




NIECHBY ŻYCIE BYŁO PIĘKNE JAK W BAŚNI

Aniśmy się spostrzegli a to już grudzień. Łagodna 
temperatura odwraca naszą uwagę od zimy, która wraz  
z grudniem przychodzi i – jak to zazwyczaj bywa, pokrywa 
ziemię śnieżnym puchem. 

Za kilkanaście dni będą święta Bożego Narodzenia. 
Prawie wszyscy czekamy na nie z utęsknieniem. Ksiądz Józef 
Jachimczak, którego gościmy na łamach Aptekarza Polskiego 
dzieli się z czytelnikami liturgiczną refleksją na temat świąt 
pisząc, że „istotą Święta Bożego Narodzenia są słowa: 
„zwiastuję Wam radość wielką”. Tej radości nie wolno tłumić” 
– konstatuje ksiądz Jachimczak. 

Z okazji świąt aktualny numer Aptekarza Polskiego 
przygotowaliśmy w świątecznej szacie. W numerze znajdują 
się różnorodne artykuły. Dużo miejsca poświęcamy sprawom 
ochrony zdrowia. Profesor Anna Malm i doktor Renata Łoś, 
autorki artykułu „Inteligentny wirus” analizują skuteczność 
terapii antywirusowej. Temat jest na czasie, gdyż dotyczy wirusa 
grypy pandemicznej typu A/H1N1v.  

Profesor Daria Orszulak-Michalak i doktor Magdalena 
Jasińska autorki artykułu „Optymalizacja farmakoterapii  
w przebiegu opieki farmaceutycznej” inspirują i zachęcają do 
stosowania opieki farmaceutycznej, która wzbogaca praktykę 
współczesnego aptekarza.

Redaktor Ewa Sitko, autorka eseju „Jesienny Pan, czyli  
rzecz o współodczuwaniu w relacji z pacjentem w podeszłym 
wieku” snuje refleksje na temat przemijania czasu. „Kiedy 
liście opadły z drzew, gdy słońce świeci na zieloną trawę  
i ptak ćwierka, można by pomyśleć, że to wiosna. Z pewnością 
tak samo i stary człowiek w jesieni swego życia miewa chwile, 
w których serce jego śni o wiośnie” – tę optymistyczną  
i wzruszającą frazę z utworu Baśń mojego życia (Rozdział 
VIII) zawdzięczamy marzycielowi Hansowi Christianowi 
Andersenowi. Niechby na każdym etapie, bez względu, czy to 
szczenięce lata, czy wiek dojrzały, życie było piękne jak w baśni. 
 Doktor Maciej Bilek, badacz historii aptekarstwa  
i farmacji wyszukał stosowane niegdyś receptury aptekarskich 
nalewek.  Poczęstunek „aptekarską nalewką” był – pisze 
autor – nieodłącznym elementem wizyty u aptekarza, a sami 
farmaceuci dbali o to, aby tego samego gościa nie uraczyć dwa 
razy tą samą nalewką. 
 

Życzymy przyjemnej lektury.  
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Szanowni Aptekarze i Farmaceuci
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy 

Bez względu na stan społeczny, bez względu na status zawodowy 
lub materialny każdy człowiek ma prawo do nadziei, że dobro, które wraz 
z narodzeniem Jezusa spłynęło na świat należy także do niego. Refleksja 
ta towarzyszy mi w czasie adwentu i pragnę się nią z Wami podzielić.

Życzę, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia upłynęły Wam, 
Szanowni Państwo w miłej rodzinnej atmosferze, w zdrowiu 
i spokoju. 

Życzę świąt dających radość i odpoczynek.

     Grzegorz Kucharewicz

     Prezes  Naczelnej Rady Aptekarskiej

w grudniu 2009 roku
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Wśród nocnej ciszy...
Noc! Północ wybiła. Jakiż nastrój tej nocy. Noce w metropoliach są groźne! Napastliwe, budzą trwogę. 

Ta noc wśród wszystkich nocy jest wyjątkowa - Noc Bożego Narodzenia. Noc rozjaśniona światłem, usuwa 
trwogę poprzez śpiew kolęd - życzenia...

Inne noce ludzie pragną przespać... ta noc jest rozśpiewana kolędami, rozświetlona światłami 
kościołów... nawet małe dzieci tej nocy nie chcą przespać.

Boże Narodzenie dotyczy każdego nas osobiście. Nasze przeznaczenie jest z Nim związane. Trzeba 
nam jednak umiejętnie odróżnić zewnętrzną oprawę od prawdziwie duchowych wartości. Istotą Święta 
Bożego Narodzenia są słowa: „zwiastuję Wam radość wielką”. Tej radości nie wolno tłumić. Trzeba ją 
przyjąć - jak to zrobili pasterze betlejemscy. Przyszli z darami i doznali przeżycia wielkości Boga.

Aptekarze, farmaceuci - co mogą ofiarować w dobie kryzysu i ciągłego zagrożenia zdrowia, a nawet 
życia epidemią grypy? Apteki w tym czasie są codziennie oblegane. Zachęcam każdego podczas tego 
okresu Bożego Narodzenia, szczególnie, gdy zamierzamy ofiarować innym jakąś rzecz, jako prezent, aby 
to uczynić w sposób zrywający z postawami konsumenta, które są często głęboko zakorzenione w naszym 
życiu; z postawami, których być może nie jesteśmy całkowicie świadomi, a które mogą często prowadzić 
do typów zachowań różnicujących na tych, którzy posiadają i tych, którzy nie posiadają, Takie postawy, 
zamiast promowania harmonii pomiędzy ludźmi, stają się przyczynami podziałów. Są to takie negatywne 
postawy doprowadzające do skrajności; rodzą one przemoc i destrukcję, widoczną w dzisiejszym świecie. 
W większości przypadków, przemoc rodzi się z faktu, iż ludzie nie mogą zapewnić sobie podstawowych 
potrzeb i wpadają w pułapkę przemocy, myśląc, że zapewniają sobie lepsze życie.

Wszystkim Drogim Aptekarzom i Farmaceutom życzę, aby podzieliwszy się chlebem w wieczór 
wigilijny, dzielili się przez rok sercem, przyjaznym słowem, owocami pracy, smutkami i radościami - 
wszystkim jak pożywnym chlebem.

Niech pełnia błogosławieństwa Bożego spłynie na Was wszystkich, którzy macie to szczęście, że 
uwierzyliście w Świętą Noc Bożego Narodzenia.

Grudzień, 2009 r. 
Ks. Józef Jachimczak CM

Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia
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Wśród wirusów grypy wy-
różnia się trzy typy A, B i C. Wi-
rusy typu A, stanowiące główną 
przyczynę nagłych zachorowań u 
ludzi przybierających formę epi-
demii, a nawet pandemii, dzieli 
się na podtypy w oparciu o budo-
wę antygenów powierzchniowych 
– hemaglutyniny (H) i neurami-
nidazy (N). Te białka wirusowe 
odpowiedzialne są za zakaźność, 
namnażanie i uwalnianie potom-
nych wirusów. 

Występuje 16 podtypów 
antygenowych hemaglutyniny 
(H1 – H16) i 9 podtypów neura-
minidazy (N1- N9). Jedynie trzy 
hemaglutyniny (H1 – H3) i dwie 
neuraminidazy (N1 – N2) są spo-
tykane w cząstkach wirusowych 
infekujących ludzi. Tak duża róż-
norodność antygenowa jest wy-
nikiem zmienności genetycznej 
wirusów grypy, u której podstaw 
leży specyficzna organizacja ge-
nomu wirusa. W cząsteczkach 
wirusa grypy typu A występu-
je osiem oddzielnych segmen-
tów kwasu rybonukleinowego 
(RNA), tworzących kompleks  
z białkami nukleoproteidowymi. 
Segmenty RNA funkcjonują jako 
odrębne geny kodujące poszcze-
gólne polipeptydy strukturalne  
i niestrukturalne. Trwałe zmiany 
genetyczne wirusów, podobnie 
jak w przypadku wyższych form 
życia, zachodzą wskutek rekom-
binacji materiału genetycznego 
lub mutacji. Mutacje są zmianami 
w sekwencji nukleotydów, powo-

dującymi mniej lub bardziej ra-
dykalne zmiany w powstającym 
białku. U wszystkich wirusów 
RNA obserwuje się dużą czę-
stość mutacji, nawet 10 000 razy 
większą niż w ludzkim lub wiru-
sowym DNA. Tak częste mutacje 
występują również w przypadku 
wirusów grypy typu A. Z reguły 
występują drobne zmiany antyge-
nowe – tzw. przesunięcie antyge-
nowe (ang. antigenic drift), które 
jest wynikiem mutacji punkto-
wych, a następnie selekcji – pod 
wpływem presji immunologicz-
nej – mutantów o zmienionym 
białku H lub N. W polipeptydach 
zachodzą corocznie dwie lub trzy 
substytucje aminokwasów. Zmia-
ny te charakteryzują się wolną 
kumulacją, a rozprzestrzenianie 
się powstałych mutantów w śro-
dowisku jest uzależnione od tego, 
czy dotyczą one budowy obydwu 
antygenów (H i N). Ponieważ 
zmiany antygenowości są nied-
uże, szczepy te zwykle wywołują 
epidemie o ograniczonym zasię-
gu.

Większe zmiany, tzw. skok 
antygenowy (ang. antigenic shift) 
jest odpowiedzialny za pojawia-
nie się szczepów wirusa grypy 
typu A wywołujących epidemie 
i pandemie, a u podstaw tych 
zmian leży wymiana, czyli rea-
sortacja genów. Sytuacja taka ma 
miejsce gdy komórka gospodarza 
zostanie równocześnie zakażona 
dwoma wirusami. W konsekwen-
cji, w wirionach potomnych mogą 

znaleźć się geny rodzicielskie po-
chodzące od obu wirusów, a wy-
miana może dotyczyć każdego  
z ośmiu segmentów genomu. Bio-
rąc pod uwagę zdolność wirusów 
grypy typu A do zakażania ssaków 
i ptaków, może dojść do sytuacji, 
w której równoczesne zakażenie 
wirusem ludzkim i zwierzęcym 
spowoduje powstanie nowych 
szczepów, różniących się budową 
genetyczną, a w konsekwencji  
i właściwościami antygenowymi, 
od wirusów krążących aktualnie 
w populacji ludzkiej. Powstałe 
nowe „reasortowane” szczepy 
wirusa odznaczają się przewagą 
selektywną nad wirusami rodzi-
cielskimi, ponieważ odporność 
populacji ludzkiej (np. aktywność 
wytworzonych przeciwciał), bę-
dzie ograniczona. Z tego powodu 
skok antygenowy może doprowa-
dzić do wybuchu epidemii, a na-
wet pandemii, które dotychczas 
pojawiały się co 10-40 lat. 

Poważną komplikacją po-
jawienia się szczepów pande-
micznych, o odmiennej budowie 
antygenowej niż przewidywa-
no przygotowując szczepienia 
ochronne, może być ograniczenie 
skuteczności aktualnie stosowa-
nych szczepionek przeciw grypie 
sezonowej. W sytuacji kiedy krą-
żące szczepy wirusa grypy różni-
łyby się znacznie w stosunku do 
szczepów znajdujących się w do-
stępnych szczepionkach, zarów-
no w celach terapeutycznych jak 
i profilaktycznych, trzeba będzie 

„Inteligentny” wirus
Zmienność antygenowa wirusów grypy – 
„ucieczka” przed mechanizmami obrony 

immunologicznej



– 7 –

Manuał aptekarskiManuał aptekarski

sięgać po leki przeciwwirusowe  
u osób z grup ryzyka. W ostatnich 
tygodniach Światowa Organiza-
cja Zdrowia (WHO) podała do 
wiadomości, że podczas aktual-
nie trwającej pandemii wywo-
łanej wirusem grypy A/H1N1 w 
Norwegii i Kanadzie pojawiły się 
już zmutowane wirusy, a Norwe-
ski Instytut Zdrowia Publicznego 
oznajmił, że zmutowany wirus 
charakteryzuje się zwiększoną 
wirulencją, przez co może po-
wodować poważniejsze objawy 
u chorych. Nie zaobserwowano 
jednak zmniejszenia sku-
teczności szczepionek czy 
chemioterapeutyków wo-
bec tego wariantu wirusa. 
Należy zauważyć, że iden-
tyczną mutację wykryto 
również w cząstkach wi-
rusowych wyizolowanych 
z próbek od chorych, u 
których przebieg choroby 
był łagodny. Wg WHO: 
„odkrycie mutacji pozo-
staje niejasne dla zdrowia 
publicznego”.

Zmienność antyge-
nowa wirusów grypy 

–„ucieczka” przed dzia-
łaniem leków
Aktualnie znane są 

dwie grupy leków obej-
mujące w spektrum działania 
wirusy grypy typu A. Zsyntety-
zowane, odpowiednio w latach 
60-tych i 80-tych XX wieku, 
amantadyna oraz rimantadyna 
należą do grupy inhibitorów ka-
nałów jonowych białka M2 bło-
ny komórkowej. Białko to, po 
fuzji wirusa z komórką gospoda-
rza, umożliwia uwolnienie RNA  
i rozpoczęcie replikacji. Oba wy-
mienione leki przeciwwirusowe 
dobrze wchłaniają się z przewodu 
pokarmowego. Skuteczne są jed-
nak tylko w przypadku zakażeń 

wirusem grypy typu A, ponieważ 
wirusy typu B nie posiadają biał-
ka M2. Poważną wadą obu leków 
jest ich działanie uboczne na cen-
tralny układ nerwowy (powodują 
m.in. bezsenność, nerwowość, 
niepokój, trudności z koncentra-
cją, zawroty i bóle głowy, drgaw-
ki) oraz pokarmowy (wywołują 
m.in. mdłości, brak łaknienia, za-
parcia), co w większym stopniu 
dotyczy amantadyny.

Drugą grupę leków prze-
ciwgrypowych stanowią inhibi-
tory neuraminidazy (oseltamivir, 

zanamivir). Są one związkami, 
które naśladują naturalny substrat 
dla tego enzymu, czyli kwas sialo-
wy. Działają na drodze kompeten-
cji, mając większą specyficzność 
i powinowactwo do neuramini-
dazy niż właściwy kwas sialowy. 
W tej sytuacji infekcja kolejnych 
komórek gospodarza wirusami 
grypy jest praktycznie zatrzy-
mana. Skuteczność inhibitorów 
neuraminidazy jest tym większa 
im szybciej zostaną one podane 
od momentu wystąpienia ostrych 
objawów, tj. nie później niż  

w ciągu 36 godzin. Mogą być sto-
sowane w leczeniu grypy podczas 
corocznie występujących epide-
mii u osób z obniżoną aktywnoś-
cią układu immunologicznego, 
sprzyjającą wystąpienia powikłań 
pogrypowych. Leki – inhibitory 
neuraminidazy mogą okazać się 
skuteczne w przypadku szczepów 
pandemicznych. Obydwa leki do-
puszczone zostały do leczenia 
jak i profilaktyki. Są one dobrze 
tolerowane, nie powodując po-
ważnych działań niepożądanych 
czy istotnych zaburzeń czynności 

poszczególnych narządów  
i układów. Nie określono 
bezpieczeństwa stoso-
wania zanamiviru i osel-
tamiviru w czasie ciąży, 
chociaż badania na zwie-
rzętach nie wykazały jego 
działania teratogennego. 
Nie określono także, czy 
można stosować prepa-
raty w czasie karmienia 
piersią, chociaż badania 
na zwierzętach pokazały, 
że obydwa leki są wydzie-
lane do mleka. Inhibitory 
neuraminidazy nie upo-
śledzają odpowiedzi im-
munologicznej na szcze-
pienie przeciw grypie, jak 
i na infekcję.

W wielu badaniach 
dotyczących leczenia pacjentów 
zanamivirem i oseltamivirem 
okazało się, że nawet u 50% osób 
lek podawano niepotrzebnie, po-
nieważ obserwowana u nich in-
fekcja nie była wywołana przez 
wirus grypy. Do tego rodzaju ba-
dań pacjenci wybierani są przez 
lekarzy na podstawie określo-
nych przez firmę produkującą 
taki lek objawów. Ze względu 
na niewielką specyficzność obja-
wów klinicznych grypy, istnieje 
konieczność opracowania bardzo 
szybkich, czułych i swoistych te-
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stów diagnostycznych, łatwych 
do przeprowadzenia nawet przez 
lekarzy rodzinnych. 

Zmiany w obrębie materia-
łu genetycznego wirusów mogą 
skutkować pojawieniem się mu-
tantów opornych na leki przeciw-
grypowe, których arsenał nie na-
leży do najbogatszych. Zaobser-
wowano, że w czasie stosowania 
amantadyny w profilaktyce i le-
czeniu infekcji wywołanych tzw. 
wirusem ptasiej grypy (H5N1) 
dochodziło do selekcji szczepów 
opornych. U podstaw oporności 
leżały zmiany w obrębie biał-
ka M2 wirusa grypy, przy czym 
szczepy te wykazywały stabil-
ność, szerzyły się i powodowały 
zakażenia wśród osób mających 
kontakt z przyjmującymi amanta-
dynę i rimantadynę, a oporność ta 
miała charakter krzyżowy. Należy 
podkreślić, że oporność wirusów 
grypy na amantadynę narastała 
bardzo szybko. Mutanty opor-
ne na amantadynę występowały 
nawet u 30% chorych leczonych 
tym lekiem, a zastanawiający po-
zostaje fakt stwierdzenia częścio-
wej pierwotnej oporności wiru-
sów H5N1 izolowanych na terenie 
Azji Południowo-Wschodniej.

Centrum aktywne (kata-
lityczne) enzymu pozostaje za-
zwyczaj najsilniej zachowywa-
ne przez ewolucję, gdyż zmiany 
nawet kilku aminokwasów, które 
zazwyczaj tworzą centrum aktyw-
ne, najczęściej znacznie zakłóca-
ją jego funkcję i znoszą zdolność 
wirusa do replikacji. Dawało to 
nadzieję na to, że powstawanie 
szczepów opornych na inhibito-
ry neuraminidazy (oseltamivir, 
zanamivir) może nie być tak pro-
ste. Od kilku tygodni wiadomo, 
że wśród wirusów izolowanych 
podczas aktualnej pandemii wy-
stępują też mutanty oporne na 
oseltamivir (Tamiflu). Nie jest 

to totalne zaskoczenie, ponieważ 
już wcześniej opisywano mutację 
neuraminidazy (H274Y) odpo-
wiedzialną za oporność wirusa 
grypy na oseltamivir. W wyniku 
ekspresji zmutowanego genu, 
dochodzi do syntezy zmodyfi-
kowanej neuraminidazy, do któ-
rej lek nie może się przyłączyć,  
a więc replikacja wirusa może 
odbywać się w sposób nieza-
kłócony. Wprawdzie wyniki do-
świadczeń ze zmutowaną formą 
wirusa przeprowadzone na zwie-
rzętach laboratoryjnych, wykaza-
ły że replikacja wirusa-mutanta, 
posiadającego zmiany w centrum 
aktywnym neuraminidazy, za-
chodzi wolniej niż w przypadku 
dzikiego wariantu szczepu (wil-
dtype), jednak rozprzestrzenienie 
się takiego „ułomnego” wirusa w 
populacji ludzkiej może skutko-
wać odebraniem istotnej opcji te-
rapeutycznej. Należy zaznaczyć, 
że nieracjonalne i nieuzasadnio-
ne stosowanie preparatu Tamiflu 
może w istotny sposób przyczynić 
się do szerokiego rozpowszech-
niania zmutowanego wirusa 
(H274Y) wśród ludzi. Wirusy 
grypy mogą też wytworzyć me-
chanizm oporności na zanamivir 
(Relenza). Dotyczy to mutantów 
Q136K. Jednak selekcjonowanie 
takich wariantów zmutowanych 
szczepów powinno następować 
wolniej ze względu na rzadsze 
stosowanie Relenzy. Lek ten do-
stępny jest tylko w formie prepa-
ratu do inhalacji i z tego powodu 
jest przeciwwskazany osobom 
chorym na astmę. 

Od chwili rejestracji osel-
tamiviru i zanamiviru do lecze-
nia i profilaktyki grypy, oporność 
wirusów grypy na te związki jest 
monitorowana przez sieć Neura-
minidase Inhibitor Susceptibility 
Network i dotychczas utrzymy-
wała się na poziomie 0.3 – 2%. 

Należy jednak podkreślić, że se-
lekcjonowaniu szczepów opor-
nych na inhibitory neuraminida-
zy sprzyja stosowanie leków tej 
grupy w terapii przypadków nie-
uzasadnionych, tj. bez wcześniej-
szego potwierdzenia za pomocą 
referencyjnych testów diagno-
stycznych, że zakażenie zostało 
wywołane przez wirusy grypy 
oraz nieprzestrzeganie sposobu 
dawkowania preparatów, w tym 
przyjmowanie ich w mniejszych 
dawkach i przez krótszy czas 
niż jest to zalecane. Trzeba mieć 
świadomość, że stosowanie na 
szeroką skalę inhibitorów neura-
minidazy może w konsekwencji 
sprawić, że selekcja szczepów 
opornych będzie znacznie ła-
twiejsza niż to przewidywano.  
Z powyższego względu leki anty-
wirusowe nowej generacji aktyw-
ne wobec wirusów grypy powin-
ny być objęte szczególną ochroną, 
a ich zastosowanie w profilaktyce 
i leczeniu musi dotyczyć tylko 
uzasadnionych przypadków.

dr n. farm. Renata Łoś, 
dr hab. Anna Malm, prof. UM

Katedra i Zakład Mikrobiologii 
Farmaceutycznej z Pracownią  

Diagnostyki Mikrobiologicznej,  
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opracowano na podstawie:
Collier L., Oxford J.: „Wirusologia. Podręcz-

nik dla studentów medycyny, stomatolo-
gii i mikrobiologii”. PZWL, Warszawa 
1996. 

Kayser F. H., Bienz K. A., Eckert J., Zin-
kernagel R. M.: „Mikrobiologia lekar-
ska” pod  red. Heczko P. B., Pietrzyk A. 
PZWL, Warszawa 2007.

Brydak L. B., Romanowska M., Radzikow-
ski A., Steciwko A. F.: „Polskie standar-
dy profilaktyki i leczenia grypy”. War-
szawa 2007.

Pirożyński M. (red.): „Zakażenia układu od-
dechowego”. Biblioteka Lekarza Prak-
tyka; Ośrodek Informacji Naukowej 
OINOPHARMA Sp. z o.o., Warszawa 
2007.

www.wprost.pl/ar/178785/AH1N1-sie-mu-
tuje-a-Tamiflu-przestaje-dzialac/
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niż dziesięć dni w miesiącu, nie 
ma charakteru napadowego oraz 
nie towarzyszy mu gorączka bądź 
objawy neurologiczne (zaburze-
nia wzroku, wymioty), wystarczy 

konsultacja z far-
maceutą. Jeżeli 
występują wyżej 
wymienione do-
legliwości, ko-
nieczna jest diag-
noza lekarska, 
ponieważ ból 
może być obja-
wem poważnych 
schorzeń (zapale-
nie opon mózgo-
wych, zapalenie 
zatok przynoso-
wych, grypa). 
Wśród stosowa-
nych leków OTC 
znajdują się: 
kwas acetylosa-
licylowy, ibupro-
fen, paracetamol. 
Ważne jest, aby 
przed dobra-
niem i wydaniem 
o d p o w i e d n i e -
go analgetyku 
poinformować 
pacjenta o prze-
ciwwskazaniach 
i przestrzeganiu 
prawidłowego 
d a w k o w a n i a . 

Przeciwwskazania 
do stosowania ibuprofenu i kwa-
su acetylosalicylowego (ASA): 
choroba wrzodowa, ciąża, astma, 

Fo
t. 

D
re

am
st

im
e

Podstawą w stosowaniu 
środków uśmierzających ból jest 
uprzednie prawidłowe ustalenie 
jego obszaru. Ból klasyfikowany 
jest na cztery główne obszary: 
okolice głowy 
(ból: karku, uszu, 
zębów, gardła), 
klatki piersiowej 
(możliwa przy-
czyna: serce, 
płuca bądź mięś-
niowe), brzucha 
(w górnej części 
bóle wywołane 
zgagą, ból żo-
łądka, pęcherzy-
ka żółciowego; 
w dolnej części 
brzucha: biegun-
ka, menstruacja, 
zapalenie pęche-
rza moczowego) 
oraz aparatu ru-
chowego (mięś-
ni: w wyniku 
stłuczenia bądź 
kontuzji sporto-
wej, bóle reuma-
tyczne, skurcze 
mięśni, przezię-
bienie; stawów: 
w wyniku artre-
tyzmu, dny mo-
czanowej bądź 
w wyniku kon-
tuzji czy prze-
ziębienia). 

Nasuwa się pytanie: kiedy 
pacjent winien skonsultować się 
z farmaceutą, a kiedy konieczna 

jest wizyta i diagnoza lekarska? 
Odpowiedź na to pytanie nie jest 
jednoznaczna, ponieważ zależy 
ona od problemu, z jakim zgłasza 
się do farmaceuty pacjent. 

BÓL GŁOWY: w przypad-
ku, gdy ból nie jest dłuższy niż 24 
godziny, nie występuje częściej 

Ból – do lekarza, czy do aptekarza?
Ból definiowany jest jako zmysłowe wrażenie wywołane przez receptory bólu, sygnalizuje on zagro-

żenie uszkodzeniem bądź uszkodzenie tkanek. Może być inicjowany zarówno przez czynniki zewnętrzne 
(mechaniczne, termiczne, chemiczne) jak i wewnętrzne (proces zapalny, proces nowotworowy). 
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skłonność do krwotoków, wiek 
poniżej 12 roku życia.  Przeciw-
wskazania do stosowania para-
cetamolu: uszkodzenie wątroby, 
spożycie alkoholu. W przypadku 
silniejszego bólu stosuje się po-
łączenia wyżej wymienionych 
substancji z kofeiną bądź kode-
iną, które wzmacniają działanie 
przeciwbólowe.

BÓL ZĘBA: najczęściej 
spowodowany jest nieleczonym 
ubytkiem, który drażni zakończe-
nia miazgi zębowej. W przypad-
ku tego rodzaju dolegliwości za-
wsze konieczna jest wizyta u sto-
matologa. Nieleczenie próchnicy 
prowadzi do dalszego rozwoju 
choroby, w tym zapalenia miaz-
gi zębowej. Aby uśmierzyć ból 
przed leczeniem, zwykle stosuje 
się ibuprofen lub paracetamol. 
Ważne jest, aby pacjent stosujący 
kwas acetylosalicylowy odstawił 
lek na kilka dni prze planowanym 
zabiegiem w celu wyeliminowa-
nia wystąpienia krwawienia. Z 
alternatywnych metod znane jest 
żucie goździków, które nieznacz-
nie znieczula chory ząb.

BÓL GARDŁA: w przy-
padku braku gorączki oraz po-
większonych węzłów chłonnych 
w zależności od nasilenia bólu. 
W ostrym, dokuczliwym bólu 
stosuje się połączenie miejsco-
wych anestetyków (benzokaina, 
lidokaina, ambroxol) wraz z anal-
getykami lub środkami antybak-
teryjnymi (chlorheksydyna, chlo-
rek benzalkoniowy, amylome-
takrezol). Popularne są ponadto 
środki nawilżające podrażnione 
gardło (szałwia, prawoślaz le-
karski, tymianek, podbiał, mech 
islandzki). Towarzysząca bólo-
wi gardła gorączka jest wskaza-

niem do wizyty lekarskiej w celu 
zdiagnozowania możliwej anginy 
bądź grypy.

BÓL USZU: jest wynikiem 
ucisku wywołanego poprzez 
gromadzącą się wydzielinę w 
trąbce słuchowej. W przypadku 
stanu gorączkowego, wymio-
tów, sztywności karku należy 
bezzwłocznie poradzić pacjen-
towi skierowanie się na badania 
lekarskie. W przypadku braku 
niepokojących objawów stosuje 
się α-sympatykomimetyki (ksy-
lometazolina, oksymetazolina), w 
postaci kropli, maści lub sprayów 
do nosa, które zmniejszają obrzęk 
błony śluzowej i umożliwiając od-
pływ zgromadzonej wydzieliny. 
Zastosowanie znalazły również 
sekretolityki (acetylocysteina, 
pierwiosnek, goryczka, werbena, 
szczaw, bez), które rozpuszczają 
zalegający czop, ułatwiając usu-
nięcie wydzieliny. W nasilającym 
się bólu można zastosować także 
analgetyki w kroplach (salicylan 
choliny, fenazon).

BÓL KARKU: często wy-
wołany jest nieprawidłową po-
stawą, spędzaniem wielu godzin 
przed komputerem. W takim 
przypadku zaleca się stosowa-
nie leków zarówno wewnętrznie 
(kwas acetylosalicylowy, ibupro-
fen, paracetamol) jak i zewnętrz-
nie (ibuproftem, indometacyna, 
piroksykam, naproksen, ketopro-
fen, diklofenak) w postaci maści, 
kremów, żeli i sprayów. Ponadto 
zaleca się stosowanie środków 
rozgrzewających, zmniejszają-
cych napięcie w postaci plastrów 
i maści. Gdy bólom karku towa-
rzyszy sztywność karku, mrowie-
nie, drętwienie kończyn górnych 
oraz podwyższona temperatura 

ciała zaleca się bezwzględną wi-
zytę u lekarza w celu wyklucze-
nia możliwych schorzeń (tężec, 
borelioza, wypadnięcie dysku, 
zapalenie opon mózgowych).

BÓLE PLECÓW: częstą 
przyczyną bólu pleców jest nie-
prawidłowa postawa prowadząca 
do przeciążenia kręgosłupa i tym 
samym nasilenia dolegliwości. 
Leczenie dolegliwości stosu-
jąc leki OTC jest takie samo jak  
w przypadku opisanego wyżej 
bólu karku. Niemniej jednak, kie-
dy pacjent skarży się na mrowie-
nie, drętwienie rąk bądź trudności 
w poruszaniu się konieczna jest 
diagnoza lekarska (wypadnięcie 
dysku, rwa kulszowa, osteoporo-
za, schorzenia reumatyczne).

BÓLE STAWÓW: ostre 
bóle, trwające krócej niż 5 dni, 
którym nie towarzyszy gorącz-
ka uśmierza się stosując NLPZ 
w kremach, maściach, żelach 
(diklofenak, piroksykam, na-
proksen, ketoprofen) jak i doust-
nie (paracetamol, ibuprofen) oraz 
miejscowe środki wywołujące 
przekrwienie (kapsaicyna, niko-
tynian metylu, salicylan metylu). 
W przypadku nasilającego się 
bólu można stosować chłodne 
kompresy. Bóle stawowe, którym 
towarzyszy wysoka gorączka 
mogą być objawem grypy, artro-
zy, boreliozy, dny moczanowej 
bądź reumatyzmu. 

BÓLE MIĘŚNI: jeżeli pa-
cjent skarży się na ból po prze-
bytym wysiłku fizycznym jest to 
wynik zakwaszenia masy mięś-
niowej powstającym podczas tre-
ningu kwasem mlekowym. 

W tym przypadku stosuje 
się najczęściej masaże poprawia-
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jące przepływ krwi (podobnie 
jak w przypadku bólów karku, 
stawów czy pleców), które przy-
spieszają rozkład zgromadzone-
go kwasu mlekowego. Ponadto 
w NLPZ uśmierzające ból przy 
poruszaniu się.

BÓLE ŻOŁADKA: wy-
wołane przez nieodpowiednią die-
tę (nadmierne spożycie pokarmu, 
kawa, alkohol), palenie papiero-
sów, nadużycie NLPZ, leczone 
jest głównie środkami zobojęt-
niającymi (magaldrat, algeldrat, 
wodorotlenek glinu i magnezu + 
symetykon), które poprzez neu-
tralizację pH soku żołądkowego 
uśmierzają dolegliwość. W celu 
niedopuszczenia do uszkodzenia 
śluzówki, zastosowanie znalazły 
leki będące antagonistami recep-
torów H2 (famotydyna, ranity-
dyna), które hamują wydzielanie 
kwasu solnego. Warto jest także 
stosować łagodniejsze w działa-

niu leki pochodzenia roślinnego 
(melisa, mięta pieprzowa, glistnik 
jaskółcze ziele, pokrzyk). Jeżeli 
bóle górnej partii brzucha maja 
skłonność do ostrych nawrotów, 
występujących zaraz po przyję-
ciu posiłku i towarzyszy im krew  
w stolcu bezwzględnie należy 
skierować pacjenta na wizytę 
lekarską. Mogą być one obja-
wem wielu poważnych chorób 
(choroba wrzodowa, zapalenie 
wyrostka, zapalenie wątroby, in-
fekcja Helicobacter pylori, kolka 
żółciowa). Bóle brzucha zlokali-
zowane w dolnej części mogą to-
warzyszyć menstruacji, biegunce.  
W bólach menstruacyjnych pole-
cane jest stosowanie leków roz-
kurczowych (drotaweryna) lub 
NLPZ (paracetamol, ibuprofen). 

 Wykorzystując swoją 
wiedzę teoretyczną jak i prak-
tyczną wynikającą z pracy  
w aptece, farmaceuta powinien 
doradzić pacjentowi najskutecz-

niejsze i najbezpieczniejsze dla 
niego leki z grupy OTC uśmie-
rzające ból. Powinien także za-
alarmować pacjenta o koniecz-
ności wizyty lekarskiej i podjęciu 
leczenia. 

 mgr farm.
 Małgorzata Modzelewska

Piśmiennictwo:
Kostkowski W.: Farmakologia. Pod-

stawy farmakoterapii. Warszawa 
PZWL, 2001,II

Poleszak E.: Leczenie bólu. Rola 
niesteroidowych leków przeciw-
zapalnych (NLPZ) w leczeniu 
bólów o słabym i średnim nasile-
niu. Aptekarz Polski.,2008, 25,3 

Siemińska-Puciato D.: Unikato-
we połączenie. Farmacja i ja. 
2009,9,26

Lennecke K., Hagel K, Przondzio-
no K., Filipek B.: Samoleczenie. 
MedPharm Polska, 2006,I

Anschutz M., Framm J., Heydel E., 
Chlebda E.: Profile działania le-
ków. MedPharm Polska, 2007,I
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Nadmierne wypadanie wło-
sów, ich łamliwości, a także łysie-
nie to bardzo popularne bolączki. 
Ich przyczyną mogą być pewne 
procesy fizjologiczne, ale także 
choroby, a nawet zażywane leki. 
Przedstawiona powyżej recepta 
to przykład wykonywanego w re-
cepturze roztworu do stosowania 
na skórę głowy. Chociaż nie na-
stręcza trudności w wykonaniu, 
warto przyjrzeć się oryginalnym 
ingrediencjom wchodzącym w jej 
skład.

Właściwości 
użytych składników

Pilokarpina – jest głów-
nym alkaloidem liści gatunku 
Pilocarpus jaborandi (protoślin 
pierzasty, rodzina Rutowate).  
Polska nazwa tej rośliny podpo-
wiada profil działania pozyskiwa-
nego z niej związku. Pilokarpina 
działa bowiem  parasympatyko-

mimetycznie, szczególnie silnie 
pobudzając zakończenia w gru-
czołach zewnątrzwydzielniczych. 
Powoduje zatem efekt ślinopędny 
i napotny. Efekty jej działania są 
antagonistyczne w stosunku do 
skutków podania atropiny, pilo-
karpina jest więc także odtrutką 
w zatruciu tym związkiem. 

Pilokarpina współcześnie 
znajduje największe zastosowa-
nie w okulistyce. Ze względu na 
właściwości obniżające ciśnienie 
śródgałkowe wykorzystywana 
jest  w terapii jaskry. Nie odgry-
wa jednak pierwszoplanowej roli, 
ze względu na liczne działania 
niepożądane i duży wybór innych 
leków o tym samym profilu dzia-
łania. 

W niektórych krajach bywa 
stosowana w zespole Sjögrena. 
Choroba to ma charakter auto-
immunologiczny, w jej przebie-
gu zniszczeniu ulegają komórki 
ślinianek i gruczołów łzowych. 
Jest to choroba relatywnie rozpo-
wszechniona – jest drugą co do 
częstości występowania chorobą 
z autoagresji. Pierwsze miejsce 
wśród tej grupy schorzeń zajmuje 
reumatoidalne zapalenie stawów. 
Chorzy to w ogromnej większości 
dorosłe kobiety. Na skutek choro-
by, pacjenci cierpią na tzw. „suche 
zapalenie rogówki i spojówki”, 
kseroftalmię (suchość oka) i kse-
rostomię (suchość jamy ustnej). 

Choroba jest przyczyną bardzo 
dużego dyskomfortu i znaczące-
go obniżenia jakości życia. Pilo-
karpina przynosi ulgę, ponieważ 
zwiększa wydzielanie śliny i łez; 
istnieją preparaty tabletkowane 
pilokarpiny - w dawce 5 mg. W 
Polsce nie ma leku gotowego w 
postaci tabletek, czy kropli doust-
nych. W tej sytuacji lekarze i ich 
pacjenci, chcący wprowadzić do 
kuracji pilokarpinę mogą zwrócić 
się do apteki z receptą na preparat 
do wykonania w recepturze za-
wierający tę substancjię. Zwykle 
jest to 10% roztwór wodny, który 
stosuje się jako krople doustne.

W recepturze aptecznej 
częściej jednak pilokarpina fi-
guruje jako składnik  wcierek – 
frictiones - pobudzających porost 
włosów. Jej działania polega na 
rozszerzeniu naczyń krwionoś-
nych w skórze głowy. Powoduje 
to lepsze ukrwienie i odżywienie 
cebulek włosów. Wykorzysty-
wane stężenia w preparatach do 
użytku zewnętrznego mają zakres 
0,125 % - 0,5 %. 

Należy pamiętać, że chlo-
rowodorek pilokarpiny jest silną 
trucizną – przyjęty doustnie w 
zbyt dużej dawce może powodo-
wać bradykardię i spadek ciśnie-
nia krwi, skurcz oskrzeli i nastę-
powe trudności w oddychaniu.    

Rp.
Resorcini 1,0
Pilocarpini 0,5
Ol. Ricini 3,0
Tinct. Chinae 5,0
Tinct. Capsici 4,0
Vit B6  5 amp.
Spiritus Vini ad 100,0

M.f. Solutio

Receptariusz – 
tonik na porost włosów

Frictio pro capillis
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Tinctura Cinchonae - 
surowcem jest kora drzew chi-
nowych (Cinchona succirubra, 
rodzina Marzanowate), których 
ojczyzną jest Ameryka Południo-
wa. Ze względu na swoje właś-
ciwości tubylcy roślinę nazywali 
„drzewem gorączkowym”. Naj-
bardziej znaną substancją pozy-
skiwaną z kory chinowej jest chi-
nina – znana przede wszystkim 
jak lek przeciwmalaryczny. Jako 
remedium na zimnicę chinina po-
jawia się choćby w dobrze 
wszystkim znanej powieści 
„W pustyni i w puszczy” – 
dzięki niej bohaterka powie-
ści, Nel Rawilson przezwy-
cięża chorobę. 

Uważa się, że nazwa 
tego związku, jak i nazwa sy-
stematyczna drzewa chino-
wego pochodzi od nazwiska 
hrabiny Anny del Chinon, 
która została uleczona z ma-
larii za pomocą przyrządzo-
nego z kory napoju. 

Ze względu na gorzki 
smak chinina dodawana jest 
w niewielkich ilościach do 
napojów orzeźwiających typu 
tonic. Napój ten  został opa-
tentowany przez Jacoba Sch-
weppe w Szwajcarii w 1870 
roku. Wynalazca ten opraco-
wał także metodę nasycania 
wody mineralnej dwutlen-
kiem węgla, rozpoczynając 
masową produkcję napojów 
na bazie wody sodowej. Jego to-
nik „Schweppes”, a także inne 
tradycyjne toniki (np. Kingsley)  
wchodzą w skład jednego z naj-
popularniejszych drinków – dżi-
nu z tonikiem. Uważa się, że dżin 
znakomicie łagodzi gorzki smak 
chininy, a na pomysł połączenia 
obu trunków wpadli Anglicy za-
mieszkujący kolonie, zmuszeni 

do picia wody z dodatkiem chi-
niny w ramach profilaktyki prze-
ciwmalarycznej. Przedawkowa-
nie chininy prowadzi do dobrze 
znanego zespołu zwanego cin-
chonizmem (zatruciem chininą), 
z zaburzeniami wzroku, słuchu i 
równowagi. Chinina poraża za-
kończenia nerwowe w endolimfie 
ucha wewnętrznego, co skutkuje 
zaburzonym funkcjonowaniem 
błędnika. Ilości chininy obecne w 
tonikach są bardzo małe, niemniej 

wypijanie większej ilości tych na-
pojów przez kierowców, czy pi-
lotów nie są wskazane. Toników 
nie powinny pić także kobiety w 
ciąży ze względu na możliwe in-
dukowanie skurczy macicy. 

Z drzewa chinowego po-
zyskuje się także najstarszy lek 
przeciwarytmiczny – chinidynę. 
Współcześnie praktycznie wypar-

ta z lecznictwa, stała się jednak 
protoplastą dla innych leków sta-
bilizujących błonę komórkową. 

Wyciąg z kory chinowca 
pobudza mikrokążenie, dzięki 
czemu cebulki włosa lepiej przy-
swajają i wchłaniają substancje 
odżywcze. Zewnętrzne wcierki 
z tego składnika stosowane były 
w łysieniu już  dawniej i zwane 
„wodą chinową”. Współcześ-
nie wyciąg z chinowca wchodzi 
m.in. w skład serii kosmetyków 

gotowych do włosów Klorane 
i Yves Roche.

Tinctura Capsici – 
nalewka pozyskiwana jest z 
owoców pieprzowca rocznego 
(papryki) – Capsicum annum 
z rodziny Psiankowatych. 
Występuje także w ostrej pa-
pryczce chilli i innych rośli-
nach przyprawowych. 
 Składnikiem czynnym 
nalewki jest przede wszyst-
kim kapsaicyna. Łącząc się z 
receptorem wanilinoidowym, 
związek ten pobudza recep-
tory bólowe i termiczne po-
wodując uwolnienie substan-
cji rozszerzających naczynia 
(m.in histaminy). 

Wyciąg z pieprzow-
ca jest składnikiem różnego 
rodzaju plastrów i maści roz-
grzewających stosowanych w 
neuralgiach i bólach stawo-
wych. 

Witamina B6 (pirydok-
syna) - wzmacnia włókna wło-
sowe. Posiada także właściwości 
przeciwłojotokowe. Bardzo czę-
sto jest składnikiem kosmetyków 
pielęgnacyjnych do włosów – 
szamponów, masek, toników.

mgr farm.  
Olga Sierpniowska
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Zgodnie z definicją „prob-
lem lekowy jest to każdy do-
świadczany przez pacjenta nie-
pożądany efekt powodowany lub 
prawdopodobnie powodowany 
prze lek, który wpływa lub może 
wpływać na efekty stosowanej te-
rapii”. 

Opierając się na klasyfika-
cji amerykańskiej można wyróż-
nić siedem klas problemów leko-
wych:

1. Pacjent wymaga rozpoczęcia 
farmakoterapii lub podania 
dodatkowego leku, jeśli far-
makoterapia jest wdrożona;

2. Pacjent zażywa lek niewskaza-
ny lub taki, którego nie potrze-
buje;

3. Lek zlecony pacjentowi został 
wybrany nieprawidłowo, pa-
cjent zażywa zły lek;

4. Pacjent zażywa zbyt małą 
dawkę prawidłowo dobranego 
leku;

5. U pacjenta pojawiły się działa-
nia niepożądane;

6. Pacjent zażywa zbyt dużą daw-
kę prawidłowo dobranego 
leku;

7. Pacjent nie zażywa leku pra-
widłowo.

Odnotowywane u pacjen-
tów problemy lekowe związane 
są między innymi ze stosowa-

niem niewłaściwych i zbędnych 
leków, brakiem odpowiedniej 
farmakoterapii w przypadku nie 
zdiagnozowanej choroby, dzia-
łaniami niepożądanymi oraz nie-
przestrzeganiem zaleceń lekar-
skich (non-adherence). 

Przykładowo, w jednym 
z badań (The SMOG Controlled 
Trial) obejmującym 274 pacjen-
tów, autorzy w oparciu o działa-
nia prowadzone w ramach opieki 
farmaceutycznej zidentyfikowa-
li szereg problemów lekowych, 
które najczęściej dotyczyły:
1. Interakcji lekowych;
2. Stosowania terapii przy istnie-

jących przeciwwskazaniach;
3. Zbędnej farmakoterapii;
4. Niewłaściwego dawkowania;
5. Non-compliance;

Średnio na jednego pacjenta 
przy spożyciu 8,5 leków na osobę 
przypadało około 4 problemów 
lekowych.

Podobne wyniki odnotowa-
li autorzy innego badania klinicz-
nego. Na jednego pacjenta przy-
padało średnio 6,9 leków z listy 
Rx, 1 lek OTC, 2,3 preparaty wi-
taminowe, ziołowe lub suplemen-
ty oraz blisko 3 problemy lekowe. 
Wśród najczęściej występujących 
znajdowały się problemy związa-
ne z niewłaściwym stosowaniem 
leku (21,4%), z zastosowaniem 

nieodpowiedniego leku (18,4%) 
oraz jego przedawkowaniem 
(17,5%).

Z kolei inne, wieloośrodko-
we badanie dotyczyło kwestii wy-
stępowania problemów lekowych 
u pacjentów kończących leczenie 
szpitalne. Analizie poddano 435 
pacjentów pochodzących z Au-
strii, Danii, Niemiec, Holandii, 
Portugalii oraz Hiszpanii. Uczest-
niczący w badaniu farmaceuci 
odnotowali 451 problemów leko-
wych, w większości przypadków 
związanych z: 

Brakiem informacji odnośnie 1. 
celu i zasad działania stosowa-
nego leku (29,5%);
Wystąpieniem działań niepo-2. 
żądanych (23,3%);
Nieprawidłową dawką lub 3. 
dawkowaniem leku (11,3%);
Problemami w stosowaniu da-4. 
nej postaci leku (np. trudności 
w połykaniu) (12,4%).

U podłoża wielu obserwo-
wanych problemów lekowych 
znajdują się interakcje lekowe 
zwiększające ryzyko pojawienia 
się działań niepożądanych, pro-
wadzące do nasilenia działania 
stosowanych leków bądź prze-
ciwnie, do osłabienia ich aktyw-
ności farmakologicznej. Wśród 
leków i substancji o wysokim po-
tencjalnym ryzyku takich interak-

Rolą farmaceuty sprawującego opiekę farmaceutyczną jest zapewnienie możliwie największej sku-
teczności i bezpieczeństwa zastosowanej u danego pacjenta farmakoterapii. Wymaga to między innymi 
współpracy farmaceuty, lekarza oraz pacjenta w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu aktualnie występujących 
problemów lekowych (Drug Related Problem, DPR) oraz zapobieganiu, aby potencjalne problemy lekowe 
nie przekształciły się w rzeczywiste. 

Optymalizacja farmakoterapii  
w przebiegu opieki farmaceutycznej
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cji wymienia się między innymi: 
amiodaron, β-blokery, digoksynę, 
diuretyki, erytromycynę, fenobar-
bital, fenytoinę, fluorochinolony, 
karbamazepinę, ketokonazol, ni-
traty, simwastatynę, sok grejpfru-
towy, teofilinę, warfarynę czy też 
żywice jonowymienne.

Jak powszechnie wiadomo 
ryzyko interakcji lekowych wzra-
sta wraz z ilością jednocześnie 
stosowanych leków. Wskazuje 
się, że o ile stosowanie dwóch 
różnych substancji leczniczych 
wiąże się z około 10% ryzykiem 
wystąpienia niekorzystnych in-
terakcji lekowych, to w przypad-
ku terapii wielolekowej obejmu-
jącej pięć różnych preparatów, 
ryzyko to wzrasta do ponad 85%, 
zaś w przypadku 10 preparatów 
– jest stuprocentowe. Nie bez 
znaczenia jest przy tym fakt sy-
stematycznego wzrostu spożycia 
leków. Szacuje się, że w 2010 
roku sama liczba recept wypisy-
wanych rocznie wyniesie 38,5 w 
przeliczeniu na jedną osobę. 

Narastający problem poli-
pragmazji dotyczy szczególnie 
pacjentów w wieku podeszłym. 
Na tę grupę pacjentów przypada 
średnio 34% wszystkich wysta-
wionych recept. Wskazuje się, że 
75% pacjentów już powyżej 45 
roku życia zażywa średnio czte-
ry leki w ciągu dnia. Blisko 23% 
pacjentek powyżej 65 roku życia 
przyjmuje przynajmniej pięć, zaś 
12% - 10 pięć różnych prepara-
tów. W konsekwencji, potencjal-
ne ryzyko istotnych interakcji le-
kowych, zwłaszcza u pacjentów 
geriatrycznych może sięgać 35-
60%, a ryzyko wystąpienia po-
ważnych działań niepożądanych 
– 5-15%. Przy czym odnotowuje 
się, że nawet u 85% pacjentów 
stosujących pięć lub więcej pre-
paratów dochodzi do przynaj-
mniej jednej interakcji nasilającej 

działanie leku, a u 52% - do inter-
akcji osłabiającej jego aktywność 
farmakologiczną (Berlin Aging 
Study). Wśród leków istotnie 
zwiększających ryzyko poliprag-
mazji wymienia się leki stosowa-
ne w chorobach układu sercowo-
naczyniowego (w tym: β-blokery, 
inhibitory enzymu konwertujące-
go angiotensynę-ACEI, blokery 
kanału wapniowego), w astmie 
oraz leki działające na OUN. 

Wyniki badania kliniczne-
go przeprowadzonego z udziałem 
pacjentów otrzymujących leki 
przeciwdusznicowe (123 osoby), 
przeciwcukrzycowe (192 oso-
by) oraz przeciwastmatyczne (99 
osób) również potwierdziły zwią-
zek między występowaniem tych 
jednostek chorobowych a znacz-
nym ryzykiem pojawienia się 
potencjalnych lub rzeczywistych 
problemów lekowych. W badaniu 
tym na jednego pacjenta przypa-
dało średnio 2,8-4,1 problemu le-
kowego. Przy czym aż u 96% pa-
cjentów z chorobą niedokrwienną 
serca, u 89% pacjentów z astmą 
oraz u 81% pacjentów z cukrzycą 
typu II odnotowano przynajmniej 
jeden DPR. Podobnie, niewłaści-
we stosowanie danej postaci leku, 
problemy związane z brakiem 
informacji odnośnie choroby i 
przyjmowanych leków a także z 
niestosowaniem zaleconej farma-
koterapii z obawy przed wystą-
pieniem działań niepożądanych 
należały do najczęściej (61-73%) 
identyfikowanych DPR. Wśród 
innych autorzy wymieniali: dzia-
łania niepożądane (47-52%) oraz 
interakcje lekowe. I tak, przykła-
dowo u pacjentów chorych na 
astmę najczęściej odnotowywa-
nym był problem związany z nie-
właściwym stosowaniem inhala-
tora (np. nieumiejętna technika 
inhalacji, niewłaściwe warunki 
przechowywania) oraz brakiem 

informacji odnośnie działania 
leku (np. stosowanie sterydów 
wziewnych w napadach astmy). 
Kolejne problemy lekowe doty-
czyły między innymi stosowania 
leku niezgodnie ze wskazaniami 
(np. terapia β2-mimetykiem za-
miast glikokortykosteroidu). Co 
ciekawe część pacjentów nie sto-
sowała się do zaleceń lekarskich 
odnośnie konieczności modyfi-
kacji stylu życia, w tym rezyg-
nacji z palenia papierosów. W 
przypadku pacjentów z chorobą 
niedokrwienną serca, najczęściej 
identyfikowane problemy leko-
we dotyczyły braku informacji 
odnośnie stosowanego leku (np. 
jak szybko należy się spodziewać 
ustąpienia bólu wieńcowego), re-
zygnacji z zaleconej terapii (np. 
brak wiedzy o zasadzie działania 
statyn), stosowania leku w mniej-
szych dawkach niż zalecone (np. 
w związku z pojawiającymi się 
bólami głowy), nieprzestrzegania 
zaleconego schematu dawkowa-
nia (np. brak 8-12 h przerwy w 
stosowaniu azotanów) oraz dzia-
łań niepożądanych (np. bradykar-
dia po β-blokerach). Dodatkowo, 
ponad 38% obserwowanych DPR 
było związanych z niestosowa-
niem się do zaleconego trybu ży-
cia (palenie tytoniu, niewłaściwa 
dieta prowadząca do dalszego 
rozwoju nadwagi i otyłości). 

Inne problemy lekowe do-
tyczące leków stosowanych w 
schorzeniach układu sercowo-na-
czyniowego mogą być przykłado-
wo związane ze znacznym ryzy-
kiem przedawkowania digoksyny 
oraz z zaburzeniami rytmu serca. 
Dotyczy to zwłaszcza przypad-
ków jej jednoczesnego stosowa-
nia z substancjami obniżającymi 
poziom potasu (glikokortykoste-
roidy, diuretyki tiazydowe i pęt-
lowe, preparaty przeczyszczają-
ce), zwiększającymi jej stężenie 
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we krwi (diltiazem) oraz wywie-
rających działanie synergistyczne 
(β-blokery, niedihydropochodne 
blokery kanału wapniowego). 

Do zwiększenia ryzyka 
pojawienia się problemów leko-
wych oraz polipragmazji przy-
czyniają się leki OTC (over the 
counter) jednocześnie stosowa-
ne w ramach samoleczenia. Nie 
jest niespodzianką, że do leków 
szczególnie związanych ze zjawi-
skiem polipragmazji zalicza się 
paracetamol oraz niesteroidowe 
leki przeciwzapalne, w tym kwas 
acetylosalicylowy i ibuprofen a 
także preparaty witaminowe, zo-
bojętniające i przeczyszczające. 
Przykładowo, w przypadku sto-
sowania NLPZ problemy lekowe 
mogą dotyczyć między innymi 
przedawkowania w wyniku stoso-
wania kilku preparatów tej grupy, 
powikłań nerkowych u pacjen-
tów z niewydolnością nerek oraz 
zwiększonego ryzyka wrzodów 
żołądka i krwawień z przewodu 
pokarmowego, czy też osłabie-
nia działania przeciwpłytkowego 
kwasu acetylosalicylowego. 

Poza wiekiem pacjentów 
oraz liczbą leków ordynowanych 
im na początku terapii wśród 
czynników, które istotnie mogą 
zwiększyć ryzyko polipragmazji 
wymienia się także współistnie-
nie takich jednostek chorobo-
wych jak cukrzyca, zaburzenia w 
obrębie przewodu pokarmowego 
czy stosowanie leków bez spre-
cyzowanego wskazania. Ponadto 
ryzyko polipragmazji może być 
większe u kobiet, szczególnie z 
małych miejscowości i z niskim 
poziomem wykształcenia. 

Z kolei Werder i Preskorn 
wśród istotnych przyczyn, które 
mogą znajdować się u podłoża 
polipragmazji wymieniają mię-
dzy innymi: wielochorobowość, 
leczenie objawowe, zapobiega-

nie lub leczenie niepożądanych 
objawów wywołanych innymi 
lekami, czy też leczenie chorób 
afektywnych dwubiegunowych i 
neurodegeneracyjnych. 

Polipragmazja pociąga za 
sobą dalsze problemy lekowe 
obniżające efektywność farma-
koterapii i generujące dodatkowe 
koszty leczenia. Obejmują one 
między innymi kwestię nieprze-
strzegania przez pacjenta zale-
ceń lekarskich (non-adherence), 
wystąpienie poważnych działań 
niepożądanych leków (Advere-
se Drug Reaction, ADR), inter-
akcje lekowe czy też koniecz-
ność hospitalizacji. Przykładowo 
wskazuje się, że średnio u 35% 
pacjentów w wieku podeszłym 
przyjmujących co najmniej pięć 
różnych preparatów odnotowy-
wane rocznie ADR są w ponad 
15% powodem hospitalizacji.

Niewątpliwie terapia wie-
lolekowa może wpływać nega-
tywnie na systematyczność (per-
sistence) w przyjmowaniu prze-
pisanych leków.

Istotnym czynnikiem wpły-
wającym na poprawę efektyw-
ności farmakoterapii jest ogra-
niczenie liczby stosowanych 
leków. Dotyczy to szczególnie 
pacjentów w wieku podeszłym, 
u których liczba przyjmowanych 
leków powinna być ograniczona 
do minimum (Tablela 1). Takie 
działanie nie tylko może zmniej-
szyć prawdopodobieństwo rezyg-
nacji z zaleconej farmakoterapii 
ale również ogranicza ryzyko 
interakcji lekowych oraz działań 
niepożądanych. Do optymalizacji 
farmakoterapii może przyczy-
nić się unikanie nieregularnych 
schematów dawkowania (np. co 
drugi dzień), w tym zmniejszenie 
częstości podawania leku z kilku 
razy do raz na dobę i stosowa-
nie preparatów o przedłużonym 

działaniu. Podobnie, dotyczy to 
również stosowania preparatów 
złożonych, pozwalających zre-
dukować ilość tabletek przyj-
mowanych przez pacjenta. Za 
przykład mogą posłużyć złożone 
preparaty leków hipotensyjnych 
(ACEI z diuretykiem, sartan z 
diuretykiem, ACEI z antagonistą 
kanałów wapniowych), złożone 
preparaty leków wziewnych sto-
sowanych w astmie (glikokorty-
kosteroid z β2-mimetykiem), czy 
też leków przeciwcukrzycowych 
(pochodna biguanidu z sulfonylo-
mocznikiem).

Istotnym problemem zwią-
zanych ze zjawiskiem poliprag-
mazji jest również stosowanie 
leków w celu ograniczenia czy 
eliminacji niepożądanych obja-
wów związanych ze stosowaniem 
innych leków przyjmowanych 
przez pacjenta. Przykładowo 
może to dotyczyć stosowania le-
ków przeciwkaszlowych w terapii 
inhibitorem ACE, przeczyszcza-
jących – w terapii werapamilem, 
uspokajających (np. amitrypty-
lina) – w terapii przeciwdepre-
syjnej (np. fluoksetyna) czy też 
antagonistów H2 (np. ranitydyna) 
lub inhibitorów pompy protono-
wej (np. omeprazol) w przewle-
kłej terapii lekami z grupy NLPZ. 
W każdym przypadku konieczne 
jest rozważenie dla indywidual-
nego pacjenta korzyści i ryzyka 
takiej terapii z uwzględnieniem 
jej bezpieczeństwa i kosztów oraz 
możliwości zastosowania terapii 
alternatywnej. Każdorazowo, po 
zakończeniu terapii danym le-
kiem należy również pamiętać o 
odstawieniu leków redukujących 
jego objawy niepożądane. 

Wreszcie, samo ogranicze-
nie liczby stosowanych leków 
może wywołać również subiek-
tywną poprawę zdrowia i samo-
poczucie pacjenta.
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W identyfikacji problemów 
lekowych, zwłaszcza tych zwią-
zanych polipragmazją, pomocne 
jest zebranie dokładnych infor-
macji o wszystkich lekach sto-
sowanych przez pacjenta z listy 
Rx, OTC jak i preparatów zio-
łowych oraz suplementów diety. 
Niejednokrotnie, pacjenci leczą 
się jednocześnie u kilku lekarzy 
specjalistów, którzy nieraz nie 
dysponują wiedzą o wszystkich 
lekach przyjmowanych przez pa-
cjenta. Obecnie w systematycz-
nym uzupełnianiu dokumentacji 
farmaceuta prowadzący opiekę 
farmaceutyczną może korzystać 
z oprogramowań współpracują-
cych z programami aptecznymi. 
Prowadzenie takiej dokumentacji 
każdorazowo wymaga uzyskania 
zgody pacjenta na przetwarzanie 
jego danych osobowych.

W działaniach mających 
na celu ograniczenie niepowo-
dzeń terapeutycznych u pacjen-
tów geriatrycznych mogą być 
pomocne tzw. Kryteria Beersa 
(Beers Drug Criteria), opraco-
wane w 1991 roku przez grupę 
13 ekspertów z dziedziny farma-
kologii i geriatrii, oraz następnie 

zmodyfikowane w 1997 i 2003 
roku. Obejmują one między inny-
mi listę leków, których stosowa-
nie powinno być ograniczone do 
określonego schematu dawkowa-
nia i czasu trwania terapii, bądź, 
których stosowanie powinno być 
ograniczone z uwagi na choroby 
współistniejące (Tabela 2).

Wykorzystując powyższe 
kryteria do oceny efektywności 
bezpieczeństwa zalecanej farma-
koterapii wykazano na przykład, 
że wśród niewłaściwie ordynowa-
nych leków znalazły się β-blokery 
stosowane łącznie z leki przeciw-
arytmicznymi a wśród jednostek 
chorobowych: przewlekła nie-
wydolność serca, nadciśnienie 
tętnicze, choroba niedokrwienna 
serca, POChP oraz cukrzyca typu 
II. Przy czym w grupie liczącej 
blisko 2200 pacjentów, aż 39% z 
nich przyjmowało jeden lub wię-
cej niewłaściwie (wg kryteriów 
Beersa) zaoorydowanych leków. 

Innym narzędziem mają-
cym pozwolić na zmniejszenie 
ryzyka pojawienia się problemów 
lekowych i polipragmazji mogą 
być opracowane przez naukow-
ców z Uniwersytetu z Kentucky 

tzw. Wytyczne S.A.I.L (S.A.I.L. 
Protocol). Jego twórcy sformuło-
wali cztery zasady, którymi nale-
ży się kierować w optymalizacji 
farmakoterapii:
S – SIMPLE (możliwie prosty 

schemat dawkowania: stoso-
wanie leków złożonych, sche-
mat dawkowania 1 raz dzien-
nie);

A – ADVERSE (identyfikacja 
wszystkich możliwych działań 
niepożądanych leku, unikanie 
interakcji lekowych, unikanie 
stosowania leków odznacza-
jących się wąskim indeksem 
terapeutycznym);

I – INDICATION (sprecyzowa-
nie wskazań oraz ustalenie jas-
nych celów terapeutycznych 
dla każdego ze stosowanych 
leków);

L – LIST (sporządzenie listy 
wszystkich stosowanych le-
ków: Rx, OTC, preparaty zio-
łowe).

W procesie optymalizacji 
farmakoterapii pomocnych może 
być również 10 zasad sformuło-
wanych przez Carlsona (10 Steps 
to Prudent Prescribing): I. i II. 

Tabela 1
Metody ograniczenia polipragmazji u pacjentów w wieku podeszłym (Bushardt 2005)
Ustalenie, czy stosowany lek jest niezbędny 

Wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do stosowania leku w wieku podeszłym 
Wykluczenie możliwości przyjmowania przez pacjenta dwóch (kilku) preparatów o tej samej nazwie 
międzynarodowej (podobnym mechanizmie działania)
Stosowanie leku w możliwie najniższej skutecznej dawce
Wykluczenie możliwości przyjmowania leku w celu leczenia działań niepożądanych spowodowanych 
innym lekiem
Uproszczenie schematów dawkowania stosowanego leku

Ustalenie potencjalnych i rzeczywistych interakcji lekowych, celem dalszego ich rozwiązania

Ustalenie czy pacjent stosuje się do zaleceń lekarskich (adherence)
Ustalenie możliwości jednoczesnego stosowania przez pacjenta innych leków OTC, preparatów 
ziołowych lub leków przepisanych dla kogoś innego 
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identyfikacja wszystkich stoso-
wanych leków z uwzględnieniem 
nazw handlowych i grup terapeu-
tycznych, III. Wybór leku zgodnie 
ze wskazaniami, IV. Zaznajomie-
nie się z profilem bezpieczeństwa 
leku, V. Ocena ryzyka pojawienia 
się działań niepożądanych, VI. 
Rezygnacja z terapii lekami nie 
działającymi, VII. Rezygnacja z 
terapii lekami stosowanymi bez 
uzasadnionych wskazań, VIII. 
Wybór leku alternatywnego obar-
czonego mniejszym ryzykiem 
działań niepożądanych, IX. Uni-
kanie stosowania leków celem le-
czenia efektów ubocznych inne-
go leku X. W miarę możliwości 
stosowanie się do zasady: „Jedna 

jednostka chorobowa-jeden lek-
raz dziennie”.

Rozpatrując sposoby ogra-
niczenia zjawiska polipragmazji 
i poprawy adherence pacjen-
tów można również wspomnieć 
o tzw. Programie Brown Bag 
(Brown Bag Program). Program 
ten początkowo miał obejmować 
pacjentów powyżej 55 roku życia 
przyjmujących co najmniej 5 róż-
nych leków. Obecnie obejmuje on 
wszystkie osoby powyżej 19 roku 
życia. Zgodnie z założeniami pro-
gramu pacjenci otrzymują infor-
macje (broszury, ulotki) dotyczą-
ce istotnych następstw interakcji 
lekowych i polipragmazji wraz z 
papierową torbą („Brown Bag”) 

na leki. Szacuje się, że dzięki kon-
sultacjom z lekarzem mającym 
możliwość oceny całości lecze-
nia stosowanego przez pacjenta a 
obejmującego leki z listy Rx oraz 
preparaty OTC, preparaty zioło-
we i witaminowe przyjmowane w 
ramach samoleczenia, doszło do 
poprawy efektywności i bezpie-
czeństwa farmakoterapii u wielu 
pacjentów. Jak wskazują dotych-
czasowe wyniki potrzeba takiej 
interwencji odnośnie zastosowa-
nego leczenia dotyczyła znaczne-
go odsetka pacjentów. Prowadzo-
ne działania obejmowały między 
innymi: modyfikację leków z li-
sty Rx (33% wszystkich pacjen-
tów), zastosowanie dodatkowej 

Tabela 2
Kryteria Beersa (Beers Drug Criteria)

Przykładowe leki, których stosowanie 
powinno być ograniczone do określonego 

schematu dawkowania i czasu trwania 
terapii

Przykładowe leki, których stosowanie 
powinno być ograniczone z uwagi na 

choroby współistniejące

Antagoniści H1 (prometazyna, hydroksyzyna, 
difenhydramina-prep.złożone ) Astma i POChP (beta-blokery)

Barbirurany, benzodiazepiny 
(lorazepam>3mg*, triazolam>0.25mg*, 
oksazepam>60mg*, alprazolam>2mg*, 
diazepam), zolpidem, haloperidol,

Arytmie (TLPD)

Metyldopa
Choroby OUN 
-Choroba Parkinsona (metoklopramid)
-Epilepsja (klozapina, chlorpromazyna)

Leki spazmolityczne (hioscyjamina)

Choroby przewodu pokarmowego 
- Przewlekłe zaparcia (TLPD, opioidy, blokery 
kanału wapniowego)
- choroba wrzodowa (NLPZ, ASA)

NLPZ (naproksen, piroksykam) Nietrzymanie moczu (alfa-blokery)

Propranolol, amiodaron, nifedypina (krótko 
działająca), digoksyna >0,125mg**, 
rezerpina (prep.złożone)

Przerost gruczołu krokowego (antagoniści H1 i 
leki antycholinergiczne)

Tiklopidyna Zaburzenie procesów poznawczych (barbiturany, 
leki antycholinergiczne)

TLPD (amitryptylina, doksepina, imipramina) Nadciśnienie tętnicze (pseudoefedryna)

* - dawki większe niż, ** - nie dotyczy niemiarowości przedsionkowych
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farmakoterapii (46%), rezygnację 
z przynajmniej jednego ze stoso-
wanych preparatów (57%) oraz 
modyfikację dawkowania (64% 
pacjentów). 

Przykładem innego progra-
mu mającego na celu ogranicze-
nie polipragmazji był pilotażowy 
„The Polypharmacy Intervention 
Program”, również skierowany 
do pacjentów otrzymujących le-
czenie wielolekowe. Identyfiko-
wane problemy lekowe dotyczyły 
między innymi interakcji leków 
u pacjentów z więcej niż jedną 
zdiagnozowaną jednostką cho-
robową (np. nitraty i sildenafil), 
stosowania leków o jednakowym 
mechanizmie działania czy też le-
ków przeciwwskazanych z uwa-
gi na wiek pacjentów. Zgodnie z 
założeniami programu uczestni-
czący w nim farmaceuci mieli za 
zadanie poinformować pacjenta o 
sposobie działania danego leku, 
upewnić się o jego prawidłowym 
stosowaniu zgodnie z zalecenia-
mi lekarza, przeanalizować ry-
zyko interakcji lekowych oraz 
w razie potrzeby skonsultować 
się z lekarzem prowadzącym od-
nośnie modyfikacji farmakotera-
pii. Również w tym przypadku 
farmaceuta miał wgląd w całość 
leczenia stosowanego przez pa-
cjenta, łącznie z lekami OTC i 
suplementami diety. 

Obecne funkcjonowanie sy-
stemu opieki zdrowotnej sprawia, 
że pacjenci często szukają porady 
medycznej w łatwo dostępnych 
aptekach, niejednokrotnie z po-
minięciem gabinetu lekarskiego. 
Poszukiwaniom porad w aptece z 
pominięciem wizyty w gabinecie 
lekarskim sprzyjają odlegle ter-
miny zapisów po poradę lekarska, 
kolejki do gabinetu lekarskiego, 
czy brak pieniędzy na prywatną 

wizytę. Jednocześnie powstaje 
coraz więcej standardów lecze-
nia poszczególnych chorób, które 
wzajemnie mogą nakładać się na 
siebie u danego pacjenta leczą-
cego się niejednokrotnie u kilku 
lekarzy specjalistów. Prowadzi 
to do zaawansowanej poliprag-
mazji i utrudnia uzyskanie opty-
malnych efektów farmakoterapii. 
Znaczna częstość występowania 
problemów lekowych, poliprag-
mazja, niejednokrotnie udział kil-
ku lekarzy specjalistów w proce-
sie leczenia może również stwa-
rzać trudności w przestrzeganiu 
uzgodnionych zaleceń lekarskich 
(adherence). To wszystko wyzna-
cza farmaceucie szereg zadań w 
procesie opieki farmaceutycznej, 
znacznie wykraczających poza 
edukację pacjenta w zakresie pra-
widłowego stosowania leków i 
nakłada konieczność współpracy 
z lekarzem w zakresie monitoro-
wania efektywności i bezpieczeń-
stwa całości terapii otrzymywanej 
przez pacjenta.

dr n. farm. Magdalena Jasińska, 
prof. dr hab. n. farm. 

Daria Orszulak-Michalak

Zakład Biofarmacji, 
Katedra Biofarmacji 

Wydz. Farmaceutycznego, 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
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I. Z kręgów samorządu ap-
tekarskiego płyną od dawna po-
stulaty zmiany przepisów regulu-
jących sferę związaną z kształto-
waniem cen na leki i ustalających 
zasady obrotu lekami i wyrobami 
medycznymi. Prezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej wysyłał do 
Ministerstwa Zdrowia wyraźne 
sygnały w tej sprawie pisząc, że 
obowiązujące przepisy są przy-
czyną wielu negatywnych zja-
wisk na rynku farmaceutycznym. 

Prezes Grzegorz 
Kucharewicz informo-
wał panią minister Ewę 
Kopacz o nagannych 
praktykach polegają-
cych na zachęcaniu pa-
cjentów do nabywania 
konkretnych produktów 
leczniczych w drodze 
obniżania opłaty pacjen-
ta, nawet do wysokości 
jednego grosza. Działa-
nia takie prowadzą w konsekwen-
cji do tego, że o ilości i strukturze 
leków dostarczanych do pacjenta 
decydują mechanizmy rynkowe 
a nie potrzeby zdrowotne społe-
czeństwa. W środowisku apte-
karskim narasta rozgoryczenie 
spowodowane brakiem reakcji ze 
strony organów państwa, którego 
skutkiem będzie likwidacja ap-
tek prowadzonych jeszcze przez 
polskich aptekarzy– przestrzegał 
Prezes NRA.

II. Od kilku miesięcy krą-
żyły pogłoski, że sprawy, o któ-
rych mowa będą uregulowane  
w odrębnej ustawie skrótowo na-
zwanej „refundacyjną”. 

26 listopada 2009 roku na 
konferencji prasowej Ministra 
Zdrowia omówiono projekt usta-
wy o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego i wyro-
bów medycznych finansowanych 
ze środków publicznych. 

W komunikacie prasowym 
podano, że projekt tej ustawy „ma 
za zadanie kompleksowe uregu-
lowanie kwestii związanych z 
tematyką refundacji leków, środ-

ków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i 
wyrobów medycznych, a także 
pogłębienia implementacji dy-
rektywy Rady 89/105/EWG 

z dnia 21 grudnia 1988 r. 
dotyczącej przejrzystości środ-
ków regulujących ustalanie cen 
na produkty lecznicze przezna-
czone do użytku przez człowie-
ka oraz włączenia ich w zakres 
krajowego systemu ubezpieczeń 
zdrowotnych”.

Najważniejszymi kierun-
kami zmian, które znajdują się w 
projekcie ustawy są:
- ujęcie wszelkich kwestii zwią-

zanych z refundacją w jednym 

akcie prawnym, a nie dwóch, 
jak to jest obecnie, co znacznie 
poprawi czytelność i ułatwi jej 
stosowanie;

- uregulowanie zasad zaopatrze-
nia i poziomów odpłatności 
refundowanych leków, 

środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowe-
go i wyrobów medycznych;

- opracowanie precyzyjnych kry-
teriów podejmowania decyzji 
refundacyjnej i ustalania ceny 

zbytu oraz kwalifikowa-
nia do poziomów od-
płatności i tworzenia 
grup limitowych.

Jak na razie 
projekt nie został 
opublikowany i pi-
szemy o nim na pod-
stawie informacji Mi-
nisterstwa Zdrowia, 
z której wynika, że 
projektodawca dąży 

do wprowadzenia bardzo waż-
nych, z punktu widzenia właści-
cieli aptek rozwiązań. W katalo-
gu zamian znajduje się wprowa-
dzenie umów łączących płatnika 
z aptekami odnośnie produktów 
objętych refundacją. Ponadto 
przewidziane jest wprowadzenie 
stałych cen zbytu oraz stałych 
marż detalicznych i hurtowych (z 
możliwością podziału marży hur-
towej). W informacji dotyczącej 
projektu ustawy jest też mowa o 
wprowadzeniu zmiany tabeli 
marż detalicznych i sposobu ich 
naliczania.

Zbigniew Solarz

Umowy połączą NFZ z aptekami
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„Jesienny” pacjent, 
czyli rzecz o współodczuwaniu w relacji 

z pacjentem w podeszłym wieku
Podobnie jak jesień może być 
najpiękniejszą porą roku, tak 

i starość może być najlepszym 
okresem życia. Bywają jednak 

jesienie słotne i bezowocne i sta-
rość też jałowa, bolesna, a nawet 

tragiczna być może. 
 Antoni Kępiński — Rytm życia 

 
Przejrzyjmy się dzisiaj  

w „lustrze” słów cytowanego 
Antoniego Kępińskiego. Szukaj-
my odpowiedzi na pytanie , jak 
wspieramy ludzi starszych, na ile 
nasza postawa wobec nich pozwa-
la  doświadczać im piękna jesieni 
życia, a na ile czyni ją boleśniej-
szą? Rozważać będziemy temat  
z perspektywy farmaceuty będą-
cego w relacji ze starszym pa-
cjentem .To perspektywa wąska, 
ale nie umożliwiającą refleksji. 

Filozofia relacji

Lęk przed starością i śmiercią 
stał się obsesją ludzi cywilizacji 

technicznej. 
Antoni Kępiński

 
Ten lęk wiąże język, krępuje 

odruchy, czyni człowieka niespo-
kojnym i niepewnym. To łagod-
ne objawy tego lęku. „Ostrzejszy 
przebieg” wyraża się samotnością 
starego człowieka. Współczesny 
świat jest opisywany przez socjo-
logów jako świat ludzi starych. Ta 
zaś rzeczywistość bardzo często 
jest związana z niedomaganiem. 

Samotny, stary i chory człowiek 
szuka wsparcia. Intuicyjnie wy-
biera lekarza i farmaceutę jako 
tych, którzy z racji zawodu i po-
wołania powinni skupić na nim 
uwagę  Często u przedstawicieli 
tych właśnie profesji  pojawia się 
pytanie, jak się zachować w obli-
czu starości i jak reagować widząc 
ograniczenia , które z sobą niesie?  
 Pani Anna- farmaceutka z 
długim stażem – z uwaga przyglą-
da się wszystkim swoim pacjen-
tom. Zna ich od lat. Ta wiedza 
nie dotyczy tylko ich dolegliwo-
ści. Pani Anna zna ich osobowo-
ści, wie jak reagują na chorobę 
i jaki mają stosunek do życia. 
 Do apteki wchodzi Pani 
Leokadia – na twarzy farmaceu-
tki- pojawia się uśmiech. Starsza 
Pani zawsze wnosi z sobą tyle 
radości, optymizmu …Ale dzi-
siaj jest inaczej. Pacjentka jest 
rozdrażniona. Każe sobie wielo-
krotnie powtarzać informacje o 
lekach. Ta uważna, do tej pory, 
na innych kobieta, nie przejmuje 
się zniecierpliwieniem stojących 
za nią ludzi. Pani Anna czuje 
niepokój, zmiany w zachowaniu 
starszej pacjentki, przywołują w 
niej pytania, które w podobnych 
sytuacjach zawsze się pojawia-
ją: jaką drogę postępowania 
wybrać w pracy z ludźmi star-
szymi, jak oswoić przemijanie 
,jak wyrazić współodczuwanie?  
 Wiele naukowych dzie-
dzin zajmuje się zjawiskiem 

współodczuwania. Dla codzien-
ności zawodowej farmaceuty 
najbardziej przydatna jest wiedza 
wypracowana przez psycholo-
gów. Mówią Oni, że jeżeli zależy 
osobie na prawdziwości współ-
odczuwania, to nie może ona 
zatrzymać się na słownym zwer-
balizowaniu współczucia. Praw-
dziwe wspólodczuwanie powin-
no  przejść w konkretne działania 
pomocowe. Jakie więc działania 
wspierające może podjąć farma-
ceuta?

Filozofia współodczuwania
 

Nasza przeszłość nadaje kształt 
naszej przyszłości.  

Antoni Kępiński 
 

Wartość działań wspierają-
cych drugiego człowieka wyraża 
się przede wszystkim w ich dwu-
kierunkowości. Zyskuje nie tylko 
obdarowywany , ale także obda-
rowujący. W tym sensie każde 
spotkanie z drugim człowiekiem 
jest niesłychanie istotne. Antoni 
Kępiński zwraca uwagę na dwie 
ważne cechy spotkania z czło-
wiekiem chorym: mówi o odpo-
wiedzialności i wyjątkowości. 
Pierwsza wskazuje wyraźnie, że 
moment spotkania z chorym (w 
perspektywie niniejszego artyku-
łu, z chorym w podeszłym wieku 
i z wyraźnymi oznakami starzenia 
się) nie może być przez farmaceu-
tę traktowany, jako spontaniczny, 
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intuicyjny akt. Postawa odpowie-
dzialności wobec pacjenta  za-
kłada konieczność „zarządzania” 
kontaktem. Ten proces zaczyna 
się od podmiotowego myślenia 
o człowieku – relacje osobowe 
mogą bowiem zachodzić tylko 
między osobami Wielokrotnie już 
zwracałam uwagę konieczność 
reflektowania obszaru psychicz-
nego nastawienia wobec rzeczy-
wistości jako pierwotnego wa-
runku świadomych działań. Przez 
pryzmat tematu artykułu spójrz-
my na starszego, schorowanego 
pacjenta, jako obraz… naszej 
własnej potencjalnej przyszłości. 
Takie myślenie o rzeczy ma swo-
je istotne implikacje. Potrafimy 
jasno sformułować, 
czego dla samych  
siebie byśmy ocze-
kiwali. Nie trudno 
wyobrazić sobie 
wynik sondażu na 
temat :czego oczeki-
wałabyś dla siebie, 
jeżeli byłabyś sta-
rym zniedołężnia-
łym człowiekiem? 
Odpowiedzi z pew-
nością można by  
uogólnić w zdaniu – 
oczekiwałabym sza-
cunku dla własnej 
osoby, cierpliwości 
dla mojego niedo-
łęstwa, wyrozumia-
łości dla nieumiejęt-
ności i pochylania 
się nade mną jak 
nad mędrcem życio-
wym – jeżeli nawet 
źle przeżyłam moje 
życie, to jestem 
żywą odpowiedzią 
na to, czego nie na-
leży w życiu czynić 
Spotkanie ze sta-

rym człowiekiem jest trudnym, 
ale może też być najciekawszym 
wydarzeniem. Przeżywanie na co 
dzień możliwości widzenia siebie 
w przyszłości jest wyjątkowym 
doświadczeniem. Świadomie re-
flektowanie tej rzeczywistości 
może mieć bezpośredni wpływ 
na nasz stosunek do nadchodzącej 
starości (nie tylko osobistej). W  
tym sensie przeszłość kreuje nie 
tylko naszą przyszłość, ale wpi-
suje się także wyraźnie w teraź-
niejszość. Farmaceuta tak myślą-
cy o starości, wykazuje szlachet-
ną czujność w kontakcie z osobą 
w podeszłym wieku. Ta postawa 
wyraża się przede wszystkim  
w umiejętności słuchania, niosą-

cej z sobą więcej niż tylko goto-
wość do powtórzenia wypowie-
dzianych przez pacjenta słów. 
Słyszenie, tego co niewypowie-
dziane, należy do istoty tej zdol-
ności. 
 
Wartość refleksji nad starością

Ludzie, którzy przyjmują swoją 
starość, nie robiąc z niej prob-
lemu, są młodsi od tych, którzy 

chcą za wszelką cenę zachować 
swoją młodość. 
Antoni Kępiński

 
Kolejna myśli Antoniego 

Kępińskiego obrazuje pacjenta w 
starszym wieku, z którym kontakt 
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jest dużą przyjemnością, ale zda-
nie, to kieruje również  myśl na 
szersze tory. Wyzwala  pytanie o 
to, co konkretnie oznacza „nie ro-
bienie problemu ze starości”? 

Wystarczy codzienna ob-
serwacja, aby stwierdzić, że dla 
niektórych ludzi starzenie się jest 
trudniejsze niż dla innych. Dzie-
je się tak nie dlatego, że osoby 
te  mają obiektywnie trudniejszą 
sytuacje życiową , ale dlatego ,że 
maja skłonność do takiego po-
strzegania świata i siebie samych, 
które podkreśla ciężar minionych 
lat. Wiedza na temat przyczyn 
„trudnego” starzenia się, powin-
na być dla farmaceuty wiedzą 
bardzo użyteczną. Przede wszyst-
kim dlatego, że pozwala odciążyć 
się z poczucia odpowiedzialności 
za wszystkie  niepowodzenia w 
kontakcie ze starszym pacjentem 
jak również otwiera możliwości 
złagodzenia ciężkiego przebiegu 
choroby zwanej „starością” 

O czy, więc należy wie-
dzieć ? W literaturze przedmiotu 
można znaleźć pięć pojęć, które 
opisują  styl radzenia sobie ze 
starością. Pierwsze pojęcie , to 
sztywność. Ludzie dotknięci ta 
cechą mają trudności w radzeniu 
sobie ze zmianami. W ich opinii 
wszystko powinno się dziać we-
dług ustalonego schematu. Świat, 
jest według nich uporządkowany 
w określony sposób i wszelkie 
odstępstwa od tego porządku, 
są przyczyną przykrych doznań. 
Drugie z pojęć, to negatywność, 
rozumiana jako pesymistyczne 
podejście do świata. Wspiera się 
ono na założeniu, że cokolwiek 
się stanie, przyczyni się w jakiś 
sposób do zmniejszenia zado-
wolenia z życia. Pacjent z tą ce-
chą, będzie selektywnie odbierał 
informacje. Usłyszy tylko, to co 
może potwierdzić, że jest źle.

Trzecia trudność, to martwienie 
się. Opisywane jest jako forma 
umysłowego zaangażowania, ko-
nieczna dla unikania zagrożeń, 
Problem jest wtedy, kiedy osoba 
nieadekwatnie ocenia przedmiot 
zmartwień. Osłabia swoją ener-
gię, cierpi choć nie ma do tego 
powodu Uciążliwe starzenie się 
jest także związane z egocentry-
zmem. W wieku podeszłym ma 
on bardzo  złożoną naturę .Utrud-
nia on działania adaptacyjne 
wieku podeszłego i nie pozwala 
doświadczać radości. Z ego-
centryzmem trudno się walczy, 
ponieważ sam w sobie staje się 
źródłem poczucia sensu i celo-
wości życia. Ponieważ starzenie 
się to proces w trakcie, którego  
gromadzone są liczne, często nie 
łatwe  doświadczenia  życiowe, 
to starszemu człowiekowi coraz 
częściej towarzyszy uczucie żalu. 
Wyeliminowanie żalu jest szcze-
gólnie trudnym zadaniem, ponie-
waż u jego źródeł leża konkretne, 
realne, przeszłe  doświadczenia, a 
tych nie sposób zmienić. Osoba, 
która zmaga się z własną staroś-
cią, która doświadcza negatyw-
nych uczuć, potrzebuje bardzo 
dużo czasu i siły, aby zmienić 
schematy myślenia.

Relacja farmaceuta – pa-
cjent nie jest relacją terapeutycz-
ną. Czas kontaktu jest bardzo 
ograniczony. Na czym ,więc apte-
karz powinien się skupić w opar-
ciu o wiedzę na temat przyczyn, 
trudnego starzenia się?

W relacji z pacjentem, któ-
rego charakteryzuje sztywność 
myślenia, nich z wielka ostroż-
nością mówi o nowych metodach 
leczenia.

Pacjentowi, który wszystko 
postrzega, jako zorganizowane 
działanie przeciwko niemu – nich 

niesie myśl pozytywną. Dostrze-
ganie zalet, tak osobistych, jaki i 
np. wygodnego opakowania leku, 
ma w tym wypadku niebagatelne 
znaczenie.

Trudno bardzo wesprzeć 
pacjenta, który ma tendencje do 
martwienia się. Można tylko sta-
rać się przemycić mu informację, 
obiektywizujące przedmiot tro-
ski. 

Jeszcze trudniej jest współ-
pracować z starszym człowiekiem 
– egocentrykiem. Warto jednak 
wtedy pamiętać, że zachowanie 
osoby jest związane z jej uprzed-
nimi doświadczeniami życiowy-
mi i, że bardzo nawet uciążliwe 
zachowanie nie jest niczym oso-
bistym wobec farmaceuty. Brak 
dystansu ze strony farmaceuty 
może tylko doprowadzić do eska-
lacji złości u pacjenta i pogłębić 
jego przekonanie, że ...bywają 
jednak jesienie słotne i bezowoc-
ne i starość też jałowa, bolesna, a 
nawet tragiczna być może”

Uczenie się pracy z pa-
cjentem w podeszłym wieku, w 
obliczu szybko starzejącego się 
społeczeństwa, będzie jednym  
z pierwszych wyzwań, przed któ-
rymi wkrótce staną farmaceuci.

mgr Ewa Sitko
wykładowca w programie Pharmassist

Piśmiennictwo
Leszczyńska-Rejchert, Anna    Czło-1. 
wiek starszy : i jego wspomaganie - 
w stronę pedagogiki starości 
 Morrison, Ruth  Jak starzeć się z ra-2. 
dością / Ruth Morrison, Dawn Dri-
dan Radtke . Kielce : Jedność, 2000.
 Starzenie się a satysfakcja z życia 3. 
/ red. Stanisława Steuden, Mieczy-
sław Marczuk 
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PAŹDZIERNIK 2009 – 
rynek utrzymuje 

tendencję wzrostową

Rynek farmaceutyczny w paź-
dzierniku 2009r. osiągnął wartość 
sprzedaży 2 292 mln pln, tj. o 5,25% 
więcej niż w październiku 2008r.
  

W październiku, podobnie jak 
w poprzednim miesiącu zanotowano 
dalszy wzrost wartości sprzedaży 
leków. Cały rynek w październiku 
wzrósł o 5,84% względem września 
br. (2 165 mln pln), a największy 
wzrost wobec poprzedniego miesią-
ca br. osiągnął segment sprzedaży 
odręcznej, który wzrósł o 61 mln 
PLN, tj. o 7,89%. 

Wzrost rynku utrzymał się 
także względem października ub.r. 
I tutaj również decydującą rolę ode-
grał segment sprzedaży odręcznej, 
która wzrosła o 106 mln PLN, tj.  
o 14,72%. Pozostałe segmenty były 
na zbliżonym poziomie jak przed ro-
kiem. Segment sprzedaży na receptę 
refundowaną wzrósł w porówna-
niu do października ub.r. o 0,91%,  
a segment recept pełnopłatnych spadł  
o 0,34%. 

Październik był miesiącem, 
w którym nastąpił dalszy wzrost za-
chorowań na choroby dróg oddecho-
wych, w tym grypy. Wzrosło rów-
nież zapotrzebowanie na produkty 
związane z ochroną i prewencją w 
związku z chorobami sezonowymi. 

Statystyczna apteka
W październiku 2009r. war-

tość sprzedaży dla statystycznej 
apteki wyniosła 170,01 tys. pln,  
tj. o 5,52% więcej niż w październi-
ku 2008r. W porównaniu do września 

br. nastąpił wzrost wartości sprzeda-
ży statystycznej apteki o 6,16%.  

Średnia cena dla produktów 
sprzedawanych przez apteki w paź-
dzierniku br. wyniosła 15,36 pln.  
W porównaniu do średniej ceny  
z października  ub.r. (14,40 pln) 
oznacza to wzrost ceny o 6,67%. 
Względem poprzedniego miesiąca 
br. nastąpił nieznaczny spadek cen. 
We wrześniu br. średnia cena był 
na poziomie 15,38 pln, czyli w paź-
dzierniku nastąpił nieznaczny spa-
dek, tj. o 0,13%. 

Zestawienie wartości sprzedaży poszczególnych segmentów rynku 
farmaceutycznego (dane w mln PLN)

Tabela 1: październik 2009 vs październik 2008

 

październik 
2008

październik 
2009 zm. (%)

Leki refundowane 1 024 1 034 0,91%

Leki pełnopłatne 431 429 -0,34%

Sprzedaż odręczna 723 829 14,72%

Całkowity obrót 2 178 2 292 5,25%

Tabela 2: październik 2009 vs wrzesień 2009

 

wrzesień 
2009

październik 
2009 zm. (%)

Leki refundowane 985 1 034 4,99%

Leki pełnopłatne 412 429 4,08%

Sprzedaż odręczna 768 829 7,89%

Całkowity obrót 2 165 2 292 5,84%

Średnia marża na produkty 
sprzedawane w aptece w paździer-
niku br. wynosiła 26,76% i wzrosła 
względem analogicznego okresu 
ub.r. o 2,14 pp. Największy wzrost 
marży osiągnął segment sprzedaży 
odręcznej (o 2,43 pp). W porównaniu 
do września br. - podobnie jak w wy-
padku cen - marża spadła (o 0,14 pp). 
Tylko segment sprzedaży odręcznej 
zanotował wzrost marży o 0,17 pp.

Refundacja a współpłacenie
W październiku udział pacjen-

ta we współpłaceniu w wydatkach na 
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Piotr Kula 
Prezes PharmaExpert

leki refundowane obniżył się do po-
ziomu 29,17% całości wydatków na 
leki refundowane. W porównaniu do 
września br. (29,33%) nastąpił spa-
dek o 0,16 pp, a w porównaniu do 
października ub.r. (32,35%) udział 
pacjenta we współpłaceniu za leki 
refundowane spadł o 3,18 pp. 
Wartościowo dopłata pacjenta na le-
kach refundowanych w październiku 
br. wyniosła 302 mln pln, czyli była 
o 9,01% mniejsza niż przed rokiem 
(331 mln pln). 
Refundacja Państwa w paździer-
niku 2009r. była wyższa o 5,65% 
(732 mln pln) od wartości refundacji  

u.br. (68,17%), 
to jednak war-
tościowo pa-
cjenci dopła-
cili więcej niż  
w analogicznym 
okresie ub.r. 
W październiku 
ub.r. pacjenci 
wydali 1 485 
mln pln, nato-
miast w paź-
dzierniku br.  
o 5,06% więcej, 
tj. 1 560 mln 
pln. 

Prognoza 
wartości 

sprzedaży dla aptek w roku 
2009

Według PharmaExpert wartość 
sprzedaży całego rynku farmaceu-
tycznego na koniec 2009 roku wy-
niesie 25,72 mld pln. W porównaniu 
do ubiegłego roku wartość rynku  
w 2009 wrośnie o 6-8 %. Natomiast 
refundacja na koniec 2009 roku 
osiągnie wartość 8,21 mld. Refunda-
cja względem ubiegłorocznej zwięk-
szy się o 9-11%. 

w analogicznym okresie ub.r. (693 
mln pln). W związku z tym udział 
refundacji Państwa wzrósł z 67,65% 
w październiku ub.r. do 70,83%  
w październiku 2009r. 

Natomiast w przypadku całości wy-
datków ponoszonych przez pacjen-
tów w związku z zakupami leków 
w aptekach zachodzi odwrotna ten-
dencja niż w przypadku współpłace-
nia za leki refundowane. Co prawda 
udział pacjenta we współpłaceniu 
za leki zakupione w aptece w paź-
dzierniku 2009r.(68,05%) spadł  
o 0,12 pp względem października 
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   Niektórzy aptekarze, chcąc na 
swych pacjentach-dłużnikach 
zrobić duże wrażenie, kupowali 
drogie, z zagranicy sprowadza-
ne pudełka do których pakowali 
kadzidła. Mało tego, zamożniejsi 
aptekarze pach-
nidła, mydełka 
i kosmetyki roz-
syłali w wykwin-
tnych kasetkach. 
Większość ap-
tekarzy uznała 
jednak z czasem, 
że prezenty ta-
kie są zbytkowne 
i poprzestawała 
na samych ka-
dzidełkach. Ma-
gister Władysław 
Lachowicz z Ja-
worowa, na ła-
mach „Czasopis-
ma Towarzystwa 
Aptekarskiego” 
z 1877 roku, na 
podstawie włas-
nych obserwacji, 
odradzał kolegom-aptekarzom 
rozsyłanie „noworocznych po-
darków”: Po nocy noworocznej 
na sortowaniu, adresowaniu itp. 
bezsennie spędzonej, z pierwszym 
brzaskiem dnia rozpoczynała się 
gonitwa laboranta po mieście 
z pudełkami i trwała prawie do 
wieczora, zanim tenże zmordo-
wany (…) do domu powrócił. Co 

ciekawe, według informacji La-
chowicza, pomimo otrzymania 
prezentu z dołączonym wykazem 
długów, ze spłacaniem (…) ra-
chunku nikt się nie spieszył, zale-
dwie jedna dziesiąta część płaciła 

dobrowolnie w Styczniu, inni po 
licznych upomnieniach płacili w 
ciągu roku, a reszta przepadła 
niepowrotnie. Magister Lacho-
wicz nazywał opisywany oby-
czaj haraczem, z którego sam 
wyzwolił się jednak dopiero po... 
piętnastu latach praktykowania! 
Jego doświadczenia były jedno-
znaczne: okazało się bowiem, że 

ci, którzy mieli zwyczaj [regular-
nego] płacenia [za leki w apte-
ce] poczynali brać na rachunek, 
aby z takowym otrzymać na nowy 
rok piękne pudełko z kadzidłem... 
Mało tego: często do aptekarza 

zgłaszano pretensje 
jeżeli który dom do-
stał mniej piękne lub 
mniejsze pudełko. 
W roku 1877 cyto-
wany farmaceuta 
jednym zamachem 
obalił „drogi” zwy-
czaj. I cóż się okaza-
ło? Sam Lachowicz 
dowcipnie pisał, że 
pierwszy dzień no-
wego roku przeszedł 
szczęśliwie bez wy-
wrotu społecznego 
w kraju, ba nawet 
bez podniesienia re-
wolucyi w miejscu 
mojej siedziby! Ja-
worowski aptekarz 
skłonny był nawet 
twierdzić, że wszy-

scy powinni zarzucić ów zasta-
rzały, najmniejszej racyi bytu nie 
mający zwyczaj. Apelował także, 
aby nie obawiać się, że pacjen-
ci zrezygnują z usług aptekarza, 
który nie będzie rozsyłał „nowo-
rocznych podarków”, gdyż aptece 
prowadzonej umiejętnie i sumien-
nie na pewno w żaden sposób to 
nie zagrozi. Postulował także, 

Noworoczne podarki
   Współcześni aptekarze Nowy Rok świętują z satysfakcją dobrze wykonanego remanentu i ostatnią rze-
czą, o której wówczas myślą jest praca! Co ciekawe sto kilkadziesiąt lat temu było zupełnie inaczej. Nawet 
najstarsi i najbardziej nobliwi aptekarze spędzali ten dzień na... pakowaniu prezentów! W latach siedem-
dziesiątych XIX wieku istniał bowiem zwyczaj wysyłania przez aptekarzy kadzideł (zwanych dawniej 
trociczkami), słodyczy lub kosmetyków tym pacjentom, którzy... mieli nie uregulowane rachunki, czyli po 
prostu – długi u aptekarza! Prezenty te, zwane „noworocznymi podarkami”, miały właśnie przypomnieć  
o tym długu.

Ilustracja 1
XIX-wieczna apteka i jej właściciel (apteka „Pod Aniołem” w Muszynie i 

magister Edward Rudy). Fotografia ze zbiorów Jacka Rudego.
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Warto wiedzieć

Polfa Grodzisk zmieniła nazwę na - Gedeon Richter Polska. Zmia-
na nazwy jest zakończeniem długoletniego procesu prywatyzacji firmy i pełnej 
integracji Spółki ze strukturami Grupy Gedeon Richter.

aby zaoszczędzone pieniądze 
przeznaczyć na środki naukowe 
dla uczniów aptekarskich, kształ-
cących się w danej aptece.
   Przeciwko praktyce „noworocz-
nych podarków” wypowiedział 
się także na łamach „Czasopis-
ma Towarzystwa Aptekarskiego” 
magister Rudolf Heger, świe-
żo upieczony właściciel apteki  
w Kańczudze. Pisał wprost: nikt 
bardziej nie jest powołany zanie-
chać stare – co najmniej niewy-
godne – zwyczaje „jak tatuś ro-
bili”, jak aptekarz który dopiero 
aptekę założył. Galicyjscy apte-
karze w swej walce z „noworocz-
nymi podarkami” poszli tak dale-
ko, że składali pisemne deklara-
cje ich nie rozsełania. Niektórzy 
mogli pochwalić się nawet i tym, 
że jako zwolennicy postępu nigdy 
takowych nie rozsyłali!
   Ciekawym przykładem był tu 
magister Wojciech Pik, właściciel 
apteki w Krośnie, który odrzuca-
jąc rozsyłanie „noworocznych 
podarków”, od roku 1875 zaczął 
regularnie przekazywać pew-
ną sumę na szkołę miejscową. 
Jak jednak zastrzegała redakcja 
„Czasopisma Towarzystwa Apte-
karskiego” przykład ten (…) nie 
znalazł chętnych naśladowców. 
Redaktorzy snuli przypuszcze-
nia, że aptekarze bali się, że wraz 
z odejściem jednego haraczu 
narodzi się nowy. I radzili: kto 

z aptekarzy chce się uwolnić od 
(…) ciężaru w sposób honorowy, 
ten nie potrzebuje szukać obcych 
instytucyj, albowiem zawód nasz 
posiada własne, które wspierać 
jest naszym obowiązkiem – do 
którego jednak nie wielu się po-
czuwa. Redakcja „Czasopisma 
Towarzystwa Aptekarskiego” 
zalecała, aby dobrowolne datki, 
w zamian rozsyłania „noworocz-
nych podarków”, przesyłać na 
lwowską czytelnię w połączeniu z 
wykładami dla uczni aptekarskich 
lub na pokrycie licznych wydat-
ków samego Towarzystwa Ap-
tekarskiego.  
W cytowa-
nym artykule 
redakcyjnym 
apelowano: 
Oszczędzaj-
my tam, gdzie 
możemy, a nie 
żałujmy tam, 
gdzie potrze-
ba wymaga.
   Nie nam 
oczywiśc i e 
sądzić, czy 
walka z „no-
worocznymi 
podarkami” 
była rzeczy-
wiście ko-
nieczna. Opi-
sane powy-
żej zjawisko  

i jego oddźwięk nauczyć nas 
może jednak czegoś zupełnie in-
nego: spójrzmy, jak bardzo wraż-
liwi i czuli byli dawni aptekarze 
na przeróżne zjawiska, mające 
miejsce w zawodzie. Stronice 
dawnych czasopism farmaceu-
tycznych pełne są dyskusji, po-
lemik, a nawet i awantur, które 
– oczywiście w kulturalnym to-
nie – toczyły się pomiędzy apte-
karzami. Zawód żył! Myśli i idee 
tętniły! Każdy za swój obowią-
zek uważał wypowiedzieć się w 
nurtującej kwestii...

dr n. farm. Maciej Bilek
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