




Felieton Redakcji

Nie da się ukryć, że bieżący nu-
mer Aptekarza Polskiego ma odświętny 
charakter, czemu trudno się dziwić, gdyż 
data wydania tego numeru zbiega się 
z Dniem Aptekarza. Już na pierwszych 
stronach publikujemy życzenia i gra-
tulacje oraz podziękowania kierowane 
do farmaceutów i aptekarzy z okazji ich 
zawodowego święta. Jest wśród nich list 

Bartosza Arłukowicza, Ministra Zdrowia, w którym czytamy „skła-
dam Państwu serdeczne podziękowania za Waszą niełatwą i odpo-
wiedzialną pracę, za codzienną służbę pacjentom, którzy mogą liczyć 
na Wasze zaangażowanie i profesjonalizm. Praca farmaceuty wyma-
ga dziś nie tylko aptekarskiej dokładności, ale także wrażliwości na 
innego człowieka, umiejętności otoczenia go szczególnym rodzajem 
uwagi i opieki, niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa farma-
koterapii”. Te serdeczne i życzliwe słowa zachęcają do przeczytania 
całej treści listu. 

Z okazji Dnia Aptekarza list do farmaceutów i aptekarzy 
skierował także ksiądz profesor Stanisław Warzeszak, krajowy dy-
rektor Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Ksiądz Profesor przywołuje 
postaci świętych Kosmy i Damiana, patronów farmaceutów i apteka-
rzy, którzy „kierując się wyłącznie motywem miłości do chorego i bez-
warunkowym obowiązkiem leczenia, dali świadectwo chrześcijańskiej 
bezinteresowności”. W tym kontekście ksiądz stawia pytanie - „jakie 
znaczenie może mieć dzisiaj przykład ich życia dla nas farmaceutów 
i aptekarzy?”. Odpowiedź znajdziemy w tekście. 

Doktor Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Apte-
karskiej pisze, że Dzień Aptekarza jest świętem w naszych sercach. 
W aurze Dnia Aptekarza Prezes kieruje uwagę na rudymentarne ce-
chy zawodu uznając, że „aptekarz musi mieć nie tylko profesjonal-
ną wiedzę, zdobytą podczas wieloletnich studiów i stale uzupełnianą 
w trakcie szkoleń, ale i serce, czułe i wrażliwe na cierpienie, otwarte 
na problemy, z którymi zgłaszają się do niego pacjenci”. 

Dialog „Farmaceuta na tropie sensu i radości” zaczyna się 
pytaniem redaktor Ewy Sitko - „jaką istotną myślą możemy obda-
rować aptekarzy w dniu ich święta? Co będzie ważne dla nich w tym 
dniu, ale i równocześnie będzie miało ponadczasowy charakter?”. Ad-
wersarzem jest, jak zwykle, Magdalena Bucior, która takiej udzieliła 
odpowiedzi - „Myślę, że należałby porozmawiać o radości, ale nie 
o radości w ogóle, lecz o radości pracy”. Zachęcamy do lektury, gdyż 
w dalszej części dialogu znajdziemy odpowiedź na pytania: - „gdzie 
w pracy aptekarza wybrzmiewa radość, jaka jest w niej ukryta tajem-
nica (bo ona może zachęcać do rozwoju) i gdzie bije źródło inspiracji 
i zachęty do wykonywania zawodu?”. 

Z okazji święta zawodowego farmaceutów i aptekarzy 
składamy naszym Drogim Czytelnikom – farmaceutom i ap-
tekarzom wyrazy szczerego uznania za trud codziennej pra-
cy, życząc spełnienia zawodowych zamierzeń. Niech nie ustają 
Wasze dążenia ad astra. ■

Redakcja Aptekarza Polskiego 

A.D. 2012, Świętych Kosmy i Damiana – Dzień Aptekarza
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Felieton Prezesa nra

Z okazji Święta Kosmy i Damiana, 
patronów aptekarzy i farmaceutów, 

chciałbym podziękować wszystkim aptekarzom, 
którzy z pełnym poświęceniem pracują w aptekach, 
zawsze gotowi nieść pomoc i służyć swoim pacjentom 

zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem. 

ŚWIĘTO 
W NASZYCH 

SERCACH

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Jesteśmy zawodem zaufa-
nia publicznego. Praca ap-
tekarzy, wykonywana w du-
chu służby cierpiącym, ma 

na względzie nade wszystko po-
trzeby pacjenta, z którym łączy 
ich więź oparta na zaufaniu. Ap-
tekarz musi mieć nie tylko pro-
fesjonalną wiedzę, zdobytą pod-
czas wieloletnich studiów i stale 
uzupełnianą w trakcie szkoleń, ale 
i serce, czułe i wrażliwe na cierpie-
nie, otwarte na problemy, z który-
mi zgłaszają się do niego pacjen-
ci. Z wykonywaniem tego zawodu 
wiążą się też określone powinno-
ści etyczne, a przestrzeganie za-
sad i norm moralnych zawartych 
w kodeksie deontologicznym jest 
obowiązkiem każdego aptekarza. 

W szczególny sposób chciał-
bym wyrazić wdzięczność wszyst-
kim farmaceutom odznaczo-
nym Medalem im. prof. Bronisła-
wa Koskowskiego. Medale te zo-
stały przyznane przez Naczelną 
Radę Aptekarską za zasługi dla 
polskiego aptekarstwa. Dzięku-
ję za Waszą pracę i zaangażowa-
nie w działalność odrodzonego 
samorządu aptekarskiego, który 

w zeszłym roku obchodził jubile-
usz dwudziestolecia. Cieszycie się 
ogromnym zaufaniem i uznaniem 
w swoim środowisku, a dla mło-
dych farmaceutów jesteście przy-
kładem profesjonalizmu i ofiarno-
ści w działaniu dla dobra wspól-
noty zawodowej. 

Serdecznie gratuluję ap-
tekarzom, którzy otrzymali od-
znaczenia państwowe przyznane 
przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej za zasługi na rzecz 
rozwoju samorządu zawodu far-
maceuty. Gratuluję farmaceutom 
uhonorowanym odznaką Ministra 
Zdrowia „Za zasługi dla ochrony 
zdrowia”. Dziękuję osobom i fir-
mom, którym Naczelna Rada Ap-
tekarska przyznała tytuł „Straż-
nik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa 
Polskiego” i wyróżnienie „Mece-
nas Samorządu Aptekarskiego”. 
Dziękuję za to, że wspieracie pol-
skich aptekarzy i przyczyniacie 
sie do rozwoju naszego samorzą-
du. Nagodzonym wydawnictwom 
i zespołom redakcyjnym dziękuję 
za informowanie o przedsięwzię-
ciach, celach i osiągnięciach sa-
morządu aptekarskiego. Dziękuję 

za rzetelną i obiektywną informa-
cję, za inspirujące i ciekawe ko-
mentarze, za artykuły prowokują-
ce do dyskusji i zwracające uwa-
gę opinii publicznej na problemy 
nurtujące polskie aptekarstwo.

Dziękuję tym członkom 
i działaczom samorządu apte-
karskiego, którzy wspierają mnie 
w codziennej działalności. Dzię-
kuję za Waszą życzliwość. Dzię-
kuję za telefony i listy, w których 
dzielicie się swoimi problemami, 
wykazujecie troskę o godność za-
wodu farmaceuty lub przedsta-
wiacie propozycje dobrych roz-
wiązań dla naszego środowiska. 
W czasach, gdy potężne grupy in-
teresu atakują nasz samorząd, ta-
kie postawy są szczególnie ważne 
i zasługują na uznanie.

Wszystkim aptekarzom i far-
maceutom składam wyrazy sza-
cunku. Z okazji Święta Kosmy 
i Damiana pozdrawiam Wasze ro-
dziny. Życzę Wam powodzenia 
i wytrwałości w codziennej pracy. 
Życzę Wam radości w sercu i na-
dziei rozświetlającej drogi prowa-
dzące w przyszłość. ■
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Szanowni Państwo,

z okazji przypadającego 26 września Ogólnopolskiego Dnia 
Aptekarza składam Państwu serdeczne podziękowania za Waszą 
niełatwą i odpowiedzialną pracę, za codzienną służbę pacjentom, 
którzy mogą liczyć na Wasze zaangażowanie i profesjonalizm.

Praca farmaceuty wymaga dziś nie tylko aptekarskiej do-
kładności, ale także wrażliwości na innego człowieka, umiejętności 
otoczenia go szczególnym rodzajem uwagi i opieki, niezbędnym 
do zapewnienia bezpieczeństwa farmakoterapii. Zawód farmaceuty 
jest zawodem zaufania publicznego. W niełatwych czasach, gdy 
państwa europejskie muszą godzić stale rosnące potrzeby zdro-
wotne starzejących się społeczeństw z ograniczeniami, wynikającymi 
z możliwości finansowych systemów ochrony zdrowia, wzrasta 
znaczenie opieki farmaceutycznej i aktywnej współpracy aptekarzy 
z lekarzami i pacjentami. 

Istotne funkcje społeczne pełni również samorząd zawodowy, który nie tylko działa na 
rzecz wspierania interesów i rozwoju środowiska aptekarzy i farmaceutów, ale także zabiera głos  
w debacie publicznej i czynnie uczestniczy w pracach związanych z usprawnianiem sy-
stemu opieki nad pacjentami.

Jestem głęboko przekonany, że skuteczna realizacja działań służących poprawie funkcjo-
nowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz, jednocześnie, zapewnieniu bezpieczeństwa 
zdrowotnego pacjentów, wymaga współpracy wszystkich partnerów zaangażowanych w tę 
problematykę. Samorząd aptekarski jest ważnym i – miałem tego dowody – również 
odpowiedzialnym partnerem w tych debatach. Postulaty dotyczące wprowadzenia stałych cen 
i marż oraz konieczności zlikwidowania patologicznych zjawisk, jakie obserwowaliśmy w po-
przednich latach (m.in. oferowania pacjentom leków refundowanych w promocjach nawet za 
1 grosz, nieuzasadnionego względami medycznymi zwiększania refundacji i marnotrawienia 
leków, a także stosowania wobec aptek niejednolitych marż hurtowych) były cennym wkła-
dem do prac nad ustawą refundacyjną, która zmieniła mechanizmy funkcjonowania rynku 
leków w Polsce. 

Dziś, gdy po wprowadzeniu tych trudnych zmian sytuacja na rynku leków stabilizuje 
się, dziękuję środowisku aptekarzy i farmaceutów za konstruktywny dialog oraz zaanga-
żowanie. Mam nadzieję, że bazując na tych doświadczeniach, będziemy dalej efektywnie 
współpracowali, podejmując działania służące poprawie zdrowia pacjentów i lepszemu funk-
cjonowaniu systemu ochrony zdrowia.

Przekazuję Państwu wyrazy szacunku i uznania, 
życząc jednocześnie satysfakcji z wykonywanej pracy 
oraz wszelkiej zawodowej i osobistej pomyślności ■

Bartosz Arłuk owicz,  
Minister Zdr owia
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Wzór Medyków: 
Święci Kosma i Damian

Drogie Farmaceutki i Aptekarki,

Drodzy Farmaceuci i Aptekarze,

Wspomnienie liturgiczne świętych bliźniaków, które 

Kościół obchodzi co roku w dniu 26 września, zachęca do 

refleksji nad specyfiką powołania medycznego. Będąc 

medykami, a jednocześnie wczesnochrześcijańskimi męczennikami, stanowią uosobienie 

wyższych wartości oraz wierności wzniosł ym zasadom i ideałom zawodowym. Ich 

męczeństwo było faktycznie rezultatem wierności normom życia chrześcijańskiego 

i praktyki lekarskiej. Ich bezinteresowność w posł udze medycznej inspirowała 

chrześcijańskiego medyka przez wieki, poniekąd w całej historii europejskiej 

medycyny. Ich posł uga lekarska opierała się na stałej wdzięczności wobec Boga za 

otrzymane dary i zdolność uzdrawiania. Kierując się wyłącznie motywem miłości do 

chorego i bezwarunkowym obowiązkiem leczenia, dali  świadectwo chrześcijańskiej 

bezinteresowności, która pociągnęła wielu ludzi do wiary i życia wedł ug zasad 

Ewangelii. 

Tradycja chrześcijańska przypisuje im cuda, wśród których najsł ynniejszy był 

przeszczep (czarnej nogi) od zmarłego Etiopczyka do białego pacjenta. Ikonografia 

uwieczniła to zdarzenie jako symbol uniwersalności chrześcijaństwa i ogólnoludzkiej 

inspiracji w medycynie: czarny człowiek oddaje nogę białemu za pośrednictwem 

chrześcijańskich lekarzy. Ta inspiracja chrześcijańska znajduje odzwierciedlenie 

w chirurgii, a zwłaszcza we współczesnej transplantologii. Inne przedstawienia 

ikonograficzne pokazują ich z naczyniami w ręku, zawierającymi lekarstwa dla 

chorych. Czasami przedstawiani są z narzędziami do podawania lekarstwa, dlatego 

pozostają głównie patronami aptekarzy i farmaceutów. Warto także zauważyć, że 

trzymane przez nich narzędzia mają uchwyty zakończone krzyżykiem, aby wskazać 

na znaczenie duchowego i fizycznego uzdrowienia, którego źródłem w każdym 

przypadku jest Bóg.
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Zauważmy również, że cześć dla chrześcijańskich medyków wiąże się z ich 

męczeństwem, pozostającym w bezpośredniej relacji do posł ugi lekarskiej. Warto 

odnotować, że jako męczennicy i świadkowie wierności wzniosł ym ideałom 

humanistycznym są czczeni jako patroni płodności, zarówno płodności kobiet 

poszukujących mężów dla założenia rodziny, jak i małżonków pragnących zrodzenia 

potomstwa. Wypada także wspomnieć, że w Brazylii są patronami dzieci szczęśliwie 

urodzonych. Dlatego w dniu patronalnym, który tam przypada 27 września, dzieci 

otrzymują dowód wstawiennictwa świętych Kosmy i Damiana w formie słodyczy, 

często z wizerunkiem patronów nowego życia. Przykłady te dobrze pokazują 

znaczenie, jakie świętym medykom przypisuje się w dziedzinie obrony płodności 

małżeńskiej oraz życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. 

A jakie znaczenie może mieć dzisiaj przykład ich życia dla nas farmaceutów 

i aptekarzy? Gdy tyle uwagi poświęca się sprawom ekonomii i zarządzania Sł użbą 

Zdrowia, przykład świętych uczy nas bezinteresowności, wysokich standardów 

w pracy zawodowej i przestrzegania humanistycznych zasad w posł udze medycznej. 

Wiele mówimy o etyce zawodowej, która nierzadko sprowadza się do stwierdzenia, że 

uczciwość i rzetelność się opłaca. Takie myślenie wydaje się być poprawne, a jednak 

brakuje mu autentyzmu i bezinteresownej motywacji. Pragmatyzm, a nierzadko także 

zwykł y utylitaryzm i zasady ekonomi, dominują nad obowiązkiem rzeczywistej sł użby 

człowiekowi. Twierdzenie, że najlepiej sł uży człowiekowi wysoki poziom gospodarczy 

i szeroki dostęp do środków oraz usł ug medycznych, nie jest z gruntu fałszywe, ale 

w samej realizacji może okazać się bezduszne, wyrachowane i ostatecznie nieludzkie. 

Niebezpieczeństwo patrzenia na pacjenta jako klienta, a więc z perspektywy korzyści 

materialnych, jest poważnym wyzwaniem dla nowoczesnej opieki zdrowotnej. Może 

się okazać, że posiadamy coraz więcej doskonał ych środków terapeutycznych, 

a coraz mniej ludzkiej wrażliwości. Nie jest to w żadnym wypadku próba osądu ludzi, 

lecz rzeczywistości, której nasze środowiska coraz częściej ulegają. 

Pomyślmy jednak pozytywnie: naśladowanie świętych braci bliźniaków Kosmy 

i Damiana jest możliwe. Oznacza to bezwarunkową ochronę życia ludzkiego w każdej 

sytuacji. Ochrona życia jest naczelnym zadaniem profesji medycznych. Sł użba dla 

życia prowadzi raczej rzadko do ofiary z życia, najczęściej jednak do rezygnacji 

z osobistych korzyści, co stanowi dowód wierności najwyższym wartościom, do 

których w porządku ziemskim należy zdrowie i życia człowieka. 

Z okazji nadchodzącego święta Patronów Kosmy i Damiana pozdrawiam 

wszystkich pracowników Sł użby Zdrowia –- w tym szczególnie gorąco Pracowników 

Aptekarstwa i Farmacji. 

Ks. Stanisław Warzeszak,  

Dyrektor Krajowy Duszpasterstwa Sł użby Zdrowia.
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eWa:  Kiedy pierwszy raz po-
proszono mnie Pani Mag-
do o spotkanie z farmaceuta-
mi w ramach programu Phar-
massist, to byłam przekona-
na o jego okazjonalnym cha-
rakterze. Miałam odnieść się 
do relacji farmaceuta – pacjent  
i wesprzeć aptekarzy w jej bu-
dowaniu. Mijają kolejne lata, 
a znajomość z farmaceutami 
nie tylko się nie zakończyła, 
ale mam wrażenie, że się roz-
wija. Wprawdzie nie są to już 
bezpośrednie spotkania, lecz 
rozgrywające się na łamach 
Aptekarza Polskiego, ale dla 
mnie równie ważne. Doświad-
czam wciąż nowych aspektów 
pracy aptekarzy i z satysfakcją 
przyjmuję możliwość ich oma-
wiania. 

Zbliża się, jak co roku, 
Dzień Aptekarza. Chciałabym, 
aby artykuł, który ukaże się 
w tym czasie, był prezentem 
dla farmaceutów. Czym, we-
dług Pani, jaką istotną myślą 
możemy obdarować aptekarzy 
w dniu ich święta? Co będzie 
ważne dla nich w tym dniu, ale 
i równocześnie będzie miało 
ponadczasowy charakter?

magdalena: Myślę, że na-
leżałby porozmawiać o rado-
ści, ale nie o radości w ogó-
le, lecz o radości pracy. Przy-
pomina mi się zdanie gdzieś 
zasłyszane: „Nie ma pracy, 
która nie zawierałaby w so-
bie radości, tajemnic i zachę-
ty”. Postawmy więc sobie py-
tania: gdzie w pracy aptekarza 

wybrzmiewa radość, jaka jest 
w niej ukryta tajemnica (bo 
ona może zachęcać do rozwo-
ju) i gdzie bije źródło inspiracji 
i zachęty do wykonywania za-
wodu? Tak postawione pytania 
wiodą mnie na drogę docieka-
nia o sens wykonywanej pracy.

(E) Jeżeli tak ujmiemy 
przedmiot naszej rozmowy, to 
myślę, że warto przywołać myśl 
wybitnego wiedeńskiego leka-
rza psychiatry i filozofa Vikto-
ra Frankla. Na jednym z kongre-
sów filozoficznych [1] wygłosił 
on znamienny odczyt zatytuło-
wany „Człowiek w poszukiwa-
niu sensu”. Jedno z mocniejszych 
zdań tego wystąpienia brzmi: „Ja 
zaś powiedziałbym, że tym, cze-
go człowiek rzeczywiście chce, 
jest ostatecznie nie szczęśliwość 

Farmaceuta na tropie 
sensu i radości
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sama w sobie, lecz podstawa tej 
szczęśliwości” [2]. Parafrazując 
ja zaś powiedziałabym, że tym, 
czego farmaceuta chce, jest nie 
szczęśliwość, radość sama w so-
bie, lecz podstawa tej szczęśli-
wości. Według Viktora Frankla, 
jeżeli dana jest człowiekowi ta 
podwalina, to szczęście i radość 
„zjawią się same z siebie” [3]. 

(M) Czy dobrze rozumiem 
(myślę o tytule odczytu Viktora 
Frankla), że ta podwalina, ta ska-
ła, na której trzeba budować, to 
uświadomiony sens własnego ży-
cia?

(E) Odpowiedzią, Pani 
Magdo, niech będą ponownie 
słowa przywoływanego dzisiaj 
autorytetu: „Otóż człowieka nie 
przenika najgłębiej i do końca ani 
dążenie do mocy, ani do przyjem-
ności, lecz dążenie do nadawania 
sensu” [4]. Osobiste doświadcze-
nia Frankla (był więźniem obo-
zów Auschwitz i Dachau) pozwo-
liły mu na zbudowanie przeko-
nania, że człowiek jest szczęś-
liwy doświadczając sensu i dą-
żąc w życiu ku wartościom. Sens 
życia „jest skutkiem realizowa-
nia wartości, które są poza czło-
wiekiem, wykraczają poza jego 
jednostkowe cele i potrzeby, są 
czymś innym niż samorealizują-
cy się człowiek (…)” [5]. Mówi on 
także, że poczucie sensu ujaw-
nia się w osobowym spotkaniu 
z drugim człowiekiem.

(M) W takim razie - właś-
nie w pracy aptekarza znajdu-
ję to, co nazywać można urze-
czywistnianiem wartości mocno 
zwróconych ku drugiemu czło-
wiekowi. Dyskusja na temat tego 

co wartościowe, ma charakter 
absolutnie ponadczasowy i jest 
tak rozległa, łączy tak wiele wąt-
ków, że nie sposób byłoby od-
nieść się w jednym artykule do 
całości zagadnienia. Dlatego my-
ślę, że warto zatrzymać się na 
jednej (wybranej spośród wielu) 
wartość i wskazać drogi, na któ-
rych aptekarz ją realizuje. Warto 
również podjąć próbę przyjrze-
nia się temu, jak w codziennym 
kontakcie z pacjentem realizowa-
nie wartości nadaje sens pracy, 
a nawet więcej - życiu i jak czer-
pana z tego radość otwiera czło-
wieka na tajemnicę i umacnia do 
dalszego działania.

(E) Odpowiedzialność. To 
wartość, o której chciałabym, 
abyśmy porozmawiały. Należy 
ona do grupy wartości absolut-
nych, to znaczy takich, które ist-
nieją niezależnie (na ich istnie-
nie nie ma wpływu indywidual-
ne przeżywanie wartości) oraz są 
trwalsze, większe i bardziej zna-
czące od wszystkich innych war-
tości przejawiających się w świe-
cie. O farmaceucie na pewno 
można powiedzieć, że jest odpo-
wiedzialny.

(M) Myślę, że użytecznym 
dla naszej rozmowy będzie przyj-
rzenie się aptekarskiej odpowie-
dzialności w różnych wymiarach 
i w różnym czasie. Historycznie 
omawiana wartość wyrażała się 
na pewno w trosce o ojczyznę, 
także tę małą, lokalną. Na kartach 
historii bez trudu można znaleźć 
wiele przykładów takiej właśnie 
odpowiedzialności. Na łamach 
Aptekarza Polskiego bardzo ade-
kwatnie ujął to zagadnienie dr n. 
farm. Maciej Bilek, nadając cyklo-

wi własnych artykułów wspólny 
tytuł „Aptekarz - burmistrz, ap-
tekarz - prezes, aptekarz – kon-
spirator” [6]. Pełnienie tych róż-
nych funkcji było możliwe nie tyl-
ko ze względu na doskonałe wy-
kształcenie, ale przede wszystkim 
z powodu cech, które aptekarza 
wyróżniały. Na pewno na pierw-
szy plan wysuwa się uważność na 
drugiego człowieka i wypływa-
jąca z niej zdolności do empatii. 
Aptekarzowi – burmistrzowi taka 
perspektywa pozwalała dostrzec 
potrzeby społeczne i pracować 
na rzecz ich spełnienia. Nie bez 
znaczenia jest w tym aspekcie 
wspomnienie o niezawodności 
i podporządkowanej jej staran-
ności, wpisanych w kondycję ap-
tekarza. Odpowiedzialność reali-
zowana na tych drogach dawa-
ła ludziom, którzy wybierali far-
maceutę na burmistrza, poczucie 
pewności, że podejmowane dzia-
łania zostaną jak najrzetelniej dla 
dobra publicznego wykonane. 

Aptekarzowi – prezeso-
wi odpowiedzialność pozwalała 
przewodniczyć różnym instytu-
cjom, stowarzyszeniom i funda-
cjom, skutecznie wykorzystywać 
potencjał zaangażowanych osób, 
trafnie rozpoznawać potrzeby 
lokalnej społeczności i określać 
nowe zadania.

Aptekarz – konspirator - 
nie sposób pominąć roli farma-
ceutów np. w ruchu oporu w cza-
sie II wojny światowej. Aptekarze 
często sami stawali do walki lub 
wspierali lokalne oddziały party-
zanckie - prowadzili szkolenia sa-
nitarne, udzielali walczącym po-
mocy medycznej, przekazywali 
materiały opatrunkowe i leki. Ich 
wewnętrzna zdolność do odpo-
wiedzialności była w tym kontek-►
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ście wzmocniona jeszcze innymi 
wartościami idealnymi: prawoś-
cią i wiernością.

(E) Słyszę wypowiedzia-
ne przez Panią wielkie słowo – 
wierność i zadaję sobie pytanie, 
gdzie dzisiaj, w czasie wolnym od 
wielkich, tragicznych doświad-
czeń i wyborów, aptekarze mogą 
praktykować wierność? Gdzie 
urzeczywistniają prawość i naj-
bardziej obecną w naszych roz-
ważaniach - odpowiedzialność? 

 
(M) Urzeczywistnianie war-

tości „zwróconych ku drugiemu 
człowiekowi” odbywa się nieza-
leżnie od warunków. Właśnie ich 
fundamentalną cechą jest ta nie-
zawisłość, całkowita niezależność 
od okoliczności i stosunków, z ja-
kimi jest połączona. Odpowie-
dzialność wyraża się współcześ-
nie poprzez staranność, niezwy-
kłą, przysłowiową już dokład-
ność, rzetelność i sumienność. 

W aptece bardzo mocno 
wyraża się gotowość do rozwią-
zywania problemów pacjenta ze 
szczególną troską. Często jest to 
troska równa tej, z jaką rozwią-
zujemy własne, osobiste proble-
my. Trudno o wyraz większej od-
powiedzialności. Dzięki tej po-
stawie aptekarz służy pacjentowi, 
współtworzy drogę jego leczenia 
i wspiera go. 

(E) Jeżeli odniesiemy się do 
przywoływanej już definicji sen-
su, to można powiedzieć moc-
no, że odpowiedzialny farma-
ceuta doświadcza sensu w swojej 
pracy. To ważna i radosna kon-
statacja. Praca pozwalająca do-
świadczyć radości poprzez do-
świadczenie sensu staje się ze 

wszech miar pożądana, prze-
de wszystkim dlatego, że sen-
su nie można od nikogo otrzy-
mać, sens trzeba znaleźć. W tym 
miejscu stajemy przed tajemni-
cą: jak szukać? Frankl twierdzi,  
że kompasem na drodze poszuki-
wania sensu jest sumienie. Moc-
no akcentuje, że człowiek sumie-
nia jest tym, który do tajemnicy 
sensu może dotrzeć. Myślę, że 
o farmaceutach można z przeko-
naniem powiedzieć, że są ludźmi 
sumienia. Ich codzienne spotka-
nia z bólem, cierpieniem, niepo-
kojem, często biedą uwrażliwiają 
sumienie i pozwalają wewnętrz-
nym, czułym uchem usłyszeć po-
trzeby każdego z pacjentów lub 
współpracowników.

(M) Mówiłyśmy już o rado-
ści, którą niesie praca farmaceuty. 
Jest radosna, ponieważ jest w niej 
sens. Wspomniałyśmy o tajem-
nicy. Ona ukrywa się w czymś 
tak niedotykalnym, niematerial-
nym jak sumienie. Gdzie, a może 
w czym tkwi zachęta? Oczywiście 
myślę o tym, co zaciekawia, in-
spiruje i wzywa do rozwoju.

(E) Na pewno inspirujący 
do nowych rozwiązań, szczegól-
nie w obszarze odpowiedzialno-

ści, jest każdy pacjent. Jego od-
rębność nie pozwala na rutynę.  
W ciągłej gotowości utrzymują 
współpracownicy. Są ustawicznie 
w tyglu życia. Współpraca, two-
rzenie zgranego i skutecznego 
zespołu jest nie lada wyzwaniem. 
Nie pozwalają również farmaceu-
tom zatrzymać się ustawodawcy. 
Proponowane przez nich ciągle 
nowe rozwiązania są obligacją 
albo do praktycznego wdrażania, 
albo do kontestacji.

(M) „Nie ma pracy, która 
nie zawierałaby w sobie radości, 
tajemnic i zachęty”. 

Zamykając naszą rozmo-
wę pragnę więc w imieniu Pani, 
Pani Ewo, oraz własnym złożyć 
wszystkim aptekarzom i farma-
ceutom życzenia dostrzegania na 
co dzień tych wartości i doświad-
czania poprzez nie sensu swojej 
pracy. ■

Ewa Sitko 
Magdalena Bucior 

Piśmiennictwo:
[1] Odczyt publiczny w ramach XIV Międzyna-

rodowego Kongresu Filozoficznego (Wie-
deń 1968)

[2] Tamże
[3] Tamże
[4] Tamże
[5] Dr Małgorzata Opoczyńska w artykule 

„Sens istnienia” Adama Szostkiewicza, Po-
radnik Psychologiczny Polityki Wydanie 
Specjalne 1/2009

[6] Aptekarz Polski 2009
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Katowicka Okręgowa Izba 
Aptekarska, bohaterka ko-
lejnej części cyklu „Mi-

gawki z dziejów polskich izb ap-
tekarskich”, była jedną z najlicz-
niejszych w powojennej Polsce. 
W roku 1949 liczyła sobie ponad 
pół tysiąca członków. Górnoślą-
scy działacze zawodowi wykazy-
wali się zaangażowaniem i sku-
tecznością: sprawnie zabezpie-
czono i obsadzono apteki po-
niemieckie, wspomagając jedno-
cześnie placówki na ograbionych 
terenach, należących przed wojną 
do II Rzeczypospolitej. Izba apte-
karska fundowała stypendia dla 
studentów farmacji i doktoran-
tów, wspierała szkolnictwo wyż-
sze (m.in. wydziały farmaceutycz-
ne w Krakowie i Wrocławiu), wy-
brane szkoły ogólnokształcące 
i powszechne, a także instytucje 
kulturalne, jak Opera Śląska, czy 
Wojewódzka Rada Kultury. Pro-
wadzono także akcję samopo-
mocy koleżeńskiej. Szczególnie 

imponujące były dokonania Izby 
Aptekarskiej na polu działalności 
edukacyjnej. W pięcioleciu 1945-
1949 władze Izby zorganizowały 
czterdzieści pięć wykładów na-
ukowych, dwa kilkudniowe kur-

sy dokształcające, siedem wykła-
dów z zakresu księgowości, prawa 
skarbowego i administracyjne-
go oraz dwie wycieczki do Stacji 
Doświadczalnej Hodowli Roślin 
Leczniczych w Zakrzowie.

Stali Czytelnicy cyklu „Migawki z dziejów polskich izb aptekarskich” doskonale pamiętają, jak intensywnie polski 
samorząd aptekarski w latach 1945-1951 dbał o wizerunek naszego zawodu. Okręgowe izby aptekarskie wspierały 
finansowo uczelnie farmaceutyczne, uczestniczyły w organizowaniu zjazdów, konferencji, współdziałały w budowie 
sieci aptek na Ziemiach Odzyskanych, dbały o zaopatrzenie i jakość leków dostępnych w aptekach, fundowały stypen-
dia dla studentów i pracowników naukowych. Działacze zawodowi zdawali sobie także sprawę z tego, że ogromnie 
istotne w kształtowaniu społecznego odbioru aptekarstwa jest właściwe wykształcenie farmaceutów, ich nowoczesna 
i fachowa wiedza. Wydawać by się mogło, że cała działalność samorządu aptekarskiego nastawiona była na teraź-
niejszość… Historia okręgowych izb aptekarskich pokazuje jednak, że pamiętano także i o dziejach zawodu i jego 
seniorach!

Ilustracja 1. 
Zarząd i Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach 

(„Farmacja Polska” 1949, nr 11-12, s. 439). ►
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Władze katowickiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej troszczy-
ły się jednak nie tylko o doraźne 
problemy swych członków: dba-
ły także o seniorów zawodu i od-
dawały cześć historii aptekar-
stwa! Wielką zasługą samorzą-
du aptekarskiego w Katowicach 
było zorganizowanie w dniu 16 
lutego 1947 roku podniosłej uro-
czystości, w czasie której hono-
rowano jedenastu farmaceutów, 
członków Izby, którzy w zawo-
dzie przepracowali pięćdziesiąt 
lat i więcej. W czasie uroczysto-
ści tej padło wiele pięknych i mą-
drych słów, mogących nadal sta-
nowić drogowskaz dla wszystkich 
aptekarzy, niezależnie od wieku!

Pierwszym sygnałem, świad-
czącym o szacunku władz katowi-
ckiej Izby Aptekarskiej dla starszych 
farmaceutów, była notka prasowa, 
zamieszczona na łamach „Farmacji 
Polskiej” w roku 1946. Donoszono 
w niej, że w 1945, prace organiza-
cyjne naszej Izby nie pozwoliły (…) 
podnieść w prasie zawodowej za-
sług dwóch najstarszych wiekiem 
i pracą zawodową aptekarzy ślą-
skich, którzy (…) obchodzili jubileusz 
magisterium. Mowa była o apte-
karzach, którzy w roku 1895 uzy-
skali dyplomy magistrów farma-
cji na Uniwersytecie Jagielloń-
skim: Janie Zagórskim, właścicie-
lu apteki „Nowomiejskiej” w Ka-
towicach oraz Marianie Doskow-
skim, dzierżawcy apteki w Świę-
tochłowicach. Po opisaniu losów 
obydwu zasłużonych dla polskiej 
farmacji postaci, władze Izby ju-
bilatom życzyły z głębi serca (…) 
długich jeszcze lat owocnej pra-
cy. Magistrów Zagórskiego i Do-
skowskiego honorowano ponow-
nie dnia 16 lutego 1947 roku, kie-
dy to święciła Okręgowa Izba Ap-
tekarska w Katowicach uroczy-
stość uczczenia jedenastu swych 
członków, którzy obchodzili jubi-
leusz przeszło 50-cioletniej pracy 
w zawodzie. Jubileusz pracy ob-
chodzili także: Mieczysław Do-

browolski, kierownik apteki w Ku-
jawach Wsi, Stefan Szydłowski, 
właściciel apteki w Myszkowie, 
Władysław Wasilewski i Jan Ro-
wiński, właściciele aptek w Sos-
nowcu, Wiktor Litwiński, właści-
ciel apteki w Brzezince, Jan Os-
sowski, dzierżawca apteki w Ra-
ciborzu, Stanisław Pasierbiński, 
właściciel apteki w Zawierciu, 
Mieczysław Piaskowski, dzier-
żawca apteki, także w Zawierciu. 
Wśród jubilatów znalazła się tak-
że jedna „aptekarka” – magister 
farmacji Jadwiga Meus, dzierżaw-
czyni apteki w Zabrzu. W uroczy-
stości wzięło udział tylko sześciu 
spośród jedenastu wymienionych 
farmaceutów.

Przybyłych seniorów zawo-
du powitał wiceprezes Izby, ma-
gister Teodor Janicki, który – jak 
relacjonowała redakcja „Farma-
cji Polskiej” – w serdecznych sło-
wach przedstawił zebranym za-
sługi poszczególnych jubilatów 
dla zawodu. Wiceprezes z sza-
cunkiem i uznaniem podkreślał, 
że pół wieku pracy w zawodzie 
tak wyczerpującym, pożerającym 
zdrowie i targającym nerwy jak 
zawód aptekarski, to wyczyn na 
jaki niewielu może się zdobyć. (…) 
My wszyscy związani tym samym 
zawodem zdajemy sobie dobrze 
sprawę, jaką ogromną wagę ga-

tunkową posiada w życiu farma-
ceuty 50 lat pracy. Magister Ja-
nicki słusznie zauważał, że na te 
pięćdziesiąt lat pracy przypadło 
czternaście lat wojen światowych, 
okresy chorób, głodów, rewolu-
cji, przesiedleń i wędrówek ol-
brzymich mas ludności. W związ-
ku z tym trzeba było nieraz kil-
kakrotnie tracić dorobek całego 
życia i w tych warunkach zawsze 
pamiętać o tym, że największym 
naszym obowiązkiem jest ratowa-
nie bliźniego. Wiceprezes kato-
wickiej Okręgowej Izby Aptekar-
skiej słusznie zauważał, że właś-
nie w tych najtrudniejszych, kry-
zysowych czasach ujawniała się 
dopiero istota zawodu aptekar-
skiego: nikt się nie pytał, skąd ap-
tekarz ma wziąć lek, gdy zburzone 
są wytwórnie i fabryki chemiczne, 
rozbite i splądrowane magazyny. 
Aptekarz musiał lek znaleźć, nie 
mógł nigdy opuszczać rąk, mu-
siał ratować życie jak tylko mógł 
i umiał. Taki był nakaz tragicznych 
chwil, które przeżywaliśmy. A ap-
tekarze zawsze wierni byli swemu 
posłannictwu: któż to kiedy liczył, 
ile ludzkich istnień uratowali, ile 
łez otarli i ile razy wyciągnęli po-
mocną dłoń w najrozpaczliwszych 
warunkach. Farmaceuta (…) trwać 
musi na posterunku jak żołnierz, 
i nawet bardziej uparcie aniże-
li żołnierz. Obywatel, który z rąk 

Ilustracja 2. 
Członkowie-jubilaci Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach w czasie uroczystości 

z dnia 16 lutego 1947 („Farmacja Polska” 1947, nr 4, s. 146).

►
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aptekarza otrzymuje w aptece lek 
ratujący zdrowie, bardzo rzadko 
zdaje sobie sprawę ilu i jak gorz-
kimi pigułkami karmi los samego 
aptekarza, i jak często jest dla nie-
go niełaskawy.

Następnie przyszła kolej 
na wręczenie dyplomów honoro-
wych, które wedle wiceprezesa 
Janickiego miały być symbolem 
czci, jaką zawód nasz oddaje ju-
bilatom w dniu dzisiejszym za ich 
ofiary i trudy. Niech Wam, koledzy 
jubilaci, dyplomy te przypomina-
ją, że zasługi wasze pozostaną 
w żywej pamięci wszystkich kole-
gów i że za wami tą samą cierni-
stą drogą, którą wy przebyliście, 
kroczą zastępy pracowników dla 
których zawsze będziecie najlep-
szym wzorem.

Po tak pięknym wystąpie-
niu głos zabrali jubilaci. Magister 
Stanisław Pasierbiński imieniem 
wszystkich dzisiejszych kolegów 
jubilatów złożył Okręgowej Izbie 
Aptekarskiej jak najszczersze i jak 
najserdeczniejsze podziękowanie 
za urządzenie tej pięknej uroczy-
stości zawodowej i za te wzrusza-
jące słowa, którymi kolega prezes 
był łaskaw określić skromne nasze 
życiowe zasługi. Sędziwy aptekarz 
skierował słowa do licznie zebra-
nych najmłodszych kolegów i ko-
leżanek, wzywając do godnego 
reprezentowania farmacji i nauki 
polskiej. Podkreślał także, że re-
cepta na dożycie długich lat w na-
szym zawodzie jest wbrew pozo-
rom bardzo prosta: zawód trze-
ba nie tylko wykonywać, ale go 
kochać i wiernie mu służyć. Taka 
praca daje siły i zdrowie.

Magister Pasierbiński pod-
kreślił także aspekt zawodu, który 
opisywałem w opracowaniu „Hi-
storia farmacji uczy nas, jak na-
leży się poświęcać”: farmaceuta 
pracuje w zawodzie zawsze aż do 
śmierci. (…) Mało jest zawodów, 
które swym doniosłym powoła-
niem i dostojeństwem mogą się 
z naszym porównać. Najszczyt-

niejszym zadaniem tego zawo-
du jest niesienie pomocy bliźnie-
mu i ocieranie łez ludzkiej niedoli. 
Pasierbiński podsumowywał tak-
że dorobek życiowy, swój i swe-
go pokolenia: wszystkie zebra-
ne pracą dobra materialne, zyski 
i oszczędności zniszczyła wojna 
i rozgrabił wróg. A jednak z tych 
strasznych przeżyć i spustoszeń 
wynieśliśmy i uchroniliśmy skarb 
olbrzymi, który został nam jako 
jedyna pociecha starości. Tym 
skarbem są brylanty łez, które lu-
dziom, naszym bliźnim, w na-
szym zawodzie otarliśmy. Sta-
ry aptekarz dodawał, że ten je-
dyny skarb zabierzemy kiedyś ze 
sobą w wieczność. Ocieraliśmy te 
łzy ludziom w ciągu naszego życia 
w rozmaitych ciężkich sytuacjach. 
Magister Pasierbiński pokusił się 
także o refleksję wykraczającą 
daleko poza jedno, indywidualne 
aptekarskie życie. Dowodził, że 
farmacja to także nauka i postęp: 
powstają i mnożą się cudowne 
odkrycia, a każde z nich prowa-
dzi do ratowania ludzkiego życia 
i do zwycięskiej walki człowieka ze 
śmiercią. Te cuda, to owoc ciężkiej, 
długoletniej i ofiarnej pracy tych, 
którzy wszystkie swe siły i zapały 
poświęcają szczęściu ludzkiemu. 
Swe przemówienie zakończył zaś 
obszernym apelem do młodych 
farmaceutów: trzeba wierzyć, że 
ludzkość kroczy ku prawdziwemu 

postępowi, że praca i zapał znisz-
czą fałsz i obłudę. Wierzyć trzeba, 
że dożyjemy lepszych czasów, kie-
dy człowiek stanie się człowiekowi 
naprawdę bratem nie w słowach, 
ale w czynie. My jubilaci gorąco 
w to wierzymy i dzisiaj, gdy z na-
szych starych rąk przekazujemy 
w wasze krzepkie dłonie sztan-
dar naszego zawodu, mamy jedną 
wielką do was prośbę: podnieście 
sztandar ten jak najwyżej. Doko-
najcie tego, czego my nie zdoła-
liśmy dokonać. Osuszcie łzy, któ-
rych my nie potrafiliśmy osuszyć. 

Następnie głos zabrał ko-
lejny jubilat, magister Władysław 
Wasilewski, który wskazał w pięk-
nych słowach, że dożyliśmy cza-
sów, kiedy z dumą możemy po-
wiedzieć, że władze samorządu 
aptekarskiego reprezentujące pol-
ską farmację są istotnie naszymi, 
a nie obcymi władzami, i że gro-
no pracujących w zawodzie stano-
wi jedną bratnią rodzinę, którą łą-
czą serdeczne węzły wspólnej pra-
cy dla powszechnego dobra. 

Część uroczystości, poświę-
coną jubilatom, zakończyło od-
śpiewanie hymnu „Gaudeamus”. 
Następnie zebrani podjęli tema-
ty współczesne, podsumowując 
jednocześnie dwa lata działalno-
ści Izby Aptekarskiej. ■

dr n. farm. Maciej Bilek 
Piśmiennictwo u autora.
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Poniżej przedstawiamy nazwiska farmaceutów i aptekarzy oraz nazwy firm, którzy wpisują się na 
trwałe do złotej księgi samorządu aptekarskiego. Wymienione osoby i firmy zostały wyróżnione odzna-
czeniami państwowymi lub medalami i wyróżnieniami samorządu aptekarskiego.  Ad Gloriam Pharmaciae.

Ad Gloriam Pharmaciae

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń za zasługi w dzia-
łalności na rzecz rozwoju samorządu zawodowego farmaceutów

mgr farm. Alina Giewartowska – Dolnośląska Izba Aptekarska. Od momentu reaktywowania izb apte-
karskich współuczestniczyła w odbudowie samorządu aptekarskie-
go.  Posiada 50-letnie doświadczenie w zawodzie aptekarza. Posiada 
II stopień specjalizacji z farmacji aptecznej. Odznaczona Srebrnym 
Krzyżem Zasługi oraz Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego. 
Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona po raz drugi.

mgr farm. Bogumiła Bereśniewicz-Blana – Opolska Okręgowa Izba Aptekarska. Pani magister czynnie 
uczestniczy w pracach samorządu aptekarskiego od momentu jego 
reaktywacji. Jest członkiem PTFarmu, posiada specjalizację I stopnia 
z farmacji aptecznej. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi i Me-
dalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr farm. Piotr Bohater – członek Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. W IV i V kadencji Prezes Dolnoślą-
skiej Rady Aptekarskiej. Członek Prezydium NRA, członek Naczelnej 
Rady Aptekarskiej i koordynator Departamentu Spraw Zagranicznych 
NRA. Od 2009 r. członek Prezydium europejskiej organizacji farma-
ceutów PGEU. Posiada Odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

mgr Aleksandra Burek – Opolska Izba Aptekarska. Jest wieloletnim członkiem samorządu aptekar-
skiego. Niezwykle oddana pracy społecznej. Bardzo czynnie uczest-
niczy w życiu opolskiego oddziału PTFarmu. Odznaczona Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. Posiada odznakę „Za Zasługi dla ochrony Zdrowia” 
i Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr farm. Alina Fornal – bardzo aktywny członek samorządu aptekarskiego. W poprzednich kaden-
cjach pełniła funkcję przewodniczącej Aptek Ogólnodostępnych 
ORA w Warszawie. Od 2007 r. pełni funkcję Prezesa Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w Warszawie. Członek Naczelnej Rady Aptekarskiej i de-
legat na Okręgowy i Krajowy Zjazd Aptekarzy. Odznaczona Medalem 
im. prof. Bronisława Koskowskiego. 

mgr farm. Jadwiga Janocha – aktywnie uczestniczy w pracach Białostockiej Okręgowej Rady Apte-
karskiej. Członek Komisji specjalizacyjnej Centrum Egzaminów Me-
dycznych w dziedzinie farmacji aptecznej. Pod jej opieką praktyczną 
naukę zawodu zdobyło kilka roczników farmaceutów. Posiada Od-
znakę „Za zasługi w Ochronie Zdrowia” i Medal im. prof. Bronisława 
Koskowskiego.

mgr farm. Jerzy Kałaska – reprezentuje Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie. Od chwili reaktywo-
wania samorządu aptekarskiego czynnie uczestniczy w jego pracach. 
Jest członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej od III kadencji. Dele-
gat na Okręgowy i Krajowy Zjazd Aptekarzy. Odznaczony Brązowym 
Krzyżem Zasługi.
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mgr farm. Zbigniew Karczewski – zasłużony aptekarz Opolskiej Izby Aptekarskiej. Był założycielem 
samorządu aptekarskiego na opolszczyźnie i jego pierwszym preze-
sem. Delegat na Okręgowy i Krajowy Zjazd Aptekarzy. Posiada spe-
cjalizację I stopnia z farmacji aptecznej. Odznaczony Medalem im. 
prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr farm. Katarzyna Kędzierska – aptekarz Opolskiej Izby Aptekarskiej. Czynnie uczestniczy w pra-
cach samorządu aptekarskiego. W latach 1997-2007 pełniła funkcję 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Opolskiej Izby Aptekar-
skiej. Od 2008 r. jest członkiem Rady Aptekarskiej Opolskiej Izby. Jest 
członkiem PTFarm Opole. Posiada specjalizację I stopnia z farmacji 
aptecznej. 

mgr farm. Ryszard Kiedrowski – aktywny członek Lubuskiej Izby Aptekarskiej od chwili jej powstania. 
Obecnie Prezes Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej 
Górze. Od 36 lat pracuje w zawodzie farmaceuty. Jest specjalistą 
I stopnia w zakresie farmacji aptecznej. Odznaczony Brązowym Krzy-
żem Zasługi i Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr farm. Wacław Korzeniowski – aktywny członek Białostockiej Rady Aptekarskiej. Wiceprezes Biało-
stockiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w III I IV kadencji. W V kaden-
cji pełnił funkcję Prezesa Białostockiej ORA. Aktywnie zaangażowany 
w prace podlaskiego samorządu dotyczące legislacji. Odznaczony 
Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego i posiada Odznakę „Za 
Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

mgr farm.  Genowefa Kruszec – od początku istnienia Częstochowskiej Izby Aptekarskiej osoba cieszą-
ca się ogromnym zaufaniem środowiska aptekarskiego. Przez dwie 
kadencje była wiceprezesem, a przez dwie kadencje pełniła funkcję 
Prezesa Częstochowskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Odznaczona 
Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr farm. Danuta Kurasz – współorganizatorka Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej. Aktualnie pełni funk-
cję wiceprezesa Wielkopolskiej ORA w Poznaniu. Całe swoje życie 
zawodowe poświęciła społecznej pracy na rzecz samorządu apte-
karskiego. Jest specjalistą II stopnia farmacji szpitalnej. Odznaczona 
Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego. Posiada Odznakę „Za 
Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

mgr farm. Irena Litwa-Parużyńska – aktywny członek Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej od momentu 
reaktywowania izb. Od wielu lat uczestniczy w pracach legislacyjnych 
samorządu. Jako opiekun przekazuje zasady dobrej praktyki aptecz-
nej kolejnym rocznikom stażystów-magistrów i techników farmacji.

mgr farm. Paweł Łukasiński – członek Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, który trafnie charakteryzuje bo-
lączki środowiska i przedstawia sposoby ich rozwiązywania, dlatego 
powierzano mu szereg odpowiedzialnych zadań i funkcji. Delegat na 
Krajowy Zjazd Aptekarzy. Posiada Odznakę Ministra Zdrowia „Za Za-
sługi dla Ochrony Zdrowia”.

mgr farm. Magdalena Majewska -  aktywny członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie od 
chwili reaktywowania samorządu aptekarskiego. Od V kadencji czło-
nek Okręgowej rady Aptekarskiej. Delegat na Okręgowy i Krajowy 
Zjazd Aptekarzy. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem 
im. prof. Bronisława Koskowskiego.

►
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dr n. farm. Roman Plackowski – niezwykle aktywny członek Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej. Sekre-
tarz Wielkopolskiej ORA w I kadencji, przewodniczący Naczelnego 
Sądu Aptekarskiego w I i II kadencji, prezes Wielkopolskiej Okręgo-
wej Rady Aptekarskiej w III i IV kadencji, wiceprezes Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w V i VI kadencji. Odznaczony Medalem im. prof. Broni-
sława Koskowskiego.

mgr farm. Anna Przybyła – członek Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bielsku-Białej. Od 
I kadencji wiceprezes  Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Od 
początku powstania samorządu aptekarskiego silnie zaangażowana 
w tworzenie i organizację Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Delegat na wszystkie Krajowe Zjazdy Aptekarskie. 

mgr farm. Wojciech Rutkowski – członek Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze od 
chwili jej powstania. Specjalista I stopnia w zakresie farmacji aptecz-
nej. Wysokiej klasy menadżer i fachowiec w zakresie farmacji szpital-
nej. Odznaczony Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr farm. Władysław Rybka – członek Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Współzałożyciel hur-
towni aptekarskiej „Silfarm” w Katowicach i Ogólnopolskiej Hurtowni 
Aptekarskiej „Apofarm-Group” w Kielcach. Delegat na Krajowy Zjazd 
Aptekarzy. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką 
Ministra Obrony Narodowej.

mgr farm. Edward Stencel – członek Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szcze-
cinie. Członek Naczelnego Sądu Aptekarskiego. Z okazji jubileuszu 
15-lecia samorządu aptekarskiego został uhonorowany dyplomem 
za wkład w prace na rzecz samorządu aptekarskiego. Odznaczony 
Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego. Posiada Odznakę „Za 
Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

mgr farm. Krystyna Szostak – od czasu reaktywowania izb aptekarskich jest członkiem Dolnośląskiej 
Izby Aptekarskiej. Od tego czasu jest też delegatem na Okręgowy 
Zjazd Aptekarzy oraz członkiem Dolnośląskiej Rady Aptekarskiej we 
Wrocławiu. Dzięki jej inicjatywie w 1993 r. powstał Klub Seniora przy 
Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Za-
sługi.

mgr farm. Adam Wąsiewicz – członek Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bydgoszczy., 
członek Naczelnej Rady Aptekarskiej. Od 1999 r. jest kierownikiem ap-
teki Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku. W pracach społecznych 
na rzecz okręgowej izby aptekarskiej mocno zaangażowany w legisla-
cję. Odznaczony Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego. 

mgr farm. Ryszard Wiśniewski – członek Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, kultywujący tradycje 
rodzinne. Uczestniczył w założeniu samorządu na Opolszczyźnie i od 
tego czasu jest aktywnym, społecznym działaczem Opolskiej Okrę-
gowej Rady Aptekarskiej. Posiada specjalizację I stopnia w zakresie 
farmacji aptecznej. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Meda-
lem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr farm. Anna Wróblewska – członek Białostockiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. W prace samorządu 
aptekarskiego włączyła się od I kadencji. Obecnie pełni funkcję Prze-
wodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Posiada I stopień specja-
lizacji w zakresie farmacji aptecznej. Odznaczona Srebrnym Krzyżem 
Zasługi i Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

►
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SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń za zasługi 
w działalności na rzecz rozwoju samorządu zawodowego farmaceutów

mgr farm. Barbara Przewoźna – członek Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Oprócz pracy społecz-
nej na rzecz koła Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Kaliskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej udziela się w akcjach charytatywnych. 
Posiada honorową odznakę „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia” 
i odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

mgr farm. Tomasz Barszcz – od 2003 r. jest członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie oraz 
członkiem jej Prezydium, gdzie w okresie 2003-2007 pełnił funkcję 
wiceprezesa. W VI kadencji Prezes Lubelskiej Okręgowej Rady Apte-
karskiej w Lublinie. Jest pomysłodawcą wielu rozwiązań usprawniają-
cych przebieg ciągłych szkoleń.

mgr farm. Grzegorz Demczuk – wieloletni członek Częstochowskiej Okręgowej  Rady Aptekarskiej. 
Wiceprezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Prywatnych Właścicieli 
Aptek w Częstochowie. Aktualnie pełni funkcję Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej Częstochowskiej Okręgowej izby Aptekarskiej. 
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem im. prof. Broni-
sława Koskowskiego.

mgr farm. Jan Domański – członek Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze od chwili 
jej powstania. Pełnił funkcję wiceprezesa Lubuskiej Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w l kadencji. Odznaczony Medalem im. prof. Bronisława 
Koskowskiego.

mgr farm. Teodozja Holak – od chwili powołania samorządu z dużym zaangażowaniem organizowała 
Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie. W zawodzie aptekarza ak-
tywnie pracuje od 1958 r. Z ramienia samorządu aptekarskiego była 
głównym  konsultantem v-ce Ministra Zdrowia w sprawach farmaceu-
tycznych. Odznaczona Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr farm. Maria Izdebska – członek Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Z chwilą reaktywowania 
izb aptekarskich udziela się w pracy w samorządzie zawodowym po-
czątkowo Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, a potem Ka-
liskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Specjalista II stopnia w zakresie 
farmacji aptecznej. Posiada odznakę honorową „Za wzorową pracę 
w Służbie Zdrowia”.

mgr farm. Maria Kapica – członek Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze od chwili 
jej powstania. W obecnej kadencji pełni funkcję skarbnika i członka 
Lubuskiej Rady Aptekarskiej. Specjalista I stopnia w zakresie farmacji 
aptecznej. Odznaczona Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr farm. Waldemar Kaźmierczak – członek Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Zaufanie i uznanie 
środowiska aptekarskiego znalazło swój wyraz w powołaniu go przez 
okręgowe zjazdy aptekarzy do organów Kaliskiej Rady Aptekarskiej.  
Posiada I stopień specjalizacji z farmacji aptecznej. Odznaczony Brą-
zowym Krzyżem Zasługi.

mgr farm. Krystyna Marzec – członek Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Uczestniczyła w two-
rzeniu samorządu aptekarskiego Podbeskidzia i była zaangażowana 
w działalność Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej pełniąc różne 
funkcje, szczególnie w sekcji naukowej. Posiada II stopień specjaliza-
cji w zakresie farmacji aptecznej. ►
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mgr farm Barbara Miciuła – członek Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze. Dłu-
goletni pracownik i kierownik apteki szpitalnej. Specjalista I stopnia 
w zakresie farmacji aptecznej. W V i VI kadencji – Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej. Odznaczona Medalem im. prof. Bro-
nisława Koskowskiego.

mgr farm. Danuta Napora – członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.  Dzięki jej zdolnościom 
i zaangażowaniu nastąpiła integracja aptekarzy pracujących na tere-
nie Delegatury Radomskiej z dużym zaangażowaniem uczestniczyła 
w pracach przy założeniu pierwszej hurtowni aptekarskiej „Panace-
um” w Radomiu. Delegat na Okręgowy Zjazd Aptekarzy. Odznaczona 
Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego. 

mgr farm. Janusz Nowaczyński –  zasłużony aptekarz Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Uczest-
niczył w reaktywowaniu samorządu aptekarskiego na Opolszczyźnie. 
Od 2007 r. jest członkiem Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Delegat 
na Okręgowy Zjazd Aptekarzy. Posiada specjalizację I stopnia z far-
macji aptecznej. 

mgr farm. Stanisława Ociepa – aktywny członek Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Przez 
3 kadencje pełniła funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Obecnie pełni funk-
cje Przewodniczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Odznaczona 
Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr farm. Zbigniew Patkowski – od momentu powstania Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej jest 
czynnie zaangażowany w prace samorządu aptekarskiego. Pełnił licz-
ne funkcje: był członkiem Rady, członkiem Okręgowego Sądu Apte-
karskiego, Zastępcą Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Od-
znaczony Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr farm. Małgorzata Pietrzak – aktywny członek Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. 
Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa Kujawsko-Pomorskiej ORA. W VI 
kadencji członek Naczelnej Rady Aptekarskiej. Delegat na Okręgowy 
i Krajowy Zjazd Aptekarzy. Posiada I stopień specjalizacji w zakresie 
farmacji aptecznej. Odznaczona Medalem im. prof. Bronisława Ko-
skowskiego.

mgr farm. Walter Pyka – jest jednym z najbardziej zasłużonych aptekarzy na Opolszczyźnie. Aktywnie 
pracuje na rzecz opolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego. Jest aktywnym członkiem Związku Literatów Polskich. 
Posiada I stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. Odzna-
czony Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr farm. Zofia Rogowska-Tylman – aktywny członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi. Od cza-
su powstania izb aptekarskich do chwili obecnej czynnie uczestniczy 
w pracach samorządu. Aktualnie jest wiceprezesem Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w Łodzi na rejon skierniewicki. Piątą kadencję jest człon-
kiem Naczelnej Rady Aptekarskiej. Delegat na Okręgowy i Krajowy 
Zjazd Aptekarzy. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem 
im. prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr farm. Magdalena Serwatka - aktywny członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Współ-
uczestniczyła w odbudowie samorządu aptekarskiego województwa 
dolnośląskiego i w organizacji działalności samej izby. Pełniła funkcję 
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, funkcję Zastępcy Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Odznaczona Medalem im. 
prof. Bronisława Koskowskiego.

►
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BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń za zasługi 
w działalności na rzecz rozwoju samorządu zawodowego farmaceutów

mgr farm. Bolesława Florczak – reprezentuje Kaliską Okręgową Izbę Aptekarską. W I i IV kadencji pełniła 
funkcję Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskie-
go. Uczestnik krajowych Zjazdów Polskiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego. Posiada I stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. 
Posiada Odznakę Honorową Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochro-
ny Zdrowia”.

mgr farm. Natalia Hryciuk – aktywny członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Uczestniczyła 
aktywnie w pracach Komitetu Organizacyjnego, a następnie Delega-
tury w Siedlcach, pełniąc przez trzy kadencje funkcję Przewodniczącej 
w Siedlcach. Od 2009 r. pełni funkcję Aptekarza Powiatowego Powiatu 
Siedleckiego. Odznaczona Medalem im. prof. Bronisława Koskowskie-
go.

mgr farm. Katarzyna Kulińska – członek Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Byd-
goszczy. Od wielu lat zaangażowana w prace na rzecz samorządu 
aptekarskiego. Organizuje konferencje i szkolenia umożliwiając apte-
karzom zbieranie punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń. 
Odznaczona Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr farm. Zyta Malewicz – członek Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Od 1990 r. bierze czyn-
ny udział w pracach samorządu aptekarskiego, początkowo poprzez 
tworzenie Delegatury Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bia-
łej Podlaskiej, a obecnie jako jej członek. Uczestniczka szkoleń z za-
kresu postępu nauk farmaceutycznych, nowoczesnych metod zarzą-
dzania apteką.

mgr farm. Danuta Szydłak -  członek Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Od 2003 
r. członek Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. W VI kadencji 
członek Komisji ds. wykonywania zawodu. Posiada I stopień specjali-
zacji z zakresu farmacji aptecznej. Prowadzi staże dla studentów far-
macji oraz techników farmacji.

mgr farm. Grzegorz Zagórny – członek Prezydium Rady Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Ka-
towicach. Jest członkiem Komisji ds. prawa przy Śląskiej Okręgowej 
Izbie Aptekarskiej. Praca w Śląskim Oddziale Narodowego Funduszu 
Zdrowia i obecna działalność mgr Zagórnego w Śląskiej Okręgowej 
Izbie Aptekarskiej pozwala na dobre układanie współpracy aptekarzy 
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

►
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ODZNACZENI MEDALEM 
im. prof. BRONISŁAWA KOSKOWSKIEGO

(Uchwała NRA Nr VI/23/2012 z dnia 13 września 2012 r.)

1. mgr farm. Janina Mirosława Aleksandrowicz – członek Olsztyńskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Członek zespołu redakcyjnego Biuletynu Okręgowej Izby Aptekarskiej, 
Jest przewodniczącą Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska" w Olsztynie. 
Współautorka ksiązki „Pamięć Bliskich” i autorka książki „Ocalone od 
niepamięci”.

2. mgr farm. Magdalena Baścik – członek Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, pełniła funkcję 
wiceprezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w V kadencji. Obecnie pełni 
funkcję skarbnika Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bielsku-Białej.

3. mgr Alina Barańska – związana ze Śląską Izbą Aptekarską w Katowicach od chwili jej powstania. 
Przez wszystkie kadencje była delegatem na Okręgowy Zjazd Aptekarzy. 
Posiada I stopień specjalizacji i szkoli młodych farmaceutów.

4. mgr farm. Iwona Bartnicka – członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Członek 
Okręgowej Rady Aptekarskiej V i VI kadencji, od 2007 Redaktor 
Biuletynu Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Posiada 
I stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej.

5. mgr farm. Tadeusz Biernat – członek Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Od chwili 
reaktywacji samorządu aptekarskiego zaangażowany w pracę 
okręgowej izby. Obecnie pełni funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej.

6. mgr farm. Agnieszka Gabriela Bieńkowska – członek Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Koszalinie. Posiada I stopień specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej. 
Właścicielka apteki w Kobylnicy.

7. mgr farm. Jan Bieńkowski – członek Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Przez dwie 
kadencje był Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. 
Obecnie jest Zastępcą Przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekar-
skiego.

8. mgr farm. Stanisław Bloch – członek Olsztyńskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Od momentu 
reaktywacji samorządu aptekarskiego aktywnie pracuje w organach 
Izby. Obecnie członek komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Olsztynie.

9. mgr farm. Zofia Błada – członek Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Dzięki jej 
doświadczeniu i kompetencjom aptekarze częstochowscy powierzają 
jej liczne funkcje w samorządzie. Właścicielka apteki w Częstochowie. 

10. mgr farm. Ewa Chrzanowska – członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Posiada 
specjalizację I stopnia z farmacji aptecznej. Jako kierownik apteki 
szpitalnej szkoli techników i magistrów farmacji w zakresie całokształtu 
działalności aptek szpitalnych.
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11. mgr farm. Piotr Chwiałkowski – drugą kadencję pełni funkcję Prezesa Pomorsko-Kujawskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bydgoszczy. Specjalista pierwszego 
stopnia z zakresu farmacji aptecznej. W V kadencji był Skarbnikiem 
Naczelnej Rady Aptekarskiej. Właściciel apteki w Brodnicy.

12. mgr farm. Janina Czępińska – członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Stworzyła 
pracownię leku cytostatycznego w aptece szpitala niepublicznego, 
który świadczy usługi farmaceutyczne dla innych szpitali. 

13. Pułkownik mgr farm. Jan Marian Dziura – członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. 
Wieloletni kierownik apteki zakładowej Wojskowego Instytutu 
Medycznego. W 2012 r. zakończył karierę zawodową po 50 latach 
nieprzerwanej pracy.

14. mgr farm. Irena Krystyna Grochalska – członek Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Kierownik 
apteki szpitalnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha Alberta 
w Gdańsku. Posiada I stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej.

15. mgr farm. Maria Jankowska (pośmiertnie) – była członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Krakowie. Zarówno karierę zawodową jak i działalność na rzecz 
Okręgowej Izby Aptekarskiej przerwała przedwczesna śmierć.

16. mgr farm. Elżbieta Jankowska-Jurdziak – członek Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Współzałożycielka Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Właściciel 
i kierownik apteki w Kaliszu

17. mgr farm. Katarzyna Jóźwiak - członek Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Specjalista 
I stopnia z farmacji aptecznej. Od 1999 r. do chwili obecnej członek 
Okręgowego Sądu Aptekarskiego.

18. mgr farm. Tomasz Kasperkiewicz – członek Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Specjalista 
I stopnia z farmacji aptecznej. Właściciel i kierownik apteki w Staszowie.

19. mgr farm. Renata Klimaszewska – członek Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Obecnie 
pełni funkcję sekretarza Częstochowskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. 
Właściciel i kierownik apteki w Częstochowie.

20. mgr farm. Artur Komski – członek Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Specjalista  
w zakresie farmacji aptecznej. Jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej 
Rady Aptekarskiej, w poprzednich kadencjach pełnił funkcję skarbnika. 
Odznaczony medalem „Za Zasługi dla Aptekarstwa Podkarpacia”.

21. mgr farm. Barbara Kołakowska – pracując w Ministerstwie Zdrowia, brała czynny udział przy tworzeniu 
przepisów dotyczących prywatyzacji aptek. Jej działania wpłynęły na 
powstanie wielu korzystnych zapisów prawnych wykorzystywanych 
w pracy aptek, w trakcie prywatyzacji i po ich sprywatyzowaniu.

22. mgr farm. Dariusz Feliks Kozar – członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie. 
Przewodniczący delegatury w Ciechanowie, a także delegat na Krajowy 
i Okręgowy Zjazd Aptekarzy.

23. mgr farm. Izabela Kromkowska – członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi i jej Prezydium. 
Delegat na Okręgowe i Krajowe Zjazdy Aptekarzy. Właściciel i kierownik 
apteki.
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24. dr Bożena Kwaśniak – wieloletni członek Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. Obecnie jest V-ce 
Prezesem Śląskiej Izby Aptekarskiej. Posiada I stopień specjalizacji. 

25. mgr farm. Agnieszka Kwolek – członek Białostockiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Sprawowała 
liczne funkcje w organach Izby. Obecnie pracuje w Podlaskim 
Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym. Specjalista I stopnia 
z farmacji aptecznej.

26. mgr farm. Hieronima Leszczyńska – członek Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Aktywnie 
zaangażowana w prace samorządu. Specjalista II stopnia z farmacji 
aptecznej.

27. mgr farm. Irena Maria Litwa-Parużyńska – członek Dolnośląskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. 
Od IV kadencji pełni funkcję wiceprezesa. Delegat na Okręgowy Zjazd 
Aptekarzy.

28. mgr farm. Leokadia Łaszkiewicz – członek Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Od 2008 r. 
pełni funkcję Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej.

29. mgr farm. Janusz Ryszard Łazarczuk – członek Olsztyńskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. 
Właściciel i kierownik apteki w Ornecie i właściciel apteki w Pieniężnie.

30. mgr farm. Anna Jadwiga Łohynowicz – członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Wysokiej klasy specjalista farmacji szpitalnej. Organizuje szkolenia dla 
farmaceutów szpitalnych.

31. mgr farm. Eugenia Łotysz – członek Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Koszalinie. Doskonały specjalista w dziedzinie farmacji aptecznej.

32. mgr farm. Tamara Makarewicz – członek Olsztyńskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Jest 
kierownik apteki szpitalnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

33. mgr farm. Dorota Anna Malska – członek Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Delegat 
na Zjazd, sędzia sądu aptekarskiego Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej. 
Właścicielka aptek w Lesznie i Gostyniu.

34. mgr farm. Krystyna Maria Malinger – członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Kierownik apteki szpitalnej w Poznaniu. Specjalista I stopnia farmacji 
aptecznej i specjalista farmacji szpitalnej.

35. mgr farm. Marek Wojciech Matysik – członek Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Obecnie 
pełni funkcję Sekretarza okręgowej Rady Aptekarskiej. Posiada 
specjalizację I stopnia z farmacji aptecznej.

36. mgr farm. Janina Michalska – członek Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Koszalinie. Posiada I i II stopień specjalizacji z zakresu farmacji 
aptecznej. W obecnej kadencji jest członkiem Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej.

37. mgr farm. Janusz Mioduszewski – członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi i jej Prezydium. 
Od dwóch kadencji delegat na Okręgowe i Krajowy Zjazdy Aptekarzy.
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38. mgr farm. Alina Nowaczyk – członek Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. W obecnej kadencji 
pracuje w Okręgowym Sądzie Aptekarskim. Właściciel i kierownik apteki 
w Krotoszynie.

39. mgr farm. Małgorzata Olczyk – członek Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Specjalista 
I stopnia w zakresie farmacji aptecznej. Inicjatorka założenia Sekcji 
Aptek Szpitalnych, pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji.

40. mgr farm. Teresa Olszewska – członek Olsztyńskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. W organach Izby 
pełniła liczne funkcje. Właścicielka i kierownik apteki w Giżycku.

41. dr n. farm. Grzegorz Pakulski – Prezes Kaliskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Członek Naczelnej 
Rady Aptekarskiej. Posiada I stopień specjalizacji z zielarstwa leczniczego 
i farmacji aptecznej. Właściciel i kierownik apteki w Mikstacie.

42. mgr farm. Zbigniew Pawłowski – członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi. Delegat na 
Okręgowe i Krajowe Zjazdy Aptekarzy. Posiada II stopień specjalizacji 
z dziedziny farmacji aptecznej.

43. mgr farm. Małgorzata Piłkowska – członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
W III kadencji Rady pełniła funkcję Zastępcy Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. Była wychowawcą techników farma-
ceutycznych w Technikum Farmaceutycznym w Szczecinie.

44. mgr farm. Aniela Polc – członek Śląskiej Izby Aptekarskiej. Jest delegatem na Zjazdy Śląskiej Izby 
Aptekarskiej. W V i obecnej kadencji Przewodnicząca Komisji Rewizyj-
nej przy Śląskiej Izbie Aptekarskiej. 

45. mgr farm. Mariusz Politowicz – członek Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Bierze aktywny 
udział w opiniowaniu aktów prawnych przygotowywanych przez 
Ministerstwo Zdrowia. Właściciel i kierownik apteki w Pleszewie.

46. mgr farm. Elżbieta Ryńska - członek Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Posiada 
I stopień specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej. Jest kierownikiem 
apteki szpitalnej w Koszalinie.

47. mgr farm. Teresa Spalińska – członek Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Współwłaściciel 
i kierownik apteki ogólnodostępnej „Staromiejska” w Gdańsku w której 
od wielu lat prowadzi opiekę farmaceutyczną.

48. mgr farm. Beata Edyta Siemianowska – członek Olsztyńskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. 
W obecnej kadencji pełni funkcję Zastępcy Prezesa Olsztyńskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej.

49. mgr farm. Ewa Jadwiga Stankowska – członek Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Koszalinie. Posiada I stopień specjalizacji z zakresu analityki klinicznej 
oraz pierwszy i II stopień specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej.

50. mgr farm. Paweł Stelmach – członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi i jej Prezydium. Jest de-
legatem na Okręgowe i Krajowe Zjazdy Aptekarzy. Pełni funkcję prze-
wodniczącego Komisji Etyki i Deontologii Zawodowej, członek Komisji 
ds. prawa wykonywania zawodu.
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51. mgr farm. Piotr Stojek – Prezes Częstochowskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Członek Naczel-
nej Rady Aptekarskiej. Właściciel i kierownik apteki w Parzymiechach. 
Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora PZF CEFARM. 

52. mgr farm. Maria Szaciłło-Kasprzak – członek Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Bydgoszczy. Specjalistka pierwszego stopnia z zakresu farmacji 
aptecznej. W obecnej kadencji pełni funkcję przewodniczącej Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej. 

53. mgr farm. Maria Szczepańska – członek Białostockiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Od 16 lat 
pracuje na stanowisku kierownika apteki w Łomży. 

54. mgr farm. Bożena Szymańska – członek Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Aktualnie jest 
Zastępcą Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Właściciel 
i kierownik apteki w Galewicach.

55. mgr farm. Artur Śliwiński – członek Kaliskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej i jej Prezydium. 
Posiada I stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej, Od 2007 r. 
pełni funkcję Skarbnika Izby. 

56. mgr farm. Krzysztof Świgoniak – członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Od chwili 
reaktywowania samorządu czynnie uczestniczy w jego pracach, pełniąc 
liczne funkcje. Jest delegatem na Krajowy i Okręgowy Zjazd Aptekarzy. 
Właściciel apteki.

57. mgr farm. Alicja Elżbieta Wasiak – członek Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Koszalinie. W V kadencji Rady była członkiem Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w Koszalinie. Właściciel i kierownik apteki w Słupsku.

58. mgr farm. Ewa Wińska-Jeleniewska – członek Białostockiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Obec-
nie pełni funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej. Posiada I stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej.

59. mgr farm. Jerzy Zaczek – członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Od grudnia 2011 r. 
jest członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej i jednocześnie Przewod-
niczącym Komisji ds. Opiniowania Kierowników Aptek i Hurtowni far-
maceutycznych.

60. mgr farm. Beata Zarycka – członek Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. W IV kadencji 
Rady była członkiem Komisji Rewizyjnej, a w V kadencji była sekreta-
rzem Okręgowej Izby Aptekarskiej. Właściciel i kierownik apteki w Czę-
stochowie.

61. mgr farm. Halina Zięba – członek Śląskiej Rady Aptekarskiej w Katowicach przez dwie pierwsze 
kadencje. Obecnie członek Sądu Aptekarskiego przy Śląskiej Izbie Ap-
tekarskiej. Specjalista I stopnia z farmacji aptecznej. Właściciel i kierow-
nik apteki.
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wyróżnieni tytułem „strażnika wielkiej Pieczęci aPtekarstwa Polskiego” 
(Uchwała NRA Nr VI/24/2012 z dnia 13 września 2012 r.)

1. mgr Maria Kuciak – członek Olsztyńskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Mocno zaangażowana 
w prace na rzecz środowiska aptekarskiego i w obronie dobrego 
imienia i tradycji polskiego aptekarstwa. Właścicielka apteki „Wileńska” 
w Dobrym Mieście.

2. dr Kazimierz Radecki – członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Od ponad 50 lat 
związany jest z farmacją polską. Jest pasjonatem historii. Popularyzuje 
bardzo zasłużonych dla społeczeństwa i zawodu farmaceutów. Anga-
żuje się w utrwalanie pamięci o wybitnych farmaceutach i aptekarzach 
inicjując powstawanie tablic upamiętniających te osoby.

3. mgr Ryszard Seidel – członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie. W czasie swojej 
czterdziestoletniej farmaceutycznej pracy  na rzecz samorządu 
aptekarskiego dał się poznać jako wspaniały działacz i organizator. 
Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Naczelnego Sądu 
Aptekarskiego.

4. mgr Maria Siedlaczek-Skakuj –  członek Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. W latach 1992-
2002 pełniła funkcję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Gdańsku. Od trzech kadencji pełni funkcje Wiceprezesa Gdańskiej 
Okręgowej izby Aptekarskiej. Posiada II stopień specjalizacji w zakresie 
farmacji aptecznej. 

5. dr Bożenna Zasada – jest lekarzem medycyny, specjalistą w zakresie medycyny pracy, organizacji 
ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. Z uwagi na pracę w Lubelskim 
Oddziale Wojewódzkim NFZ od szeregu lat wychodziła z inicjatywą 
tworzenia porozumienia pomiędzy samorządem aptekarskim a NFZ. 
Dążyła do bezkonfliktowego rozwiązywania problemów na styku 
apteka – NFZ.

6. MERIDO Spółka z o.o. – z siedzibą w Rzeszowie istnieje w środowisku aptekarskim i medycznym 
Podkarpacia od piętnastu lat, zajmując się dostarczaniem rozwiązań 
informatycznych dla aptek i podmiotów medycznych. Przez Podkarpa-
cką Okręgową Izbę Aptekarską firma została wyróżniona Medalem za 
zasługi dla Aptekarstwa Podkarpacia. Firma w ubiegłym roku otrzyma-
ła wyróżnienie „Mecenasa Samorządu Aptekarskiego”.

7. Sanofi-Aventis spółka z o.o. – firma farmaceutyczna współpracująca z samorządami Okręgowych 
Izb Aptekarskich i Naczelną Izbą Aptekarską. 

8. Teva Pharmaceuticals Polska spółka z o.o.  – jest światowym liderem na rynku farmaceutycznym. 
Teva od wielu lat wspiera inicjatywy samorządu aptekarskiego.
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wyróżnieni tytułem „mecenas samorządu aPtekarskiego”
(Uchwała NRA Nr VI/25/2012 z dnia 13 września 2012 r.)

1. dr Maciej Bilek – członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Krakowski aptekarz i histo-
ryk farmacji. Autor książek i licznych artykułów poświęconych historii 
aptekarstwa. Przywraca pamięć dawnych, małomiasteczkowych apte-
karzy, ukazując ich społeczne jak i patriotyczne zaangażowanie.

2. dr Aleksander Czarniawy – członek Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Był jednym 
z pierwszych aptekarzy, którzy podjęli trud tworzenia reaktywowanego 
w 1991 r. samorządu aptekarskiego. Czterokrotnie był Prezesem Pod-
karpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Odznaczony Złotym i Srebr-
nym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony 
Zdrowia” oraz Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

3. dr Wojciech Giermaziak - w samorządzie aptekarskim pracuje od chwili jego reaktywacji, tj. 1991r. 
W drugiej kadencji samorządu był wiceprezesem Okręgowej Rady Ap-
tekarskiej w Łodzi, a w trzeciej i czwartej prezesem, pełniąc jednocześ-
nie funkcję wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Odznaczony Me-
dalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

4. mgr Anna Gołdyn – członek Rady oraz Prezydium Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Przez dwie kadencje pełniła funkcję Prezesa Kaliskiej Okręgowej Rady 
Aptekarskiej. Brała czynny udział w pracach Parlamentu nad ustawą re-
fundacyjną. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, posiada Odznakę 
Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” oraz Medal im. prof. 
Bronisława Koskowskiego.

5. mec. Ewa Hrynkiewicz-Kacała – radca prawny Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Przygotowuje opinie prawne dla potrzeb samorządu jak i poszczegól-
nych jej członków. Wniosła istotny wkład w budowę formalno-praw-
nych i merytorycznych zasad funkcjonowania Dolnośląskiej Izby Apte-
karskiej. 

6. dr Włodzimierz Hudemowicz – wiceprezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Przez 
dwie kadencje pełnił funkcję Prezesa ORA w Warszawie. Członek Ka-
pituły Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego i tytułu Strażnika 
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego. Szczególne zasługi położył 
w proces kształtowania i wdrożenia właściwego modelu aptek ogólno-
dostępnych. 

7. mgr Krzysztof Kokot – członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Aptekarz z Nowego 
Targu i poeta. Od lat angażuje się w pracę na rzecz samorządu apte-
karskiego. Posiada specjalizację I stopnia z farmacji aptecznej. Oprócz 
pracy zawodowej i działalności na rzecz Izby tworzy poezje. Jest laure-
atem konkursów poezji o zasięgu regionalnym, krajowym i międzyna-
rodowym.
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8. mgr Marian Mikulski – członek Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Zaangażowany w pra-
cę na rzecz samorządu aptekarskiego. Pełnił funkcję Prezesa i Wice-
prezesa Lubelskiej ORA. Był członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej. 
Wchodzi w skład pocztu sztandarowego. Jest członkiem Kapituły Me-
dalu im. prof. Bronisława Koskowskiego i członkiem Komisji Egzamina-
cyjnej przy Naczelnej Radzie Aptekarskiej.

9. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare spółka z o.o. – spółka odpowiedzialna jest za marketing 
oraz sprzedaż produktów OTC, jak również obsługę klienta i dystrybu-
cję produktów na rynku farmaceutycznym oraz pozaaptecznym. Od 
lat współpracuje z Naczelną Izbą Aptekarską. Jest partnerem przedsię-
wzięć organizowanych przez samorząd aptekarski.

10.  GlaxoSmithKline Services spółka z o.o. – spółka odpowiedzialna za dostawy leków na rynek 
krajowy. Uczestniczy w akcjach podejmowanych przez środowisko far-
maceutyczne. Jest partnerem przedsięwzięć organizowanych przez Na-
czelną Izbę Aptekarską. 

11. Firma KRKA Polska spółka z o.o. – od chwili podjęcia działalności w naszym kraju firma współ-
pracuje z polskim środowiskiem medycznym. Prowadzi liczne badania 
kliniczne w polskich ośrodkach naukowych, prezentując wyniki badań 
w specjalistycznych pismach oraz na kongresach i sympozjach nauko-
wych. Uczestniczy w akcjach podejmowanych przez środowisko farma-
ceutyczne.

12. "Aptekarz Polski” – pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej. Istnieje od 2006 roku. Tematyka artyku-
łów publikowanych na łamach APTEKARZA POLSKIEGO związana jest 
ściśle z wykonywaniem zawodu farmaceuty. Redakcja kontynuuje cykle 
publicystyczne, których celem jest doskonalenie w zawodzie aptekarza. 
Redaktorem naczelnym pisma jest Zbigniew Solarz.

13.  „Czasopismo Aptekarskie” – ogólnopolski miesięcznik o profilu naukowo-zawodowym, adre-
sowany do aptekarzy, farmaceutów, lekarzy, producentów i dystrybu-
torów leków. Ukazuje się od 19 lat. Wydawcą i redaktorem naczelnym 
pisma jest Wiktor Szukiel.

14.  „Farmacja Praktyczna” – praktyczny magazyn kierowany do farmaceutów, wprowadzony na rynek 
prasowy przez firmę Polpharma w 2007 r. Redaktorem merytorycznym 
pisma jest Barbara Misiewicz-Jagielak.

15. „Manager Apteki” – miesięcznik dla właścicieli i kierowników aptek, farmaceutów, lekarzy i stu-
dentów farmacji wydawany przez wydawnictwo Media TV Plus Sp. z o.o. 
od 2005 r. Wspólnie z aptekami podejmuje ważne akcje społeczne. Re-
daktorem naczelnym pisma jest Paweł Kruś.

16. „Rynek Zdrowia” – miesięcznik wydawany przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębior-
czości SA od 2005 r. Dociera do opiniotwórczych kręgów środowiska 
medycznego: dyrektorów szpitali, ordynatorów, przedstawicieli branży 
farmaceutycznej oraz decydentów wpływających na funkcjonowanie 
służby zdrowia. Redaktorem naczelnym jest Wojciech Kuta.
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Komenda Wojewódzka 
Policji – wydział do wal-
ki z przestępczością go-
spodarczą powiadomiła 

Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego, że jedna z ap-
tek udostępnia leki narkotyczne 
poradni lekarskiej. Preparaty te 
były wydawane przez lekarzy pa-
cjentom przychodni zamiast re-
cept. Recepty na przedmiotowe 
leki przekazywane zaś były do ap-
teki post factum. Zaznaczyć nale-
ży, że jednorazowo w gabinecie 
lekarskim było od kilku do kilku-
dziesięciu opakowań leków nar-
kotycznych. Osoby dysponujące 
w danym czasie lekami nie po-
siadały odpowiednich uprawnień, 
ani warunków do przechowywa-
nia tych specyfików. 
 
  W wyniku doraźnej kontro-
li przeprowadzonej w aptece In-
spektor Farmaceutyczny stwier-
dził szereg nieprawidłowości do-

tyczących ewidencji i gospodarki 
lekami odurzającymi. Z uwagi na 
brak możliwości sformułowania 
ostatecznych wniosków na miej-
scu, osoby kontrolujące zabra-
ły do analizy w siedzibie inspek-
toratu blankiety zrealizowanych 
recept Rpw (437 sztuki), książkę 
kontroli środków odurzających 
i substancji psychotropowych 
oraz dokumenty przychodowe 
(faktury, wydruki) na preparaty 
objęte kontrolą. Analiza powyż-
szych dokumentów obejmująca 
czteroletni okres działalności ap-
teki wykazała: niezgodność sta-
nów faktycznych (w tym nadwyż-
ki), książkowych i magazynowych 
w przypadku ośmiu substan-
cji narkotycznych, brak ewiden-
cji w książce dziewiętnastu zreali-
zowanych recept, realizację prze-
terminowanych recept na środki 
odurzające (po upływie czterna-
stu dni od daty ich wystawienia), 
samowolną zmianę dawki zaor-

dynowanych preparatów i szereg 
innych niedociągnięć.

Na  podstawie powyższych 
ustaleń Wojewódzki Inspektor 
Farmaceutyczny wydał decyzję 
nakazującą kierownikowi apte-
ki w terminie trzech dni ustosun-
kowanie się do ustaleń kontro-
li i usunięcie stwierdzonych nie-
prawidłowości. Równolegle o za-
istniałym zdarzeniu powiadomił 
Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej z proś-
bą o zajęcie stanowiska w przed-
miotowej sprawie. Z uwagi na 
swoją niewłaściwość rzecznik 
okręgowy przekazał sprawę Na-
czelnemu Rzecznikowi Odpowie-
dzialności Zawodowej.

Postępowanie wyjaśniają-
ce wdrożone przez rzecznika po-
twierdziło popełnienie przez kie-
rownika apteki wykroczeń zawo-
dowych. W skierowanym do sądu 
wniosku o ukaranie rzecznik za-
kwalifikował je jako naruszenie 

LEKI  ODURZAJĄCE 
– ZDUMIEWAJĄCA 
IGNOR ANCJA  PRZEPISÓW

Z  WOKANDY  
NACZELNEGO SĄDU APTEKARSKIEGO
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art. 88 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo 
farmaceutyczne w związku z roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia 
dotyczącego postępowania i dys-
trybucji środków odurzających, 
substancji psychotropowych, pre-
kursorów kat. I  i preparatów za-
wierających te środki.

Rozprawa toczyła się przed 
Naczelnym Sądem Aptekarskim 
działającym w tym przypad-
ku jako sąd I instancji. Zebrany 
w sprawie materiał dowodowy 
w pełni pozwalał przyjąć, że ob-
winiony dopuścił się przewinień 
zawodowych sprecyzowanych we 
wniosku o ukaranie. Będąc właś-
cicielem apteki, a zarazem jej kie-
rownikiem sprawował osobisty 
nadzór nad dystrybucją środków 
narkotycznych. Obwiniony był 
osobą o wieloletnim doświad-
czeniu zawodowym. W przeszło-
ści sprawował funkcję kierownika 
magazynu narkotyków.

Przeprowadzone na roz-
prawie postępowanie dowodowe 
ujawniło wielopłaszczyznowość 
przewinień zawodowych, któ-
rych dopuścił się obwiniony. Sąd 
na wniosek Naczelnego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodo-
wej dopuścił jako dowód w spra-
wie protokół WIF z kontroli ap-
teki. Przeprowadzone przez WIF 
postępowanie wykazało, że na 
437 zrealizowanych recept wzo-
ru Mz. Pom. 33, aż 137 posia-
dało takie uchybienia formalne 
i merytoryczne, które wyklucza-
ły możliwość ich realizacji. Ob-
winiony na podstawie wadliwie 
zredagowanych recept wydawał 
środki lecznicze z kategorii nar-
kotycznych. Zważyć przy tym na-
leży, że w świetle przytoczonych 
cyfr zjawisko nie było incydental-
ne, lecz miało charakter nagmin-
ny wynikający zdaniem sądu z ig-
norancji przepisów, albowiem 
wobec zaprezentowanej powy-
żej drogi zawodowej obwinione-
go trudno było przyjąć, że powo-
dem powstania nieprawidłowości 

była nieznajomość obowiązujące-
go prawa. Na podstawie przepro-
wadzonych dowodów sąd ujaw-
nił nadto niedopuszczalny, pato-
logiczny proceder, którego ogni-
wem był pozwany kierownik ap-
teki. Otóż przekazywał on niejako 
w nieformalny depozyt leki nar-
kotyczne do przychodni onkolo-
gicznej. Leki te następnie wyda-
wane były bezpośrednio przez le-
karzy pacjentom poradni. Wów-
czas dopiero recepty wypisywane 
na konkretnych pacjentów trafiały 
do apteki.

Wyjaśnienia obwinionego, 
że rozbieżności pomiędzy stanem 
faktycznym, a ewidencją środ-
ków odurzających była spowodo-
wana faktem prowadzenia zdub-
lowanego ich rejestru („ręczne-
go” – wg określenia obwinione-
go i elektronicznego w progra-
mie komputerowym) zdaniem 
sądu były pozbawione logicznej 
spójności. Podniesiona rozbież-
ność była pośrednim dowodem 
na to, że obwiniony książkę kon-
troli środków odurzających i psy-
chotropowych prowadził nieso-
lidnie i nieprawidłowo, a przede 
wszystkim nie na bieżąco. W za-
pisie programu komputerowego 
uwidocznione były wszystkie zre-
alizowane operacje przychodów 
i rozchodów, a skoro nie były one 
tożsame z ewidencją prowadzo-
ną „ręcznie”, świadczyło to tylko 
na niekorzyść obwinionego. Zwa-
żyć ponadto należy, że z uwagi 
na horyzont czasowy obejmują-
cy opisywane przewinienia (to 
jest od marca 2004 roku do mar-
ca 2008 roku) jedynym oficjalnie 
obowiązującym rejestrem obro-
tu środkami odurzającymi była 
książka kontroli… Możliwość do-
konywania ewidencji środków 
odurzających za pomocą progra-
mu komputerowego dało dopie-
ro rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dn. 11 września 2006 roku 
i to przy spełnieniu warunku 
zgłoszenia tego faktu WIF właś-

ciwemu dla miejsca działalności 
apteki. Stosownego zgłoszenia 
obwiniony nie dokonał, tłuma-
cząc to zaniedbanie jako wynik 
niewiedzy w tym temacie.

Według zeznań obwinio-
nego aptekarza niezgodność sta-
nów magazynowych leków nar-
kotycznych ze stanem ich ewi-
dencji spowodowana była uzna-
niem przez kontrolującego in-
spektora leków zwróconych przez 
rodziny zmarłych pacjentów za 
leki pozostające na stanie apte-
ki. Zważyć jednak należy, że oko-
liczności w których może nastą-
pić zwrot leków do apteki szcze-
gółowo określa rozporządzenie 
Ministra Zdrowia i nie przewidu-
je ono możliwości odbioru leków 
po zmarłym pacjencie i ponow-
nego wprowadzenia ich do ob-
rotu. Ponadto wszelkie leki wyłą-
czone z obrotu aptecznego po-
winny być przechowywane od-
dzielnie, odpowiednio opisane 
i zabezpieczone. Gdyby nawet 
dać wiarę wyjaśnieniom obwinio-
nego w przedmiotowej sprawie 
powyższe uwarunkowania nie zo-
stały spełnione.

W toku postępowania przed 
sądem potwierdziły się również 
zarzuty realizacji recept na więk-
szą ilość leku narkotycznego niż 
wymagała tego jednomiesięczna 
kuracja, recept bez podania „sig-
num” czyli sposobu dawkowania, 
recept po ich terminie ważności 
oraz zarzut samowolnej zmiany 
dawki zaordynowanego leku. Sąd 
nie przyjął za wiarygodne wyjaś-
nień obwinionego, że popełnia-
jąc te nieprawidłowości przy reali-
zacji recept „kierował się dobrem 
pacjenta”.

Należy zauważyć, że udo-
wodnione przed sądem przewi-
nienia zawodowe nie stanowi-
ły jednorazowego niedociągnię-
cia, lecz były procesem ciągłym. 
Gdyby nie interwencja WIF z ini-
cjatywy policji, należy przypusz-
czać, że powyższy stan mógłby 

►



Panorama samorządu

31Aptekarz Polski, 73(51e) wrzesień 2012

trwać nadal. Aktywne przyzwole-
nie na bezpośrednią, niedopusz-
czalną przepisami dystrybucję le-
ków bezpośrednio od lekarza do 
pacjenta i związany z tym proce-
derem obieg recept był najpraw-
dopodobniej przyczyną utraty 
przez obwinionego aptekarza bie-
żącej kontroli nad tym procesem, 
co znalazło odbicie w udowod-
nionych niezgodnościach faktycz-
nych i ewidencyjnych. Obwiniony 
w postępowaniu wyjaśniającym 
przed rzecznikiem oraz w postę-
powaniu dowodowym przed są-
dem nie negował, że zarzuca-
ne mu przewinienia zawodowe 
miały miejsce. W wielu kwestiach 
starał się bardziej lub mniej wia-
rygodnie wyjaśnić okoliczności 
ich zaistnienia, które jednak zda-
niem sądu w żaden sposób go 
nie usprawiedliwiały. Nie należy 
do właściwości sądu wyrokować 
co mogło być bezpośrednią przy-
czyną uwikłania się obwinionego 
kierownika apteki w ten opisy-
wany wyżej układ z poradnią on-
kologiczną. Pozostawiam w tym 
miejscu Koleżankom i Kolegom 
wolne pole do snucia własnych 
interpretacji tego zdarzenia. Czę-
sto podkreślam w publikowanych 

szkicach z prac NSA, że istnieją 
granice przyzwoitości, zdrowego 
rozsądku i wzajemnego szacun-
ku. Zważyć należy, że przywołane 
przeze mnie granice w tej sprawie 
zostały naruszone.

Naczelny Sąd Aptekarski 
uznał obwinionego kierownika 
i właściciela apteki w jednej oso-
bie  winnym zarzucanych mu 
przewinień zawodowych, które 
zdaniem sądu wynikały ze świa-
domego ignorowania wielu prze-
pisów normujących obrót środ-
kami narkotycznymi, co w konse-
kwencji doprowadziło do ujaw-
nionego w postępowaniu stanu 
faktycznego. Rodzaj i skala prze-
winień zawodowych, których do-
puścił się obwiniony oraz czaso-
kres w którym miały one miejsce, 
skłoniły sąd do przychylenia się 
do wniosku Naczelnego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawo-
dowej i orzeczenia wobec ob-
winionego kary nagany. Wy-
rokując w przedmiotowej spra-
wie sąd brał z jednej strony pod 
uwagę dotychczasową niekaral-
ność obwinionego i współdzia-
łanie z organami odpowiedzial-
ności zawodowej poprzez usiło-

wanie wyjaśnienia okoliczności, 
w których doszło do nieprawid-
łowości, z drugiej doświadczenie 
zawodowe, stopień, zakres i cza-
sokres niezgodnego z prawem 
postępowania oraz generowane 
nim niebezpieczeństwo dla pa-
cjentów (samowolna zmiana da-
wek). Opisana skala przewinień 
zawodowych usprawiedliwiałaby 
również sięgnięcie po karę „eli-
minacyjną” tj. czasowe zawiesze-
nie prawa wykonywania zawodu. 
Sąd uznał jednak, że wymierzając 
obwinionemu karę nagany speł-
ni ona swoje zadania prewencyj-
ne, a jej dolegliwość zaznaczają-
ca się głównie w kategoriach mo-
ralnych, spowoduje u skazanego 
zweryfikowanie dotychczasowe-
go jego postępowania bez ko-
nieczności czasowego wyłączenia 
go z wykonywania zawodu.

Od powyższego orzecze-
nia NSA strony postępowania nie 
wniosły apelacji w przewidzia-
nym przepisami terminie, tym sa-
mym stało się ono prawomocne. 
■

mgr farm. Kazimierz Jura     
Przewodniczący

Naczelnego  Sądu  Aptekarskiego
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Wstęp

Nowoczesne produkty lecznicze to preparaty, 
które muszą charakteryzować się odpowiednią ja-
kością, wysoką skutecznością, a także bezpieczeń-
stwem stosowania. Substancje pomocnicze, chociaż 
same nie powinny wykazywać aktywności farmako-
logicznej, to poprzez wpływ na postać farmaceu-
tyczną leku, mogą, jeżeli to wskazane, modyfiko-
wać („udoskonalać”) działanie substancji leczniczej, 
wpływając na skuteczność preparatu. Bezwzględnie 
natomiast substancje pomocnicze, podobnie jak 
substancje lecznicze, muszą odpowiadać tym sa-
mym, wysokim normom jakości i bezpieczeństwa 
stosowania. W przypadku niektórych postaci leku, 
np. form pozajelitowych, wymagania te są szczegól-
nie wysokie, nie tylko ze względu na wymóg jało-
wości preparatu, ale także sposób podania leku pa-
cjentowi, często bezpośrednio do krwiobiegu, z po-
minięciem naturalnych mechanizmów obronnych 
organizmu. Jedną z niewielu w pełni biozgodnych 
substancji pomocniczych wykorzystywanych w le-
kach pozajelitowych, spełniających te rygorystyczne 
wymagania jest lecytyna. 

Lecytyna i fosfolipidy

Lecytyna naturalna jest złożoną mieszaniną 
lipidów polarnych i niepolarnych oraz innych sub-
stancji, takich jak np. węglowodany [1]. Monografia 
lecytyny zawarta w farmakopei amerykańskiej wy-
maga, żeby w jej skład wchodziło co najmniej 50% 
lipidów polarnych – nierozpuszczanych w aceto-
nie, wśród których najistotniejszą grupę stanowią 
fosfolipidy: fosfatydylocholina (PC), fosfatydyloeta-

Zastosowanie 
lecytyny w technologii 
leków pozajelitowych

nolamina (PE), fosfatydyloseryna (PS) i fosfatydylo-
inozytol (PI) [2]. Dla potrzeb przemysłu farmaceu-
tycznego lecytynę pozyskuje się na drodze ekstrak-
cji, z żółtek jaj kurzych oraz z nasion soi. W zależ-
ności od źródła pochodzenia, stopnia oczyszczenia 
lub modyfikacji chemicznej, lecytyna może różnić 
się konsystencją (od lepkiej cieczy do postaci prosz-
ku), barwą (od jasnożółtej do brązowej) oraz zapa-
chem. Zmienny jest także udział poszczególnych fo-
sfolipidów, a przez to właściwości chemiczne lecy-
tyny, np. niemodyfikowana lecytyna jajowa zawie-
ra m.in. 80,5% PC i 11,7% PE, a lecytyna sojowa 21% 
PC, 22% PE i 19% PI [1, 2]. W porównaniu z lecytyną 
sojową, lecytyna jajowa zawiera więcej nasyconych 
kwasów tłuszczowych, jest mniej podatna na proce-
sy utleniania i przez to bardziej trwała [2].

Lecytyna jako suplement diety

Fosfolipidy występujące w lecytynie są tak-
że naturalnymi składnikami ludzkiego organizmu 
i pełnią ważne funkcje fizjologiczne. Budując bło-
ny cytoplazmatyczne, zapewniają ich odpowiednią 
płynność i przepuszczalność, wchodzą w skład na-
turalnego surfaktantu pęcherzyków płucnych, a tak-
że biorą udział w procesie trawienia [3, 4]. 

Lecytyna jest przyjmowana codziennie z po-
żywieniem, a jej szczególnie bogatym źródłem są: 
jajka, mięso, nasiona soi, orzeszki ziemne i wątroba 
[4]. W organizmie lecytyna jest częściowo metabo-
lizowana do choliny, która jest niezbędna do synte-
zy ważnego neuroprzekaźnika – acetylocholiny, bie-
rze udział w reakcjach transmetylacji oraz reguluje 
wzrost i funkcje komórek. Z tego powodu sugeruje 
się, że suplementacja lecytyny może być korzystna 
u chorych, u których stwierdza się zaburzenia prze-
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nasycone kwasy tłuszczowe (np. kwas linolowy), niż 
z właściwościami leczniczymi lecytyny. 

Lecytyna jako substancja pomocnicza 
w technologii postaci leku

Niewielka aktywność farmakologiczna lecy-
tyny nie przekreśla możliwości stosowania tej sub-
stancji w lecznictwie. Jej unikalne właściwości fizy-
kochemiczne, oraz takie cechy jak biozgodność, nie-
toksyczność i brak właściwości drażniących sprawia-
ją, że może być ona z powodzeniem wykorzystywa-
na jako substancja pomocnicza w produktach lecz-
niczych stosowanych miejscowo, doustnie, a nawet 
pozajelitowo [1].

Fosfolipidy lecytyny posiadają właściwości 
amfifilowe. Wynika to ze specyficznej struktury che-
micznej tych związków (ryc. 1): dwie grupy hydrok-
sylowe glicerolu są zestryfikowane kwasami tłusz-
czowymi (część niepolarna), a trzecia resztą kwa-
su fosforowego (część polarna). Z tego powodu fo-
sfolipidy lecytyny (głównie PC) są wykorzystywane 
w technologii farmaceutycznej przede wszystkim 
jako substancje dyspergujące, emulgujące i stabili-
zujące [1]. 

wodzenia cholinergicznego (m.in. choroba Alzhei-
mera, zaburzenia pamięci, ataksja), hipercholestero-
lemię oraz choroby układu sercowo-naczyniowego. 
Ponadto lecytyna zalecana jest w stanach napięcia 
nerwowego, ogólnego wyczerpania, okresie rekon-
walescencji i przy osłabionej zdolności koncentracji. 

Oferta rynku suplementów diety zawierają-
cych lecytynę jest bogata, zarówno pod względem 
składu (często w połączeniu z zestawem witamin), 
dawki (zwykle od 300 mg do 1200 mg), jak również 
postaci farmaceutycznej (tabletki, kapsułki, roztwór 
doustny). Niestety, jak wykazują przeprowadzone 
do tej pory badania kliniczne, nie ma bezpośred-
nich dowodów na skuteczność lecytyny, w jakimkol-
wiek z proponowanych wskazań [3-5]. Nie udało się 
wykazać zależności pomiędzy doustnym podaniem 
lecytyny, a wzrostem zawartości jej aktywnych me-
tabolitów (acetylocholiny) w tkance mózgowej, co 
mogłoby stanowić postęp w leczeniu m.in. choroby 
Alzheimera, czy parkinsonizmu. Podobnie obserwo-
wany w niektórych eksperymentach efekt obniżenia 
poziomu cholesterolu we krwi, czy korzystny wpływ 
na mięsień sercowy, raczej wiązano ze zmianą spo-
sobu odżywiania i uzupełnieniem diety o wielonie-

Ryc. 1. Struktura chemiczna fosfolipidów. ►
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Lecytynę już stosuje się, lub próbuje się wyko-
rzystywać w różnych postaciach leku, m.in w:
−	 preparatach na skórę, gdzie pełni rolę emulga-

tora (kremy) [1], lub w połączeniu z poloksame-
rem umożliwia uzyskanie organożeli, ułatwiają-
cych transdermalne podanie niektórych substan-
cji leczniczych [6],

−	 czopkach – zmniejsza ich kruchość, ułatwia dys-
pergowanie substancji leczniczej oraz wpływa na 
właściwości biofarmaceutyczne [1, 7],

−	 preparatach donosowych i inhalacyjnych – popra-
wia właściwości aerodynamiczne proszków oraz 
zwiększa wchłanianie niektórych substancji lecz-
niczych, np. cyklosporyny A, insuliny [1, 8-11],

−	 formach doustnych – umożliwia uzyskanie granu-
latów, mikrokapsułek i nanocząstek określonych 
substancji leczniczych (np. pantoprazolu, czy ce-
lekoksybu) o korzystnych właściwościach mecha-
nicznych i biofarmaceutycznych [12-15].

Najistotniejsze jest jednak wykorzystanie le-
cytyny jako substancji pomocniczej w lekach prze-
znaczonych do podania pozajelitowego: emulsjach 
submikronowych, dyspersjach zawierających liposo-
my lub mieszane micele oraz preparatach charakte-
ryzujących się przedłużonym uwalnianiem substan-
cji leczniczej.

Parenteralne emulsje submikronowe

Spośród układów zawierających fosfolipidy, 
najdłużej i obecnie najpowszechniej w lecznictwie 
stosowane są emulsje pozajelitowe. Są to układy 
zawierające 10-20% oleju (naturalnego – sojowego, 
oliwkowego, rybiego lub półsyntetycznego – ole-
je o średniej długości łańcucha kwasu tłuszczowe-
go – MCT), wodę, glicerol jako składnik osmotycznie 
czynny oraz lecytynę jajową (0,8% lub 1,2%) pełnią-
cą rolę emulgatora [16, 17]. Ze względu na podanie 
donaczyniowe emulsje tego typu muszą charaktery-
zować się odpowiednią wielkością fazy wewnętrznej 
(olejowej), która nie powinna przekraczać rozmiaru 1 
µm. Tak subtelną dyspersję oleju uzyskuje się w pro-
cesie homogenizacji wysokociśnieniowej, prowadzo-
nej w podwyższonej temperaturze [18-20]. 

Emulsje submikronowe powszechnie wykorzy-
stuje się w żywieniu pozajelitowym (tabela 1) jako 
źródło energii i niezbędnych kwasów tłuszczowych, 
ale mogą one także służyć jako nośniki niektórych 
substancji leczniczych – tabela 2 [18-21]. 

Substancje wymienione w tabeli 2, aby uzyskać 
efekt terapeutyczny muszą być podane dożylnie, wy-
magają więc rozproszenia molekularnego (forma roz-
tworu). Substancje te nie rozpuszczają się w wodzie 

Tabela 1. Skład emulsji submikronowych wykorzystywanych w żywieniu pozajelitowym [24, 25]

Nazwa 
preparatu

Olej Lecytyna jajowa Podmiot 
odpowiedzialnyRodzaj Zawartość [%] Zawartość [%]

ClinOleic oliwkowy + 
sojowy (4+1) 20 1,2 Baxter

Intralipid sojowy 10, 20 lub 30 1,2 Fresenius Kabi 

Ivelip sojowy 10 lub 20 1,2 Baxter

Lipofundin 
MCT/LCT 

sojowy+MCT 
(1+1) 10 lub 20 0,8 lub 1,2 B. Braun 

Lipofundin N sojowy 10 lub 20 0,8 lub 1,2 B. Braun 

Omegaven rybi 10 1,2 Fresenius Kabi 

SMOFlipid 
sojowy+MCT+ 
oliwkowy+rybi 
(6+6+5+3)

20 1,2 Fresenius Kabi

►
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(dobrze natomiast rozpuszczają się w olejach) i nie 
jest możliwe przygotowanie ich roztworu wodnego. 
Jedynym sposobem na utworzenie postaci leku, któ-
rą można podać dożylnie jest zastosowanie techno-
logii tworzenia emulsji. Obecność oleju w prepara-
cie zapewnia utrzymanie substancji leczniczej w for-
mie rozpuszczonej, a dodatek lecytyny jajowej (i za-
stosowanie procesu homogenizacji) umożliwia uzy-
skanie submikronowej dyspersji roztworu olejowe-
go w wodzie, która może być bezpiecznie aplikowa-
na dożylnie.

Niestety, ze względu na słabe właściwości 
emulgujące lecytyny i podatność układu na desta-
bilizację pod wpływem innych substancji (pomocni-
czych i leczniczych), ilość dostępnych leków w for-
mie emulsji submikronowych nie jest duża i raczej 
nie należy się spodziewać wielu nowych wdrożeń 
tego typu preparatów [22]. 

Mieszane micele

Fosfatydylocholina i inne fosfolipidy lecyty-
ny nie rozpuszczają się w wodzie, ale w połączeniu 
z solami kwasów żółciowych (cholanem sodu, deok-
sycholanem sodu, glikocholanem sodu), w środowi-
sku wodnym, ulegają solubilizacji, tworząc submi-
kronowe struktury określane jako mieszane micele 
[23]. Kształt i rozmiar tych struktur uzależniony jest 
od rodzaju użytych substancji, ich stężenia, a także 
temp. łączenia składników. 

Mieszane micele zwiększają rozpuszczalność 
trudno rozpuszczalnych w wodzie substancji leczni-
czych na drodze solubilizacji micelarnej, a biozgod-
ny skład oraz submikronowa wielkość, umożliwiają 
ich bezpieczną dożylną aplikację.

Tabela 2. Skład produktów zawierających emulsję submikronową jako nośnik substancji leczniczej [24, 25]

Substancja 
lecznicza Dawka [mg/ml] Rodzaj oleju Nazwa handlowa Podmiot 

odpowiedzialny

deksametazonu 
palmitynian 4 sojowy Lipotalon Recordati 

Pharma

diazepam 10 sojowy+MCT Diazepam Lipuro B. Braun

etomidat 2 sojowy+MCT Etomidate Lipuro B. Braun

propofol

10 sojowy Diprivan Astra Zeneca

10 sojowy Plofed Polfa Warszawa

5, 10 lub 20 sojowy+MCT Propofol Lipuro B. Braun

10 lub 20 sojowy+MCT Propofol Fresenius Fresenius Kabi

wit. A, D2, E, K1

99 µg, 0,5 µg, 0,91 mg, 15 µg sojowy Vitalipid N Adult Fresenius Kabi

69 µg, 1 µg, 0,64 mg, 20 µg sojowy Vitalipid N Infant Fresenius Kabi
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Jedynym przykładem zarejestrowanego w Pol-
sce leku zawierającego mieszane micele jest prepa-
rat wielowitaminowy – Cernevit, wykorzystywany 
w żywieniu pozajelitowym [24, 25]. Ma on postać 
liofilizatu, który dzięki zawartości fosfolipidów le-
cytyny i kwasu glikocholowego w kontakcie z wodą 
tworzy układ micelarny, zdolny do solubilizacji wita-
min rozpuszczalnych w tłuszczach. Innym przykła-
dem stosowanego obecnie leku w postaci miesza-
nych miceli jest Konakion MM. Zawiera on 2 mg lub 
10 mg wit. K1 solubilizowanej przez układ: kwas gli-
kocholowy – fosfatydylocholina sojowa [24].

Dyspersje liposomów

Fosfolipidy naturalne oraz syntetyczne (w tym 
modyfikowane) od kilkudziesięciu lat wykorzysty-
wane są także do tworzenia bardziej złożonych 
struktur przeznaczonych do podania pozajelitowe-
go – liposomów. Liposomy to sferyczne nanocząst-
ki (pęcherzyki) zbudowane z rdzenia utworzonego 
przez wodę i otoczki złożonej z dwuwarstwy lipido-
wej [19, 20].

Standardowa dyspersja liposomowa składa 
się z wody, fosfolipidu (zwykle 5-20 mg/ml), sub-
stancji doprowadzającej do izotonii, buforu zapew-
niającego odpowiednie pH układu (w zakresie pH 
5-8), oraz zwykle cholesterolu – składnika otocz-
ki lipidowej [19]. Do wnętrza liposomu (rdzenia lub 
otoczki lipidowej) można inkorporować wybrane 
substancje lecznicze (tabela 3), a miejsce ich loka-
lizacji uzależnione jest od stopnia hydrofobowości. 
Substancje hydrofobowe wnikają do dwuwarstwy li-

pidowej, dzięki czemu następuje efekt ich solubi-
lizacji w dyspersji liposomów, natomiast substan-
cje hydrofilowe występują w formie rozpuszczonej 
w rdzeniu pęcherzyków (roztwór wodny).

Zwiększenie rozpuszczalności substancji lecz-
niczej w preparacie liposomalnym uzyskano np. dla 
amfoterycyny B. Jest to substancja przeciwgrzybicz-
na, bardzo trudno rozpuszczalna w wodzie (ok. 0,1 
mg/ml). Po wbudowaniu w fosfolipidowe struktury 
liposomu możliwe jest zwiększenie rozpuszczalno-
ści amfoterycyny w dyspersji wodnej aż do 5 mg/
ml. Preparat o takim stężeniu charakteryzuje się od-
powiednią skutecznością, a ponadto wykazano, że 
zmodyfikowana forma amfoterycyny jest mniej ne-
frotoksyczna [19].

Inną zaletą inkorporacji substancji leczniczej 
do struktury liposomu może być zmiana właściwo-
ści farmakokinetycznych leku, związana z wydłuże-
niem jego czasu półtrwania. Czas przebywania leku 
w krwiobiegu można dodatkowo wydłużyć poprzez 
zastosowanie modyfikacji chemicznej powierzchni 
liposomu. Efekt taki uzyskuje się po dożylnym po-
daniu preparatu Caelyx [26]. Zawiera on chlorowo-
dorek doksorubicyny inkorporowany w rdzeniu li-
posomów, których powierzchnia została pokryta 
metoksypolietylenoglikolem (MPEG). Liniowe, hy-
drofilowe łańcuchy makrogolu MPEG tworzą do-
datkową ochronną otoczkę, która zmniejsza inter-
akcje pomiędzy podwójną warstwą lipidową i skład-
nikami osocza (liposomy stają się „niewidzialne” dla 
fagocytów jednojądrzastych), dzięki czemu lek dłu-
żej znajduje się w krwiobiegu, wykazując aktywność 
farmakologiczną. 

Tabela 3. Fosfolipidy wchodzące w skład dwuwarstwy lipidowej budującej liposomy [24]

Nazwa 
handlowa

Substancja 
lecznicza

Dawka 
[mg] Rodzaj fosfolipidu Podmiot 

odpowiedzialny

Myocet
doksorubicyny 
chlorowodorek

50 PC jajowa Cephalon

Caelyx 20 lub 50 H-PC sojowa, MPEG-DSPE Janssen-Cilag

AmBisome amfoterycyna B 50 H-PC sojowa, DSPG Gilead

DepoCyte cytarabina 50 DOPC, DPPG Pacira

H-PC – fosfatydylocholina uwodorniona; DSPG – distearylofosfatydyloglicerol; MPEG-DSPE – Sól sodowa α-(2-[1,2-distearoilo-
sn-glicero(3)fosfoksy]etylokarbamoilo)-ω-metoksypoli(oksyetylenu)-40; DOPC – dioleilofosfatydylocholina; DPPG – dipalmity-
lofosfatydyloglicerol

►

Fo
t. 

©
 F

ot
ol

ia
.c

om



Wszechnica aptekarska

37Aptekarz Polski, 73(51e) wrzesień 2012

Struktura liposomu umożliwia także uzyskanie 
celowanego efektu działania substancji leczniczej – 
ukierunkowanego wyłącznie na zmienioną choro-
bowo tkankę, zwykle tkankę nowotworową. Wyko-
rzystuje się tzw. zjawisko EPR (ang. Enhanced Per-
meability and Retention) polegające na selektyw-
nym przenikaniu nanocząstek liposomowych zawie-
rających substancje lecznicze do guza nowotworo-
wego poprzez jego niedoskonałe (szybko rozrasta-
jące się) naczynia krwionośne. Ze względu na duży 
rozmiar, cząstki te nie mogą być jednocześnie trans-
portowane do tkanek zdrowych, o właściwej budo-
wie. W konsekwencji substancja lecznicza dostar-
czana jest wraz z krwią wyłącznie w okolice nowo-
tworu, gdzie następuje jej uwalnianie z wnętrza li-
posomu, rozpoczynające proces terapeutyczny – 
uszkadzanie chorych komórek [27, 28].

Perspektywy wykorzystania lecytyny 
w tworzeniu nowych form pozajelitowych

Biozgodność i nietoksyczność lecytyny spra-
wia, że w dalszym ciągu w wielu ośrodkach nauko-
wych podejmuje się próby wykorzystania lecytyny 
w tworzeniu nowych, nie stosowanych do tej pory 
pozajelitowych nośników leków. Przykładem ta-
kich układów mogą być wodne dyspersje lecyty-
ny (WLD), złożone z lecytyny (1,2-10%), glicerolu 
i wody. W odróżnieniu od preparatów mieszanych 
miceli, WLD nie zawierają soli kwasów żółciowych, 
mimo to jak pokazują badania [29, 30], posiadają 
one istotne możliwości solubilizacji trudno rozpusz-
czalnych w wodzie substancji leczniczych, w tym 
substancji przeciwnowotworowych. Ponadto w ba-
daniach in vivo [31] wykazano, że WLD może być 
bezpiecznie stosowany jako dożylny nośnik pakli-
takselu.

Lecytynę można stosować także jako substan-
cję pomocniczą do otrzymywania preparatów po-

zajelitowych o przedłużonym uwalnianiu substancji 
leczniczej. Jedną z najczęściej badanych form tego 
typu są nanocząstki stałych lipidów (ang. Solid Li-
pid Nanoparticles – SLN). Są to układy zbliżone skła-
dem do emulsji submikronowych, z tą różnicą, że 
zamiast płynnego oleju zawierają one dyspersję ze-
stalonego lipidu o kulistym kształcie i wielkości 10-
1000 nm. Cząstki te charakteryzują się dobrą sta-
bilnością, niską toksycznością, chronią substancję 
leczniczą przed degradacją, umożliwiają kontrolę jej 
uwalniania, a przez to mogą zwiększać biodostęp-
ność leku [32].

Próby zastosowania lecytyny w technologii 
otrzymywania cząstek SLN dotyczą albo możliwości 
użycia jej jako emulgatora w procesie homogeniza-
cji, albo jako składnika matrycy lipidowej [33, 34]. 

Lecytynę można także wykorzystać do two-
rzenia implantu pozajelitowego o strukturze żelu 
fosfolipidowego, określanego jako VPG (ang. Ve-
sicular Phospholipid Gel) [35]. Żel stanowią półsta-
łe, stężone dyspersje fosfolipidowe, otrzymywane 
w wyniku homogenizacji wysokociśnieniowej lecy-
tyny w fazie wodnej. Złożone są one z małych, gę-
sto upakowanych, głównie jednowarstwowych pę-
cherzyków lipidowych [36].

Pęcherzyki obecne w żelach fosfolipidowych 
ze względu na kulisty kształt, wielkość, a także obec-
ność fosfolipidów, wydają się być podobne do lipo-
somów. Prace badawcze wskazują jednak, że układy 
VPG nie posiadają mikrokropelki wody w centrum 
cząstki, a ich znaczącą przewagą nad liposomami 
jest wysoka zdolność inkorporacji leku i możliwość 
uzyskania efektu przedłużonego uwalniania sub-
stancji leczniczej. Wysoka zdolność wiązania leku 
przez VPG wynika z faktu, że nawet jeśli substancja 
lecznicza nie ulegnie inkorporacji we wnętrzu pę-
cherzyka, to i tak, ze względu na właściwości reolo-
giczne preparatu, zostanie ona zatrzymana w struk-
turze żelu [35]. Wciąż nierozwiązanym problemem 
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pozostaje jednak wybór skutecznej metody steryli-
zacji proponowanego implantu [36, 37].

Podsumowanie

Wprowadzanie do technologii postaci leku 
nowych substancji pomocniczych jest procesem 
niezmiernie trudnym i długotrwałym, ponieważ wy-
maga przeprowadzenia wielu badań laboratoryj-
nych, umożliwiających określenie właściwości fizy-
kochemicznych, ale także badań toksykologicznych 
i klinicznych. Nic więc dziwnego, że ciągle podej-
muje się próby wykorzystania w lecznictwie znanych 
i sprawdzonych substancji pomocniczych. Przykła-
dem takiej substancji jest lecytyna – naturalny i bio-
zgodny związek, dobrze tolerowany przez orga-
nizm, nawet w dużych dawkach podawanych poza-
jelitowo. 

Niniejsza publikacja stanowi przegląd aktu-
alnych informacji na temat zastosowania lecytyny 
jako substancji pomocniczej w lekach pozajelito-
wych. Informacje teoretyczne uzupełniono o przy-
kłady obecnie zarejestrowanych preparatów han-
dlowych, zawierających lecytynę i jej pochodne. Po-
nadto przedstawiono możliwości wykorzystania le-
cytyny w tworzeniu innowacyjnych nośników poza-
jelitowych, które mogą służyć jako rozpuszczalniki 
substancji leczniczych (WLD) lub matryce o prze-
dłużonym uwalnianiu (SLN, VPG). ■

dr n. farm. Marcin Płaczek
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, 

Gdański Uniwersytet Medyczny
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Wydziały farmaceutycz-
ne nie tylko zajmują 
się dydaktyką, czy też 
badaniami podstawo-

wymi. W wielu z nich powstają także 
prace o charakterze wdrożeniowym, 
mogące mieć znaczenie w praktyce 
przemysłowej. Coraz częściej tema-
tem wielu debat jest łączenie nauki 
z przemysłem. Ciekawy projekt, mo-
gący mieć zastosowanie praktyczne 
do otrzymywania olejków eterycz-
nych o większej zawartości związków 
aktywnych powstał w Katedrze i Za-
kładzie Farmakognozji z Pracownią 
Roślin Leczniczych Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie w zespole prof. 
Kazimierza Głowniaka. 

Aromat roślin unoszący się 
wokoło nas często możemy zi-
dentyfikować jako np. zapach ró-
żany, fiołkowy, czy też pomarań-
czowy lub cytrynowy, nie widząc 
danej substancji roślinnej. Dawno 
temu stwierdzono, że zapacha-
mi można także leczyć, stało się 
to podstawą aromatoterapii. Co 
prawda ma ona tylu zwolenników 
co i przeciwników, jednak gdy 
dopada nas przeziębienie, czę-
sto sięgamy po olejek sosnowy, 
który używamy w ilości kilku kro-
pel do kąpieli. Olejki są też często 
składnikami kremów gdzie wyko-
rzystuje się ich właściwości prze-
ciwbakteryjne. Przykładem właś-
ciwości biologicznych olejków 
eterycznych jest znane działa-
nie wykrztuśne olejku anyżowe-
go i macierzankowego, działanie 
przeciwzapalne olejku rumianko-
wego, czy też antyseptyczne olej-
ku tymiankowgo i goździkowe-
go.  Powyższe jest możliwe dzię-
ki związkom chemicznych wcho-
dzącym w skład olejku, których 
w może być nawet kilkadziesiąt. 

W roślinie olejek eteryczny 
jest wydzieliną, która jest produ-
kowana przez wyspecjalizowa-
ne organy. Jedną z metod jego 
otrzymywania jest destylacja 
z parą wodną. Substancję roślin-
ną umieszczamy wówczas w kol-
bie destylacyjnej, dodajemy od-
powiednią ilość wody i poprzez 
gotowanie mieszaniny otrzymu-
jemy odpowiednią ilość olejku. 
Zawartość jego może być różna 
w zależności od pory zbioru, or-
ganu z którego go otrzymujemy, 
a także warunków uprawy, zbioru 
i przechowywania.

Na ilość oraz zawartość 
głównych składników olejku ete-
rycznego możemy  wpływać nie 
tylko kontrolując fazy ontoge-
nezy, ale również sposób jego 
otrzymywania. 

Do izolacji związków farma-
kologicznie czynnych z substancji 
roślinnych wykorzystuje się różne 
metody ekstrakcyjne, jedną z nich 
jest ekstrakcja wspomagana ul-
tradźwiękami. Fale dźwiękowe 
działając na układ rozpuszczalnik 
– substancja roślinna, powodu-
ją rozerwanie struktur komórko-
wych, co w efekcie w większości 
przypadków prowadzi do uzyska-
nia większej ilości ciał czynnych 
otrzymywanych z matrycy roślin-
nej. Obserwacje te skłoniły do ba-
dań nad izolacją olejku eteryczne-
go z substancji roślinnej. 

Olejek eteryczny często 
występuje na powierzchni roślin 
zamknięty w strukturach olej-
kowych. Podgrzanie mieszaniny 
woda-substancja roślinna powo-
duje pękanie tych tworów, a ole-
jek unoszony jest z parą wodną. 
Jednak proces ten nie jest całko-

wity i część olejku zostaje w rośli-
nie. 

Gruczoł wydzielniczy z widocznym 
włoskiem  na szczycie z powierzchni 

płatka korony, x300

Naukowcy z Lublina opra-
cowali i opatentowali sposób na 
uzyskanie olejku eterycznego 
o znacznie większej zawartości 
ciał czynnych stosując hydrode-
stylację wspomaganą ultradźwię-
kami w porównaniu do klasycz-
nej hydrodestylacji. Być może 
przy zastosowaniu tej metody 
otrzymywania olejków eterycz-
nych uzyskamy preparaty o sil-
niejszych właściwościach biolo-
gicznych, które będzie można za-
stosować w aromatoterapii oraz 
przemyśle farmaceutycznym.  ■

dr n farm Tomasz Baj
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Przeciwciała, czyli immu-
noglobuliny (Ig) są to 
białka wytwarzane przez 
w pełni zróżnicowane 

limfocyty B. Ich cechą charaktery-
styczną jest zdolność do swoiste-
go łączenia się z antygenem. Sto-
sowanie immunoglobulin w tera-
pii ma stosunkowo długą histo-
rię. Preparatami immunoglobu-
lin uzyskanymi z oczyszczonych 
i zagęszczonych surowic zwierząt 
poddanych procesowi uodpar-
niania wzrastającymi dawkami 
antygenu są na przykład antytok-
syny. Już w roku 1890, Behring i  
Kitasato wykazali, że antytoksy-
na błonnicza neutralizuje działa-
nie egzotoksyny i że to działanie 
daje się przenosić na osobniki, 
które wcześniej nie uzyskały ta-
kiej odporności. Mimo stosowa-
nia coraz doskonalszych metod 
oczyszczania immunoglobulin 
uzyskanych poprzez immuniza-
cję zwierzęcia określonym anty-
genem, preparaty te dalekie są 
od jednorodności. Dodatkowo, 
co jest niezwykle istotne, każdy 
klon limfocytów B, który bierze 
udział w odpowiedzi immunolo-

gicznej wytwarza immunoglobu-
liny swoiście rozpoznające okre-
ślony epitop (określony fragment 
struktury przestrzennej) antyge-
nu). Biorąc pod uwagę, że na an-
tygenie może być kilka różnych 
epitopów, można przewidzieć 
powstawanie mieszaniny różnych 
przeciwciał, zasadniczo rozpo-
znających jeden antygen, ale rea-
gujących z jego różnymi epitopa-
mi. Są to tak zwane przeciwciała 
poliklonalne. Tego typu przeciw-
ciała nie sprawdzają się w wykry-
waniu subtelnych różnic w budo-
wie antygenów. Na przykład je-
śli dwa antygeny różnią się tylko 
jednym epitopem, to przeciwcia-
ła poliklonalne rozpoznają oby-
dwa antygeny. W związku z tym 
przeciwciała poliklonalne nie 
mogą być stosowane do wybiór-
czego atakowania na przykład 
komórek nowotworowych. Będą-
ce tematem tej publikacji prze-
ciwciała monoklonalne (MAbs) 
są natomiast produkowane przez 
limfocyty stanowiące jeden klon, 
a więc identyczne, rozpoznające 
tylko jedną ściśle określoną de-
terminantę antygenową. Należą 

do tak zwanych bioterapeuty-
ków, czyli biologicznie czynnych 
substancji pochodzenia zwierzę-
cego lub ludzkiego, produko-
wanych metodami nowoczesnej 
biotechnologii. Wysoką specy-
ficzność przeciwciał monoklonal-
nych przeciwko antygenom obec-
nym na pewnych typach komórek 
patologicznych wykorzystuje się 
coraz szerzej zarówno w terapii 
jak i w diagnostyce [1]. Możliwo-
ści ich wykorzystania są szero-
kie: mogą wiązać się specyficznie 
z powierzchnią komórek nowo-
tworowych zabijając je, czy do-
starczać w odpowiednie miejsce 
toksyczne związki lub promienio-
twórcze izotopy niszczące wybra-
ne komórki. Stosuje się je głów-
nie w leczeniu chorób nowotwo-
rowych, chorób układu krąże-
nia, zaburzeń immunologicznych 
oraz w diagnostyce. Przeciwciała 
monoklonalne stanowią obecnie 
najbardziej dynamicznie rozwija-
jącą się gałąź biofarmaceutyków. 
Na rynku jest obecnie około 30 
specyfików z tej grupy, a wartość 
dochodu, który przynosi rocznie 
ich produkcja przekracza 26 mld 

Przeciwciała 
monoklonalne 
– dynamicznie 

rozwijająca się grupa 
biofarmaceutyków
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dolarów. Otrzymywanie prze-
ciwciał monoklonalnych na ska-
lę przemysłową stało się możli-
we dzięki odkryciu dokonanemu 
w 1975 roku przez zespół brytyj-
skich uczonych kierowany przez 
Cesara Milsteina (Nobel 1984). 
Uczeni ci dokonali fuzji komórek 
szpiczaka z limfocytami B pocho-
dzącymi ze śledziony myszy im-
munizowanej specyficznym an-
tygenem, przeciw któremu za-
mierzano otrzymać przeciwciało. 
Otrzymane komórki mieszańco-
we, nazywane hybrydomami za-
chowały własności obu komórek 
macierzystych: „nieśmiertelność” 
komórek nowotworowych i zdol-
ność do wydzielania specyficz-
nych przeciwciał charakterystycz-
ną dla limfocytów B. Metoda Mil-
steina jest aktualnie stosowana 
w celu otrzymywania przeciwciał 
monoklonalnych na skalę prze-
mysłową. Po wspomnianej powy-
żej fuzji komórek przeprowadza 
się eliminację komórek, które nie 
uległy połączeniu, a następnie se-
lekcję hybrydom pod względem 
miana produkowanych przeciw-
ciał, ich swoistości i powinowa-
ctwa do antygenu. Po tej złożo-
nej procedurze wyselekcjonowa-
ne hybrydy klonuje się [2]. Prze-
mysłowe hodowle prowadzi się 
w bioreaktorach o pojemności 
setek litrów. Z litra hodowli uzy-
skuje się około 100 g przeciwciał. 
Wadą otrzymywanych w ten spo-
sób przeciwciał monoklonalnych 
jest ich obcogatunkowy charak-
ter – są to tak zwane przeciwciała 
mysie. Ich dłuższe stosowanie wy-
wołuje u ludzi odpowiedź immu-
nologiczną, stąd w chwili obecnej 
stosowane są głównie jako środki 
diagnostyczne. Przeciwciała my-
sie łatwo można rozpoznać po 
charakterystycznej końcówce na-
zwy -omab. Należą do nich mię-
dzy innymi stosowane w diagno-
styce aritumomab (rozpoznają-
cy epitop karcynogenu embrio-

nalnego), sulesomab, stosowany 
w scyntygrafii zapalenia szpiku 
kostnego) czy używany w terapii 
pooperacyjnej raka jelita grube-
go edrecolomab. Aby zmniejszyć 
immunogenność przeciwciał my-
sich opracowano metody ich hu-
manizacji, czyli upodobnienia do 
przeciwciał ludzkich [3]. Humani-
zacja polega na zastąpieniu po-
szczególnych regionów mysich 
przeciwciał ich ludzkim odpo-
wiednikiem. Używa się w tym celu 
technik rekombinacji DNA. W za-
leżności od tego, jak duża część 
Ig uległa modyfikacji, wyróżnia-
my przeciwciała:
- chimeryczne (zawierające 10-

30% sekwencji  aminokwa-
sowych mysich). Ich mody-
fikacja polega na podda-
niu modyfikacji genetycz-
nej, dzięki której na pozio-
mie DNA dochodzi do za-
stąpienia regionu stałego 
łańcucha lekkiego i ciężkie-
go przeciwciała mysiego, 
analogicznymi fragmenta-
mi przeciwciała pochodze-
nia ludzkiego.

- humanizowane przeciwciała 
monoklonalne (zawierają-
ce do 10% sekwencji  ami-
nokwasowych mysich). Me-
toda ich modyfikacji polega 
na pozostawieniu w czą-
steczce przeciwciała ob-
cogatunkowego wyłącznie 
regionów wiążących anty-
gen (hiperzmiennych). Pro-
ces humanizacji przeciwciał 
wiąże się jednak z ryzykiem 
utraty specyficzności.
Większość stosowanych ak-

tualnie w lecznictwie przeciwciał 
monoklonalnych to przeciwciała 
chimeryczne lub humanizowane. 
Dla tych pierwszych charaktery-
styczna w nazwie jest końcówka –
ximab, w języku polskim –ksimab, 
np. cetuximab wskazany w prze-
rzutowym raku okrężnicy i lokal-
nym płaskonabłonkowym raku 

głowy i szyi czy rituximab, lek 
o szerokich wskazaniach, do któ-
rych należy chłoniak, przewlekła 
białaczka limfocytowa i reumato-
idalne zapalenie stawów.

Przeciwciała humanizowa-
ne, o charakterystycznej końców-
ce nazwy: - umab stanowią naj-
większą grupę wśród dopuszczo-
nych do lecznictwa przeciwciał 
monoklonalnych. Wśród nich są 
np. alemtuzumab, dla którego 
wskazaniem jest przewlekła bia-
łaczka limfocytowa, bevacizu-
mab stosowany w przerzutowym 
raku jelita grubego, niedrobno-
komórkowym raku płuca i raku 
nerki, trastuzumab stosowany 
w raku sutka i raku żołądka, ipili-
mumab, dla którego wskazaniem 
jest zaawansowany czerniak i kil-
ka innych preparatów. Czynione 
są również próby otrzymywania 
w pełni ludzkich przeciwciał mo-
noklonalnych, całkowicie pozba-
wionych immunogenności w or-
ganizmie człowieka, oraz dzia-
łania alergizującego. Już w roku 
1980 w Wistar Institute of Anato-
my and Biology w Filadelfii otrzy-
mano stabilne hybrydomy pro-
dukujące monoklonalne przeciw-
ciała ludzkie. Fuzji poddane były 
limfocyty B izolowane od pacjen-
ta chorego na raka (myeloma) 
z peryferyjnymi limfocytami cho-
rego na przewlekłe pancephalitis. 
Otrzymane komórki hybrydowe 
wydzielały ludzką immunoglobu-
linę M specyficzną w stosunku do 
wirusa odry. Jednak wykorzysta-
nie tej metody do otrzymywania 
np. leków nie jest możliwe z kilku 
przyczyn, do których należy brak 
odpowiednich ludzkich linii szpi-
czakowych oraz względy etyczne. 
W metodzie tej konieczna byłaby 
bowiem immunizacja ludzi, np. 
komórkami nowotworowymi, ce-
lem otrzymania uczulonych lim-
focytów B poddawanych następ-
nie fuzji. Jedną z alternatywnych 
metod otrzymywania ludzkich ►
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przeciwciał monoklonalnych jest 
wykorzystanie techniki prezenta-
cji białek regionu wiążącego an-
tygen na powierzchni bakterio-
fagów (ang. – Phage Display) [4]. 
Inna metoda wytwarzania ludz-
kich MAbs polega na immuni-
zacji odpowiednim antygenem 
myszy cierpiących niedobór od-
porności, których układ immu-
nologiczny uprzednio rekonstru-
uje się poprzez podanie limfocy-
tów z krwi obwodowej człowieka. 
Podobnie jak w poprzednio opi-
sanych metodach, uczulone lim-
focyty B są następnie izolowane 
i łączone z komórkami szpiczaka. 
Alternatywna metoda produkcji 
ludzkich przeciwciał monoklo-
nalnych polega na wykorzystaniu 
myszy transgenicznych, u któ-
rych mysie geny kodujące immu-
noglobuliny zostały zastąpione 
ludzkimi. Zmodyfikowane gene-
tycznie myszy poddaje się na-
stępnie immunizacji antygenem 
[5].

Zarejestrowane są pierw-
sze w pełni ludzkie przeciwciała 
monoklonalne, do których nale-
ży adalimumab, stosowany w le-
czeniu reumatoidalnego zapale-
nia stawów denosumab zareje-
strowany w leczeniu osteoporo-
zy u kobiet po menopauzie czy 
oftamumab, wskazany w prze-
wlekłej białaczce limfocytowej.  
Opracowane również zostały roz-
liczne sposoby zwiększania efek-
tywności terapeutycznej prze-
ciwciał monoklonalnych, głównie 
poprzez łączenie ich z różnymi 
aktywnymi biologicznie cząstecz-
kami takimi jak toksyny, cytoki-
ny, chemioterapeutyki, radioizo-
topy, czy enzymy aktywujące leki. 
Wykorzystywany w tym przypad-
ku jest fakt wiązania się przeciw-
ciał w sposób trwały i specyficz-
ny z antygenami zlokalizowanymi 
na powierzchni patologicznych 
komórek. Można je więc wyko-
rzystywać jako sondy lokalizują-

ce określone komórki, najczęś-
ciej nowotworowe lub zapalne. 
Przeciwciała mogą w tego typu 
preparatach pełnić rolę przenoś-
ników leków przeciwnowotwo-
rowych, co znacząco zwiększa 
ich skuteczność i selektywność. 
Przeciwciała monoklonalne 
mogą być sprzęgane z immuno-
toksynami (rycyna, abryna, sa-
poryna, dyfterotoksyna, alfa-sar-
cyna) wykazującymi bardzo wy-
soką aktywność (toksyczność). 
Na przykład do zabicia komórki 
nowotworowej wystarczy tylko 
jedna cząsteczka rycyny lub dyf-
terotoksyny. Problemem powo-
dującym ograniczenia dla sto-
sowania tego typu preparatów 
w lecznictwie jest fakt, że istnie-
je niewiele całkowicie swoistych 
antygenów nowotworowych. Po-
woduje to, że przeciwciała wiążą 
się nie tylko z komórkami nowo-
tworowymi, ale również ze zdro-
wymi komórkami, co przy bardzo 
wysokiej toksyczności stosowa-
nych immunotoksyn staje się nie-
bezpieczne dla pacjenta [6]. Inną 
strategią stosowaną w celu pod-
wyższenia efektywności przeciw-
ciał monoklonalnych jest łączenie 
z nimi cytokin takich jak czynnik 
martwicy nowotworów (TNF), in-
terleukina 2 (IL-2) czy interferon 
gamma (INFgamma). Cytoki-
ny niezwiązane z przeciwciałami 
monoklonalnymi są wykorzysty-
wane w immunoterapii nowo-
tworów, jednak ich istotną wadą 
jest wysoka toksyczność oraz sze-
reg działań niepożądanych. Po-
łączenie cytokin z MAbs obniża 
toksyczność systemową i wydłu-
ża okres ich półtrwania w suro-
wicy. Pozwala również na ograni-
czenie działania immunomodu-
lujacego do miejsc zmienionych 
chorobowo [7]. MAbs stosuje się 
również w tzw. radioimmuno-
terapii. Wykorzystuje ona w te-
rapii nowotworów przeciwciała 
sprzęgnięte z izotopami. Metoda 

ta może być stosowana np. w le-
czeniu guzów litych. Przeciwciała 
sprzęgnięte z radioizotopami wy-
kazują zdolność do zabijania ko-
mórek znacznie oddalonych od 
miejsca, w którym zostały zwią-
zane, co jednak może prowadzić 
do uszkodzenia zdrowych tka-
nek otaczających nowotwór [6]. 
Podsumowując, przeciwciała mo-
noklonalne stanowią niezwykle 
obiecującą i dynamicznie rozwija-
jącą się grupę biofarmaceutyków, 
której pojawienie się zawdzięcza-
my rozwojowi metod nowoczes-
nej biotechnologii. Z rozwojem 
tej grupy specyfików wiązane są 
ogromne oczekiwania, co skut-
kuje czasami przecenianiem ich 
wartości terapeutycznej. Przykła-
dem może być cofnięcie w 2011 
roku rekomendacji FDA do stoso-
wania bevacizumabu w leczeniu 
raka sutka, ze względu na brak 
znaczących efektów terapeutycz-
nych i istotne działania niepożą-
dane [8]. ■
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Pieprzno i szafranno moja 
mościa panno – to zale-
cenie królowało w sta-
ropolskiej kuchni! Obfi-

te przyprawianie tłustych mięsiw 
przez zamożniejsze warstwy spo-
łeczne miało być odzwierciedle-
niem zasobów finansowych. Nie-
stety, nadmiar przypraw domino-
wał nad samą potrawą, co nie było 
oznaką dobrego gustu i smaku! 
Z tego powodu zagraniczni go-
ście, przebywający na polskich 
dworach, nie mieli zbyt dobrego 
mniemania o naszej kuchni. Zna-
jąc z dawnych książek kucharskich 
staropolskie menu i wiedząc, jakie 
skutki uboczne mogą wywoływać 
przyprawy stosowane w nadmia-
rze, możemy sobie wyobrazić, jak 
trudno było powrócić do zdrowia 
po takich ucztach… Obecnie tra-
dycyjna kuchnia polska bazuje na 
naszych rodzimych produktach. 
Przypraw, zwłaszcza tych zamor-
skich, używamy w niewielkich iloś-
ciach wtedy, gdy chcemy dodać 
orientalnego posmaku naszym 
potrawom. Jeśli potrzebujemy 
zakupić daną przyprawę idziemy 
do sklepu, a nie jak dawniej – do 
apteki. Zmieniło się także i to, że 
przyprawy nie kosztują nas ma-

jątku, choć jest jeszcze jedna, 
nieczęsto używana, o której z po-

wodu rynkowych cen mówi się: 
czerwone złoto!

„Czerwone 
złoto” 

– szafran

Ilustracja 1
Szafran uprawny (Crocus sativus). Rysunek autorstwa Katarzyny Typek. ►
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Dziko rośnie we Francyi, 
Szwajcarach, Portugalii: rozmno-
żony teraz iest w Niemczech, 
Anglii i kiedy się zimna nie boi, 
bez wątpienia i u nas mogłby 
bydź pożytecznie rozmnożony. 
(…) Ma cebulkę okrągławą, od 
spodu nieco płaską, grubą siatko-
wą: puszcza wiele włosienkowych 
korzonków. Od wierzchu wypusz-
cza pochewkę iedno-listkową, 
a z tey kwiat z długą kwiatową 
rurką – tak pisał w 1805 roku 
Krzysztof Kluk w swym „Dyk-
cjonarzu roślinnym”. Mowa tu 
o szafranie uprawnym (Crocus 
sativus). Nazwą „szafran” określa 
się również przyprawę, którą są 
znamiona kwiatu. O cenie tego 
surowca decyduje trudny spo-
sób pozyskiwania. Zbiór kwia-
tów, które pojawiają się jesienią, 
prowadzi się przez około dwa 
tygodnie, dniem i nocą, ponie-
waż okres kwitnienia jest bardzo 
krótki. Kwitną w jesieni: wtedy 
z rana zrywaią się całe kwiaty, 
a przyniósłszy do domu, wybie-
raią się tylko same blizny z częś-
cią szyjki, które są szafranem. 
Szafran ten świeży suszy się. Roz-
pościera się na sitach trzy cale 
grubo podłożywszy i nakrywszy 
białym papierem: a gdy tak po-
stoi w gorącym piecu, przyłoży 
się deską i ciężarem. Po godzinie 
wyimuie się z pieca, i ostrożnie 
przewróciwszy, znowu do pieca 
wsunie. Powtórzy się to kilkakrot-
nie; aż na koniec zakropi się pi-
wem i zupełnie dosuszy. Sposoby 
zbioru i suszenia, opisane przez 
księdza Kluka, są niezmienne 
od stuleci (z wyjątkiem ostat-
niego etapu: polewania piwem). 
Obecnie krajami przodującymi 
w uprawie są Iran i Hiszpania. 
Jak podaje większość źródeł, aby 
uzyskać 45 dkg szafranu, trzeba 
zebrać około pięćdziesiąt tysięcy 
kwiatów, które zajmują obszar 

porównywalny do wielkości boi-
ska do piłki nożnej. 

Jeden kilogram oryginal-
nych, szafranowych znamion, to 
cena rzędu kilku tysięcy złotych, 
stąd też od dawna towarzyszą-
ca producentom pokusa do fał-
szowania tego surowca! Z tym 
problemem borykali się już nasi 
poprzednicy, w czasach, kiedy 
szafran był typowym aptecznym 
surowcem. Każda partia towaru 
podlegała kontroli przeprowa-
dzanej według zaleceń obowią-
zującej farmakopei. Najprostszą 
i niezawodną metodą była reak-
cja z kwasem siarkowym. Orygi-
nalny szafran, po dodaniu kropli 
kwasu siarkowego, wytwarza za-
barwienie niebieskie, przecho-
dzące w ciemnofioletowe, a na 
końcu przyjmuje kolor brunatno-
czerwony. Znacznie prostsza me-
toda polega na wrzuceniu odro-
biny pojedynczego znamiona do 
trzech litrów wody – jeśli szafran 
jest oryginalny, nawet niewielka 
ilość barwi wodę na piękny, żół-
ty kolor. Jak podaje „Komentarz 
do VIII. Farmakopei Austriackiej” 
z 1907 roku: jedna część szafra-
nu barwi sto tysięcy części wody. 
Szafran fałszowany był – i w dal-

szym ciągu może się to zdarzyć 
– domieszką pręcików lub frag-
mentów, pochodzących z innych 
kwiatów np.: nagietka, arniki, kro-
kosza. Wprawne oko farmaceuty 
przy pomocy lupy lub mikrosko-
pu wykrywało takie nadużycia. 
Zdarzały się również zafałszo-
wania, polegające na dodawa-
niu do surowca: gliceryny, gumy 
arabskiej, dekstranu lub oleju, 
w celu zawyżenia wagi. W „Kroni-
ce Farmaceutycznej” z 1929 roku 
możemy przeczytać: jako cenny 
surowiec wcześnie zaczęto fałszo-
wać szafran i już Dioskorydes po-
dawał wskazówki do rozpoznawa-
nia szafranu pozbawionego bar-
wika lub obciążonego molibdainą 
albo lithargyrum (…) Wprawdzie 
w późniejszych wiekach pozwa-
lano na pewne zafałszowania jak 
np. w Norymberdze wolno było do 
centara szafranu dodać 8 ½ fun-
ta feminelli, lecz na ogół fałszo-
wanie tego surowca było surowo 
zakazane i karane nawet śmiercią, 
jak tego przykład podaje historia 
z 1444 i 1456 roku, kiedy w No-
rymberdze spalono lub pogrze-
bano żywcem mężczyzn i kobiety 
wraz z zafałszowanym przez nich 
szafranem. 

Ilustracja 2
Szafran uprawny (Crocus sativus). Fotografia autorstwa Karoliny Czernieckiej.

►
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Szafran dzięki swym zdol-
nościom do barwienia używany 
był od dawna jako pigment. Na-
zwa szafran pochodzi od arab-
skiego słowa zafaran, co oznacza: 
żółty. Prawdopodobnie w czasie 
arabskich podbojów uprawa tej 
rośliny została rozpowszechniona 
w X wieku w Hiszpanii. W śred-
niowieczu uprawy szafranu poja-
wiły się na wybrzeżu Morza Śród-
ziemnego. Przyjęte w Europie 
nazewnictwo wyraźnie wskazuje 
na to, iż szafran sprowadzony 
został przez Arabów: azafran (hi-
szp.), saffron (ang.), safran (niem. 
i franc.), zafferano (wł.). W staro-
żytności zabarwione szafranem 
tkaniny były oznaką przynależ-
ności do wyższych sfer. W Persji 
trzewiki barwione na żółto szafra-
nowymi znamionami mogli nosić 
jedynie królowie. Według Home-
ra szafranowym pigmentem po-
kryte były suknie noszone przez 
Nimfy i Westfalki. Fenicjanie zaś 
barwili szafranem welony panien 
młodych. Rzymianie i Grecy wodą 
szafranową skrapiali teatry. Pod-
czas ważnych uroczystości wy-
ściełali kwiatem szafranu podłogi 
a dla „wzmocnienia ducha” popi-
jali szafranowe herbatki. Okazuje 
się, że szafran może poprawiać 
nastrój i dziś! Badania dowo-
dzą, że podany w odpowiednich 
dawkach wpływa na zwiększenie 
stężenia serotoniny i dopaminy 
w ośrodkowym układzie nerwo-
wym. Działa w stopniu porów-
nywalnym do klasycznych synte-
tycznych antydepresantów. I nie 
jest to jedyna lecznicza właści-
wość szafranu! Zalety tego su-
rowca znane były w dawnej me-
dycynie: chińskiej, ajurwedyjskiej, 
mongolskiej, egipskiej, greckiej 
i arabskiej. Szafran stosowany był 
nie tylko wewnętrznie, ale także 
w postaci: plastrów, maści i kropli 
ocznych. 

Przepis na krople ocz-
ne z szafranem – Collyrium ad-
stringens luteum – odnajdujemy 
w „Farmakopei Austriackiej VIII”. 
Dokładny opis ich wykonania 
przedstawia „Komentarz do VIII. 
Farmakopei Austriackiej”:

5 cz. siarkanu cynkowego,
2 cz. chlorku amonowego
rozpuszcza się w
890 cz. wody i dodaje rozczyn z 
2 cz. kamfory w
100 cz. wyskoku.

Nadto dodaje się 1 cz. szafranu, 
wytrawia przez 24 godzin i sączy. 

Nieco odmienny prze-
pis podaje Marcin z Urzędo-
wa w swym „Herbarzu”: prze-
ciw boleściam w oczom dobrze 
przykładać szafran zmieszawszy 
z mlekiem człowieczym. Czę-
stym zaleceniem do podawania 
szafranu były zaburzenia mie-
siączkowania u kobiet. Sirupus 
croci łagodził męczące astma-
tyków kaszle, a także podawany 
był w nieżytach dróg oddecho-
wych. Jak większość przypraw, 
tak i szafran, reguluje układ tra-
wienny zapobiegając wzdęciom 

Ilustracja 3
Ilustracja, pochodząca z podręcznika Jana Muszyńskiego „Podręcznik 

do mikroskopowego rozpoznawania surowców lekarskich” (Warszawa 1926), 
ukazująca cechy morfologiczne szafranu i jego potencjalnych zafałszowań

Egzemplarz ze zbiorów autorki. ►
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i niestrawnością. Jak pisał Marcin 
z Urzędowa: szafran oddala ob-
żarstwa y pijaństwo piiąc z wi-
nem. Ten sam autor przestrze-
ga również: gdy kto szafran piie 
z winem bardzo uwesela człowie-
ka; ale gdy zbytnie tedy wesołość 
przywodzi na żałość. Szafran 
zalecany był również jako afro-
dyzjak: małżeński uczynek pobu-
dza – tak czytamy w „Herbarzu” 
Marcina z Urzędowa.

Istotne informacje na te-
mat farmakologii opisywanego 
surowca podaje również profesor 
Jan Muszyński: szafran jest wy-
bitnym emmenagogum, u ludu 
we Włoszech stosują szafran jako 
środek ułatwiający poród (…), przy 
zastosowaniu szafranu wody pło-
dowe mają wybitne żółte zabar-
wienie. Odwarem szafranu poją 
kotki, aby przerwać ich okres rui.

Szafran stosowany w kuch-
ni nadaje naszym potrawom pięk-
ną barwę, za co odpowiedzialna 

jest krocyna. Obecne są także: 
krocetyna, pikrokrocyna, karoten 
i likopeny. Barwniki te decydują 
o antyoksydacyjnych i przeciw-
nowotworowych właściwościach. 
Prawdziwy szafran posiada cha-
rakterystyczny smak i żywiczny 
zapach, określany czasami jako 
„jodoformowy”. O zapachu tym 
decyduje olejek eteryczny, któ-
rego zawartość jest największa 
w kwiatach zbieranych przed 
wschodem słońca. Głównym 
składnikiem olejku jest safra-
nal, który jak dowodzą badania, 
wpływa na obniżanie stężenia 
cholesterolu we krwi.

Nadmierne stosowanie sza-
franu jako leku lub przyprawy 
niesie ze sobą ryzyko poważnych 
działań niepożądanych. Zbyt 
duże dawki mogą wywoływać 
psychodeliczne efekty, a sto-
sowany przez ciężarne kobiety, 
może działać poronnie. Używając 
tej przyprawy – oczywiście w nie-
wielkich ilościach – rozpuszcza-

Ilustracja 4.1, 4.2 i 4.3
Monografie szafranu, zamieszczane w: „Farmakopei Austriackiej VIII” (1907), „Farmakopei Polskiej II” (1937) 

oraz „Farmakopei Polskiej III” (1954) . Egzemplarze ze zbiorów autorki.

my kilka znamion szafranowych 
w małej ilości wody, po czym 
wlewamy do przygotowywanej 
potrawy. Wówczas smak i aromat 
odczuwany jest równomiernie. 

Wszyscy posiadacze „czer-
wonego złota”, czyli szafranu, 
powinni pamiętać o właściwym 
przechowywaniu tego skarbu. 
Składniki decydujące o smaku 
i zapachu, a także o właściwoś-
ciach leczniczych, wrażliwe są 
na światło i czynniki utleniające. 
Z tych to powodów szafran nale-
ży przechowywać w szczelnych, 
nieprzeźroczystych pojemnikach 
lub wedle zalecenia księdza Klu-
ka: aby się szafran długo nie pso-
wał, chować się powinien dobrze 
upchany w woreczkach wełnia-
nych lub jedwabnych, i w skrzy-
neczkach na mieyscu suchym! ■

mgr farm. Joanna Typek

Piśmiennictwo u autorki

►
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Tradycyjne ziołolecznictwo, jako narzędzie  
dla współczesnego lekarza

Rola lekarzy w poradni 
ziołoleczniczej

Zadaniem pracujących 
w naszej poradni (red. 
Poradnia Ziołolecznicza 
Konwentu Bonifratrów 

w Łodzi) lekarzy jest umożliwie-
nie wszystkim racjonalnego ko-
rzystania z bogactwa tradycyjne-
go ziołolecznictwa. Nie jest nim 
zastąpienie fitoterapią każdej ze 
współczesnych metod stosowa-
nych w medycynie, a jedynie po-
moc pacjentom, by wtedy, kiedy 
chcą leczyć się ziołami. Należy 
zwrócić uwagę, aby pacjenci:
• nie odstawiali na własną rękę 

leków farmakologicznych, 
których nawiasem mówiąc 
w obecnym czasie jest stoso-
wanych coraz więcej (czasem 
po kilkanaście różnych tab-
letek na dobę) i które w ich 
mniemaniu „zatruwają” ich 
organizmy. Oczywiście, kiedy 
jest to tylko możliwe, staramy 
się zastąpić niektóre z nich le-
kami ziołowymi.

• nie uciekali przed dokuczliwą 
diagnostyką (biopsje, bada-
nia endoskopowe itd.);

• nie rezygnowali z zalecanych 
konsultacji i opieki specjali-
stów, choć czas oczekiwania 
jest długi; 

• nie bali się podejmować lecze-
nia (zabiegów chirurgicznych, 

radio- i chemioterapii itd.);
• rozumieli, jaką rolę spełniają 

zioła w ich konkretnym przy-
padku.

Niemal zawsze znajdziemy 
miejsce dla ziół, oczywiście stara-
jąc się by były one pomocą i nie 
utrudniały prawidłowego lecze-
nia. 

Często przychodzi nam po-
rządkować wiedzę pacjenta na 
temat jego schorzeń, tłumaczyć 
znaczenie badań, poszczegól-
nych elementów terapii, udzielać 
wskazówek dietetycznych. Dlate-
go bardzo istotne jest dla nas, by 
pacjenci przynosili ze sobą wyni-
ki badań, szpitalne karty informa-
cyjne i listy przyjmowanych już 
leków, a także poprzednie recep-
ty na zioła wystawione przez nas 
wcześniej. 

Jako świeccy współpracow-
nicy Zakonu Bonifratrów możemy 
czynić to, co jest nierozerwalnie 
związane z bonifraterskim cha-
ryzmatem – w myśl motta „mi-
łość zwycięża cierpienie” – wspie-
rać duchowo i głosić Ewangelię, 
zwłaszcza wtedy, gdy nie potra-
fimy obiecać sukcesu czy „cudu”, 
którego pacjent po ludzku ocze-
kuje.

Cele stosowanej 
przez nas fitoterapii

Jest wiele schorzeń, których 
leczenie możemy oprzeć niemal 
wyłącznie na ziołach: 
1 zaburzenia trawienia (zapar-

cia, wzdęcia, refluks żołądko-
wo-przełykowy, kamica żół-
ciowa);

2 choroby dróg moczowych 
(kamica nerkowa, infekcje, ła-
godny przerost prostaty);

4 choroby układu nerwowego 
(nerwice, bezsenność, łagod-
ne zaburzenia depresyjne);

5 choroby skóry (łuszczyca, trą-
dzik, egzema);

6 zaburzenia krążenia żylnego;
7 zaburzenia odporności u do-

rosłych i u dzieci, nieżyty dróg 
oddechowych;

8 nadwaga, bolesne miesiącz-
kowanie, leczenie objawów 
menopauzy.

Czasami zioła możemy sto-
sować również w początkowych 
stadiach niektórych cięższych 
chorób. Takie leczenie wpisu-
je się w zalecenia dotyczące tzw. 
zmiany trybu życia i leczenia nie-
farmakologicznego. Kiedy takie 
postępowanie nie wystarcza, jest 
ono uzupełniane przez farmako-
logię i inne metody. Zioła pozwa-

Redakcja Aptekarza Polskiego dziękuję Autorowi za udostępnienie tekst artykułu, który stanowi część wykładu wygłoszonego podczas 
sesji naukowej towarzyszącej inauguracji wystawy w Muzeum Farmacji im. prof. J. Muszyńskiego w Łodzi „Działalność Zakonu Bonifratrów-
Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego w Polsce”

►
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lają wielokrotnie na stosowanie 
mniejszych dawek czy mniejszej 
ilości przyjmowanych leków. 

Pacjentom, którzy już sto-
sują leczenie farmakologiczne, 
możemy zalecić zioła wspomaga-
jące i uzupełniające to leczenie, 
a po pewnym czasie, gdy zioła 
rozwiną swe działanie, możemy 
redukować dawki czy ilość table-
tek. Fitoterapia jest tu stosowana 
równolegle do „zwykłej” farma-
koterapii. 

Istnieją też stany chorobo-
we, w których leczenie ziołami 
stanowi jedynie niewielkie uzu-
pełnienie i ma znaczenie objawo-
we np. nowotwory. Czasem jeste-
śmy zmuszeni do odmowy prze-
pisania ziół, gdy mogłoby to za-
szkodzić pacjentowi i np. pokie-
rowania go najpierw na leczenie 
operacyjne, chemioterapię. Nie-
kiedy trzeba okresowo wstrzy-
mać się od leczenia ziołami (np. 
ciąża, stany chorobowe u bardzo 
małych dzieci, możliwość wystą-
pienia interakcji ze stosowanymi 
lekami, brak ostatecznej diagno-
zy lub wątpliwości co do przyczyn 
dolegliwości).

Receptury ziołowe 
bonifratrów

W naszej praktyce korzy-
stamy z ponad 100 różnych su-
rowców zielarskich, z których 
przygotowywane są w naszej ap-
tece w ramach tzw. rozszerzonej 
receptury różnorodne produkty 
tj. mieszanki do stosowania we-
wnętrznego (ponad 70 miesza-
nek złożonych z kilku czy kilku-
nastu ziół, z których lekarze kom-
ponują indywidualne recepty dla 
pacjentów) i zewnętrznego (mie-
szanki do płukania jamy ustnej, 
do irygacji, na okłady do oczu, na 
owrzodzenia, do płukania wło-
sów). Istnieje kilka mieszanek na 
konkretne schorzenia dostęp-
nych w sprzedaży odręcznej np. 
zioła na cukrzycę, na cholesterol, 

na łuszczycę, na nerwy i sen, na 
prostatę, na przeziębienia, na ży-
laki. Wykonujemy także nalewki, 
krople i syropy, płyny do stoso-
wania zewnętrznego, maści (sa-
licylowa, propolisowa, nagietko-
wa, balsam peruwiański, kremo-
wa, ichtiolowa), a także oferujemy  
pojedyncze zioła dostępne na 
wagę np. rumianek, melisa, wierz-
bownica, głóg, senes, bodziszek, 
karczoch, ostropest, tarczyca baj-
kalska, wiesiołek, siemię lniane, 
nasiona babki płesznika, świetlik.

Większość receptur nie 
odbiega w składzie od tych sto-
sowanych przez długie lata przez 
zakonników, choć część zosta-
ła dostosowana do wymogów 
współczesnej farmakopei. Poja-
wiają się też nowe zioła nieznane 
bonifratrom wcześniej (np. plus-
kwica groniasta, tarczyca bajkal-
ska) i co za tym idzie nowe re-
ceptury. Ta różnorodność umoż-
liwia maksymalną indywidualiza-
cję leczenia i dobranie ziół, jeżeli 
nie w przyczynowym, to prawie 
zawsze w objawowym leczeniu 
większości chorób.

Przykładowe 
składy preparatów

Konkretne receptury, ich 
zalety, sposoby zastosowania 
możemy przedstawić w dużym 
uproszczeniu na przykładzie jed-
nej z najczęściej spotykanych dziś 
w naszym społeczeństwie chorób 
- nadciśnienia tętniczego. Pod-
stawową mieszanką w recepta-
riuszu bonifratrów w tym przy-
padku jest:

MIESZANKA ZIOŁOWA 
STOSOWANA POMOCNICZO

U PACJENTÓW ZAGROŻONYCH 
CHOROBĄ NADCIŚNIENIOWĄ

   
1. Perz właściwy 

– kłącze Agropyri rhizoma
2. Kozłek lekarski 

– korzeń Valerianae radix

3. Serdecznik pospolity 
– ziele Leonuri herba

4. Głóg dwuszyjkowy 
– kwiatostan Crataegi 
inflorescentia

5. Fasola zwyczajna 
– naowocnia Phaseoli 
pericarpium

6. Głóg dwuszyjkowy 
– owoc Crataegif fructus

7. Jemioła pospolita 
– ziele Visci albi herba

8. Krwawnik pospolity 
– ziele Millefolii herba

Jak wiadomo, każde z po-
kazanych tu ziół zawiera wiele 
substancji aktywnych działają-
cych w różnych mechanizmach 
i tak, analizując nawet bardzo 
ogólnie działanie poszczegól-
nych składników możemy przy-
pisać im różnorodne efekty tera-
peutyczne:
perz - działanie moczopędne, hi-

polipemizujące;
kozłek - działanie uspokajające, 

przeciwlękowe, naczynioroz-
kurczowe

serdecznik - działanie hipoten-
syjne, uspokajające, umiarko-
wanie zwalniające czynności 
serca;

głóg - działanie naczyniorozkur-
czowe (również na naczynia 
wieńcowe), poprawiające wy-
dolność mięśnia sercowego, 
uspokajające, przeciwmiażdży-
cowe;

fasola - działanie moczopędne, 
obniżające poziom glikemii;

jemioła - działanie naczynioroz-
kurczowe, moczopędne;

krwawnik - działanie uszczelnia-
jące naczynia, rozkurczowe, 
odtruwające;

Dzięki takiemu połącze-
niu ziół uzyskujemy mieszan-
kę działająca wielokierunkowo. 
Można by rzec „zastępującą” kil-
ka grup leków stosowanych w le-

►
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czeniu nadciśnienia, charaktery-
zującą się występowaniem nie-
wielu objawów niepożądanych, 
dobrze tolerowaną przez pacjen-
ta. Istnieje mniejsze ryzyko prze-
dawkowania niż w przypadku 
stosowania pojedynczego zioła. 
Dodatkowo, znając wszechstron-
ne działanie każdego z tych ziół, 
widzimy, że taka mieszanka może 
wspomagać też zaburzenia ze 
strony układu nerwowego, po-
karmowego, moczowego.

Idąc dalej, w przypadku 
współwystępowania kilku cho-
rób możemy łączyć ją z innymi 
mieszankami np. przeciwcukrzy-
cowymi, przeciwmiażdżycowymi, 
uspakajającymi, działającymi na 
układ trawienny lub uzupełniać 
o pojedyncze zioła i w ten spo-
sób maksymalnie indywidualizo-
wać naszą terapię. Większość na-
szych recept jest skomponowana 
w ten sposób.

Zwykle zalecamy przygoto-
wanie wywaru z takich mieszanek 
raz dziennie i picie ich w 2-3 por-
cjach, w zależności od możliwości 
czasowych pacjenta, tak by lecze-
nie nie utrudniało jego codzien-
nej aktywności.

Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę z mniejszej siły działania 
w porównaniu z lekami „chemicz-
nymi”. Jednak w początkowych 
stadiach łagodnego i umiarkowa-
nego nadciśnienia, u osób świa-
domych celu leczenia, gotowych 
stosować zalecenia co do zmiany 
trybu życia jest ona w stanie sku-
tecznie stabilizować ciśnienie.

Kiedy to nie wystarcza, do-
datkowo możemy polecić nasze-
mu pacjentowi nalewkę zwaną 
potocznie przez pacjentów „kro-
plami na ciśnienie”:
Tinc. Leonuri card. Cps
Lupuli strobilus

Menthae piperitae folium aa  0,51
Melissae folium  
Visci herba                   aa  1,02
Leonuri cardiaceae herba 
Valerianae radix                aa  2,05
Visci intractum                8,0
Valerianae tinctura            15,5
Spiritus Vini 70o                                ad   95,0

Krople te możemy trakto-
wać jako lek stosowany doraź-
nie przy „skokach ciśnienia” lub 
przyjmować regularnie, wspoma-
gając przewlekle działanie wywa-
rów z ziół. 

W sytuacji, gdy takie postę-
powanie nie przynosi oczekiwa-
nego skutku, możemy kojarzyć 
zioła z farmakoterapią zalecaną 
w standardach. I często pozwala 
to na stosowanie mniejszych da-
wek leków, mniejszej ilości pre-
paratów z różnych grup i lepszy 
“compliance” naszej terapii.

Wielokrotnie występuje też 
sytuacja odwrotna. Pacjent ob-
stawiony dużą liczbą leków prze-
ciwnadciśnieniowych i naserco-
wych (np. przyjmujący betabloker, 
ACE, ARB, diuretyk, statyna, ASA, 
nitrat), przeciwcukrzycowych (2 
lub 3 leki), wziewnych na POCHP, 
osłaniających żołądek (np. IPP), 
do których dochodzi jeszcze lek 
nasenny, przeciwbólowy, lek na 
prostatę jest zmęczony ich iloś-
cią, trapiony licznymi działania-
mi niepożądanymi, zniechęcony 
kosztami. Wówczas przychodzi 
do nas i chciałby wyrzucić wszyst-
kie i zastąpić je ziołami. W takich 
przypadkach wprowadzamy mie-
szankę ziołową mniej lub bardziej 
złożoną i po pewnym czasie, gdy 
rozwinie ona swoje działanie, wi-
dząc konkretne postępy, możemy 
częściowo redukować liczbę sto-
sowanych leków. Oczywiście wy-
maga to od pacjenta dużej cierp-
liwości i zaufania. Skuteczności 

leczenia sprzyjają też regularne 
wizyty i odpowiednia edukacja, 
która wymaga poświęcenia na 
nie większej ilości czasu. Ale dzię-
ki temu możemy lepiej poznać 
pacjenta, nie tylko jego problemy 
medyczne, ale też szeroko pojęte 
uwarunkowania życiowe, ducho-
we, społeczne i traktować jego 
osobę możliwie jak najbardziej 
całościowo - „Lecząc ciało docie-
rać do ducha”.

Zakończenie

Nie jest oczywiście możliwe 
omówienie jednorazowo wszyst-
kich naszych mieszanek czy nale-
wek, ani wszystkich aspektów na-
szego bonifraterskiego ziołolecz-
nictwa. Możemy tylko w pewien 
sposób zaprezentować to bar-
dzo bogate i wszechstronne na-
rzędzie, z którego nam lekarzom 
praktykom jest dane korzystać.

O potrzebie jego nieustan-
nego stosowania, mimo wielkie-
go postępu nowoczesnej medy-
cyny przekonują nas nasi pacjen-
ci, wracający wielokrotnie po na-
stępne porcje ziół i osobiście po-
twierdzający ich skuteczność, czy 
to na podstawie własnych odczuć, 
czy dokumentując ją obiektywny-
mi wynikami badań. I coraz częś-
ciej inni lekarze specjaliści przy-
syłają do naszej poradni swoich 
pacjentów, widząc w ziołach sku-
teczną pomoc w leczeniu. A i my, 
lekarze leczący ziołami, jesteśmy 
niejednokrotnie zaskakiwani „cu-
downą” mocą łagodnych wy-
dawałoby się ziółek, dobranych 
dzięki tradycyjnej wielowiekowej 
praktyce „Dobrych braci”. ■

lek. med. Marcin Samosiej 

Poradnia Ziołolecznicza 
Konwentu Bonifratrów w Łodzi
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Muzeum Farmacji im. 
prof. Jana Muszyńskie-
go w Łodzi oraz Zakon 

Bonifratrów w Łodzi organizują 
wystawę pt.: „Działalność zako-
nu Bonifratrów – Zakonu Szpi-
talnego św. Jana Bożego w Pol-
sce”. Ekspozycja prezentuje zbiór 
fotografii wykonanych z okazji 
400-lecia istnienia prowincji pol-
skiej zakonu św. Jana Bożego 
oraz historię powstania poszcze-
gólnych konwentów zakonnych. 
Na wystawie będziemy mogli się 
dowiedzieć o działaniach podej-
mowanych przez zakonników od 
ponad czterech wieków w róż-
nych zakątkach naszego kraju. 

Bonifratrzy niosą pomoc 
chorym, cierpiącym poprzez reali-
zowanie przesłania swojego zało-
życiela św. Jana Bożego „Czyńcie 
dobro, Bracia”. Bez względu na to 
jaką chorobą człowiek został do-
tknięty i jakim stopniem niepeł-
nosprawności został ograniczony 
ma prawo do osobistej godności 
i poszanowania jej przez innych. 
Działalność na rzecz chorych, sła-
bych, opuszczonych i odrzuco-
nych poza nawias życia społecz-
nego jest więc celem i misją tego 
Zakonu. To dzieło pomocy zakon 
realizuje w Polsce poprzez roz-
maite instytucje. Prowadzi szpi-
tale, przychodnie, hospicja, domy 
pomocy i wsparcia. 

Ważną gałęzią działalno-
ści zakonników są również apteki 
w tym apteki ziołolecznicze. Zio-
łolecznictwo Bonifratrów w Pol-
sce ma źródło w ponad 300-let-
niej tradycji leczenia ziołami 
przez braci w Wilnie. W 1945 r. 

bracia z Wilna przywieźli do Ło-
dzi receptury ziołowe oraz za-
pas ziół i tak zaczęła się historia 
powstawania punktów porad le-
karskich i aptek. Do dziś porad-
nie ziołolecznicze służą fachową 
radą w zakresie leczenia ziołami, 
a apteki oferują rozmaite mie-
szanki ziołowe pomocne w lecze-
niu wielu schorzeń.

Otwarciu wystawy towarzy-
szy wykład prezentowany przez 
lek. med. Marcina Samosieja pt: 

„Tradycyjne ziołolecznictwo klasz-
torne jako narzędzie dla współ-
czesnego lekarza”. 

Wystawę można oglądać 
w Muzeum Farmacji im. prof. Jana 
Muszyńskiego w Łodzi przy pl. 
Wolności 2 w dniach od 26 wrześ-
nia do 19 października 2012r. 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9-16. Serdecznie zapra-
szamy. ■

Jakub Kossowski
Dyrektor Muzeum Farmacji 

im. prof. J. Muszyńskiego w Łodzi

Działalność 
zakonu Bonifratrów
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OXFORDZKI 
PODRĘCZNIK 
PRAKTYCZNEGO 
ZASTOSOWANIA 
LEKÓW

Lekarz jak dziecko powin-
nien pytać “dlaczego?” 
- nie tylko po to, by zna-
leźć ostateczne przyczy-

ny choroby, ale by umożliwić wy-
branie najprostszej metody inter-
wencji. Jakaś prosta zmiana we 
wczesnym etapie łańcucha zda-
rzeń może być wystarczająca, aby 
przeprowadzić skuteczne leczenie. 
Z punktu widzenia praktycznej 
pomocy: co nie może zostać opi-
sane nie może zostać wyleczone. 
Seria podręczników oksfordzkich 
pomaga w poszukiwaniu odpo-
wiedzi na trudne pytania o diag-
nozę pacjentów.” Tak do lektury 
zachęca słowo wstępu do cyklu 
książek wydanych nakładem Wy-
dawnictwa Czelej. Charakteryzu-
je je “kieszonkowy” design – nie-
wielkie stronice (ok. 11x20 cm) 
oraz miękka, ale solidna oprawa, 
czym z pewnością odbiegają od 
klasycznych podręczników aka-
demickich. Pomimo zastosowa-

nia formuły „wiedzy w pigułce” 
“Oxfordzki podręcznik praktycz-
nego zastosowania leków” liczy 
ponad 600 stron! Jego pozytyw-
nym wyróżnikiem jest zwracanie 
uwagi na deficytowe w klasycz-
nych wydawnictwach informa-
cje związane z porównywaniem 
poszczególnych leków do siebie. 
Można bowiem śmiało twierdzić, 
iż o zastosowaniu leku w zdiag-
nozowanym schorzeniu nie de-
cyduje jego podobieństwo do 
reszty specyfików z danej grupy 
farmakoterapeutycznej, ale właś-
nie różnice, które powodują, iż 
w konkretnej sytuacji będzie on 
najbardziej przydatny. Jak kon-
kludują autorzy – „podejście do 
farmakoterapii w sposób przypo-
minający książkę kucharską na-
leży uznać za dalece niewłaściwe, 
gdyż każdy przepisany lek tworzy 
indywidualne leczenie, w pewnym 
sensie eksperymentalne u danego 
pacjenta.” Zgodnie z obietnicą za-

wartą w tytule podręcznik oma-
wia również „aspekty praktyczne” 
podawania leków - od omówie-
nia dawek począwszy na techni-
ce aplikacji skończywszy. Chociaż 
np. sposób podania znieczule-
nia z lidokainy nie przekłada się 
bezpośrednio na czynności, któ-
re farmaceuta wykonuje w apte-
ce, przeczytałam o tym z zainte-
resowaniem. Bibliografia farma-
ceutyczna nie opisuje na ogół 
tych zagadnień szczegółowo, po-
zostawiając tę tematykę dla auto-
rów z zakresu np. pielęgniarstwa. 
Pomimo to uważam, że wszelkie 
wiadomości dotyczące sposo-
bu dostarczenia leku do organi-
zmu mogą być w pracy aptekarza 
potrzebne - chociażby po to, aby 
ułatwić porozumienie z persone-
lem medycznym. W książce za-
prezentowane są również wska-
zówki racjonalnej farmakotera-
pii m.in. dotyczące rozpoczęcia 
doustnego leczenia morfiną, czy 
wytyczne dotyczące odstawiania 
benzodiazepin. 

Każdy rozdział zawiera kilka 
kluczowych sekcji obejmujących 
listę potencjalnych zastosowań 
leku, istotne przeciwwskazania, 
część na temat sposobów zasto-
sowania danego leku, informacje 
na temat działań niepożądanych 
(ograniczone do tych najczęś-
ciej spotykanych i najpoważniej-
szych) i interakcji lekowych oraz 
zasady monitorowania danej te-
rapii. Dla farmaceuty szczególnie 
interesująca jest sekcja poświę-
cona informowaniu pacjenta. Za-
wiera ona 2-3 kluczowe przestro-
gi, jakie powinien otrzymać pa-
cjent rozpoczynający kurację da-
nym lekiem. I tak na przykład pa-
cjent otrzymujący lek do podania 
drogą donosową powinien do-
wiedzieć się, iż w jego przypadku 
należy unikać stosowania kropli 
obkurczających śluzówkę nosa. ►
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"Oksfordzki podręcznik praktycznego zastosowania leków” 
Duncan Richards, Jeffrey Aronson  

Redakcja naukowa wydania polskiego: Krzysztof Tomasiewicz 
637 strony, oprawa miękka, plastikowa

Warto zwrócić uwagę, iż 
publikacja jest tłumaczeniem 
podręcznika osadzonego w re-
aliach brytyjskich. Dla jednych 
może być to wadą, dla innych - 
możliwością poszerzenia swoich 
wiadomości o nowinki i rozwiąza-
nia farmakoterapeutyczne stoso-
wane w Wielkiej Brytanii. Przykła-
dowo można dowiedzieć się, że 
w Brytyjskim Spisie Leków nowo 
zarejestrowane produkty ozna-
czone są odwróconym czarnym 
trójkątem, co ma wzmóc czujność 
pracowników służby zdrowia na 
ewentualne powikłania rzadko 
występujące, które nie zostały wy-
chwycone przed wprowadzeniem 
leku na rynek. Natknąć się moż-
na także na ciekawostki - na przy-
kład w piśmiennictwie brytyjskim 
zestawienie difenoksylatu i atro-
piny funkcjonuje pod nazwą włas-
ną co-phenotrope (w podręczni-
ku spolszczoną na „kofenotrop”). 

Publikację ubarwiają mi-
niaturowe (aczkolwiek czytelne) 
ryciny oraz wyróżnione rubry-
ki „do zapamiętania”, zawierają-
ce najciekawsze i najważniejsze 
informacje. „Oxfordzki podręcz-
nik praktycznego zastosowania 
leków” to lektura może nie obo-
wiązkowa, ale wyróżniająca się 
swoją innowacyjną formułą i in-
formacjami podanymi w sposób, 
jakiego trudno szukać w innych 
publikacjach. ■

mgr farm. Olga Sierpniowska

►
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Grupa Robocza do spraw Inter-
dyscyplinarnej Praktyki Far-
maceutycznej została utwo-

rzona w 2009 r. przez Komitet Prak-
tyki Farmaceutycznej FIP (BPP) dla 
realizacji czterech następujących ce-
lów: wypracowania wyraźnej definicji 
praktyki interdyscyplinarnej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zaawanso-
wanej praktyki interdyscyplinarnej 
rozpoznania zakresu współpracy far-
maceutów z innymi zawodami opieki 
zdrowotnej z punktu widzenia opar-
tej na dowodach poprawy w opiece 
nad pacjentem i ekonomice zdrowia, 
zidentyfikowania aktualnej sytuacji 
w interdyscyplinarnej praktyce far-
maceutycznej oraz zaproponowania 
przyszłościowej wizji tej współpracy 
na całym świecie. Podstawą tej de-
klaracji jest dokument opracowany 
przez FIP w 2009 r.

Wprowadzenie
Stale wzrastająca liczba co-

raz bardziej specyficznych leków 
na receptę i dostępnych bez niej, 
wpływ farmakogenomiki, wymo-
gi farmakoekonomiki, ogrom no-
wych informacji o lekach i choro-
bach oraz innych działaniach do-
stępnych zespołowi opieki zdro-
wotnej staje się coraz bardziej 
złożonym problemem. Ogólno-
światowym, krytycznym niedo-
borom personalnym w opiece 
zdrowotnej można zaradzić po-
przez wszechstronność umiejęt-
ności i podział zadań pomiędzy 
sprawującymi tę opiekę. Lep-
sza praktyka kliniczna oparta na 

współpracy pomiędzy zawodami 
opieki zdrowotnej stanowi klu-
czowe rozwiązanie tej złożoności.

Interdyscyplinarną praktykę 
farmaceutyczną definiuje się jako 
praktykę kliniczną, w której far-
maceuci współpracują z innymi 
specjalistami opieki zdrowotnej 
pomagając pacjentom, ich opie-
kunom i społeczeństwu. Wśród 
wielu istniejących na całym świe-
cie wariantów zidentyfikowano 
pięć wyróżniających się pozio-
mów współpracy w  praktyce far-
maceutycznej. Zakres tej współ-
pracy miedzy farmaceutami, a in-
nymi specjalistami opieki zdro-
wotnej waha się od minimalnego 
kontaktu po sytuacje, w której 
farmaceuci są postrzegani jako 
ważni członkowie zespołu inter-
dyscyplinarnego i mają uprawnie-
nia i oraz obowiązek inicjowania 
i modyfikowania farmakoterapii. 
Zaawansowana interdyscyplinar-
na praktyka farmaceutyczna jest 
często zastrzeżona dla prakty-
ków, którzy potrafią wykazać się 
odpowiednią wiedzą niezbędną 
do decydowania o  farmakotera-
pii i jej modyfikowania.

Ważnym aspektem praktyki 
interdyscyplinarnej, który odróż-
nia ją od innych aspektów do-
brej praktyki aptecznej jest to, że 
farmaceuta blisko współpracuje 
z innymi fachowcami opieki zdro-
wotnej w leczeniu pacjenta.

Włączenie farmaceutów 
do interdyscyplinarnego zespo-
łu opieki zdrowotnej poprawia 
wyniki leczenia pacjenta. Istnieją 
mocne dowody na to, że wpływ 
farmaceutów na przepisywanie 
leków jest właściwy z kliniczne-
go punktu widzenia i ma wyso-
ki wskaźnik akceptacji. Istnieją też 
mocne dowody na wartość usłu-
gi przeglądu stosowanych leków, 
w których farmaceuci przeprowa-
dzają przeglądy leków stosowa-
nych przez pacjentów i dokonu-
ją odpowiednich zaleceń klinicz-
nych. Istnieje też coraz więcej do-
wodów wskazujących na to, że 
zaawansowana interdyscyplinar-
na praktyka farmaceutyczna po-
prawia efekty kliniczne i  jest do-
brze przyjmowana przez pacjen-
tów. Duża liczba możliwych do 
uniknięcia problemów lekowych 
jest nieodpartym argumentem 
uzasadniającym włączenie farma-
ceutów do interdyscyplinarnych 
zespołów opieki zdrowotnej

Uwarunkowania
Na całym święcie, oprócz 

istotnych postępów w opiece 
zdrowotnej i technologiach me-
dycznych zwiększa się też zużycie 
leków. Zwiększony dostęp do le-
ków może być korzystny w lecze-
niu chorób, ale może też zwięk-
szać ryzyko interakcji lek-lek i lek-
-choroba, działań niepożądanych 
oraz nieprzestrzegania zaleceń. 

DEKLARACJA POLITYCZNA FI P

I NTERDYSCYPLI NAR NA 

PRAKTYKA FARMACEUTYCZNA

Redakcja Aptekarza Polskiego akcentuje zbliżający się kongres Międzynarodowej Organizacji Farmaceutycznej ( FIP), 
który odbędzie się w dniach 3-8 października 2012 roku w Amsterdamie. Deklaracja Polityczna FIP, którą publikujemy 
na łamach Aptekarza Polskiego jest dokumentem, który ukazuje farmację i medycynę, jako dwa nierozłączne ogniwa, 
obrazując doniosłość i bardzo ważne znaczenie farmacji praktycznej w kontekście działań na rzecz poprawy lub rato-
wania zdrowia człowieka.  

►
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Stosowania leków staje się 
coraz bardziej skomplikowane 
i wymaga coraz większej wiedzy 
specjalistycznej.

Szereg problemów może 
wynikać z istniejącej rozbieżności 
pomiędzy potencjalną a rzeczy-
wistą skutecznością leków w po-
prawie zdrowia. Większość tych 
rozbieżności jest spowodowana 
słabymi systemami stosowania 
leków, które powodują problemy 
lekowe, w większości przypadków 
możliwe do uniknięcia. Badania 
wykazały, że błędy powodujące 
działania niepożądane występują 
na wszystkich etapach systemu, 
głównie w przepisywaniu i po-
dawaniu leków. Poprawa korzyści 
wynikających ze stosowania le-
ków wymaga wspólnych wysiłków 
wszystkich, którzy uczestniczą 
w systemie identyfikując, rozwią-
zując i raportując problemy leko-
we. Ponadto nigdy nie było więk-
szej potrzeby wyraźnego komuni-
kowania się pomiędzy pacjentem, 
a opiekującym się nim zespołem.

Farmaceuci są jednym z naj-
łatwiej dostępnych zawodów opie-
ki zdrowotnej i w pełni wykorzystu-
ją swoją wiedzę kliniczną dla po-
prawy opieki nad pacjentem. Far-
maceuci mają szczególną wiedzę 
o stosowaniu leków. Mimo, że ich 
kształcenie różni się w poszcze-
gólnych regionach świata, progra-
my kształcenia w zakresie farmacji 
klinicznej obejmują znacznie więk-
szą liczbę godzin poświęconych 
stosowaniu leków niż programy 
kształcenia innych zawodów me-
dycznych. Zasób specjalistycznej 
wiedzy i umiejętności powodu-
je, że udział farmaceuty w zespo-
le opieki zdrowotnej jest ważny 
zarówno dla optymalizacji terapii, 
jak i zapobiegania problemom le-
kowym. Żaden inny zawód nie ma 
takiej wiedzy i kompetencji na te-
mat wszystkich dostępnych leków, 
łącznie z różnymi postaciami far-
maceutycznymi i produktami, jaką 
posiadają farmaceuci. Farmaceuci 

często mają też do dyspozycji stra-
tegie i wspomagające narzędzia 
umożliwiające identyfikację i za-
pobieganie problemom lekowym. 
Ponadto dysponują również środ-
kami wspomagającymi prewencyj-
ne zachowania prozdrowotne oraz 
przestrzeganie zaleceń w stoso-
waniu leków,

Narastająca złożoność opie-
ki zdrowotnej wymaga podejścia 
interdyscyplinarnego dla optyma-
lizacji efektów uzyskiwanych przez 
pacjenta, łączącego specjalistycz-
ną wiedzę wielu dyscyplin. Obec-
nie w wielu państwach występu-
ją niepokojące braki w zawodach 
opieki zdrowotnej. Brak ten jest 
kryzysem w opiece zdrowotnej 
i można się spodziewać, że sytua-
cja ta będzie się nadal pogłębiała. 
Rozszerzanie usług farmaceutycz-
nych uzasadniają również inne 
czynniki w obszarze opieki zdro-
wotnej.

Duża złożoność opieki 
zdrowotnej, specyficzne choro-
by dotykające pacjentów i coraz 
większe wyspecjalizowanie far-
makoterapii oraz zwiększające się 
braki w zawodach opieki zdrowot-
nej potwierdzają potrzebę i zna-
czenie zwiększonego dostępu do 
farmaceutów, którzy są eksperta-
mi w interdyscyplinarnej praktyce 
farmaceutycznej.

Mając na uwadze powyższe 
FIP zaleca by:
•	 Interdyscyplinarna praktyka 

farmaceutyczna była promo-
wana na całym świecie.

•	 Każde państwo podjęło kroki 
przygotowujące farmaceutów 
i systemy opieki zdrowotnej 
do interdyscyplinarnej prak-
tyki farmaceutycznej z myślą 
poruszania się poprzez różne 
określone poziomy, znajdując 
kumulację w miarę możliwo-
ści w wspólnej praktyce far-
maceutycznej.

•	 Każde państwo zastosowało 
najwłaściwszy dla siebie mo-
del wdrażania interdyscypli-

narnej praktyki farmaceutycz-
nej.

•	 Każde państwo dokonywało 
systematycznie przeglądów 
swojego wsparcia i rozwoju 
interdyscyplinarnej praktyki 
farmaceutycznej, gdyż jest to 
proces dynamiczny rozwijają-
cy się w miarę upływu czasu.

•	 Wszystkie organizacje za-
wodowe opieki zdrowotnej 
opracowały strategie wdraża-
nia interdyscyplinarnej prak-
tyki farmaceutycznej możliwie 
jak najwcześniej i by zachęca-
ły farmaceutów do osiągania 
wyższych poziomów praktyki 
interdyscyplinarnej.

Decydujące elementy tej 
strategii obejmują następujące 
zagadnienia, chociaż nie są tylko 
do nich ograniczone:
•	 Właściwy dostęp do danych 

pacjenta.
•	 Oparte na wzajemnym uzgod-

nieniu komunikowanie się far-
maceutów z innymi specjali-
stami opieki zdrowotnej.

•	 Badania oparte na dowodach.
•	 Wiedza farmaceutów.
•	 Zapewnienie jakości.
•	 Wsparcie ustawodawcze.
•	 Trwałość modelu biznesowe-

go.
•	 Rządy oraz organizacje ubez-

pieczeniowe powinny roz-
ważyć korzyści wynikające 
z interdyscyplinarnej prakty-
ki farmaceutycznej zarówno 
dla pacjentów jak i systemów 
opieki zdrowotnej oraz za-
pewnić wystarczające środki 
i niezbędne ustawodawstwo 
dla wsparcia tej praktyki.

•	 Rządy włączą Interdyscypli-
narna Praktykę Farmaceutycz-
ną do reform, o których jest 
mowa w Światowemu Rapor-
cie Zdrowia WHO 2008. ■

Deklaracja zatwierdzona przez 
Radę FIP w Lizbonie, w 2010 r.

Tłum. dr Jerzy Łazowski

►
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Od ponad 30 lat GlaxoSmithKline jest partnerem wielu środowisk związanych z ochroną zdro-

wia w Polsce w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych.

GlaxoSmithKline jako wiodący inwestor w branży farmaceutycznej, od ponad 30 lat wnosi swój 

wkład w długoterminowy, zrównoważony, gospodarczy i społeczny rozwój Polski. Mając świado-

mość szczególnych wymagań społecznych wobec firm funkcjonujących w obszarze ludzkiego ży-

cia i zdrowia bierze bezwzględną odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo swoich produktów 

oraz dostarcza wiarygodną informację naukową na ich temat. Szczególną wagę przywiązuje do 

zapewnienia etycznej i transparentnej współpracy ze środowiskiem medycznym w naszym kraju.

Poprzez aktywność na forum organizacji i stowarzyszeń branżowych, GlaxoSmithKline od lat 

uczestniczy w debacie na temat skutecznych rozwiązań w ochronie zdrowia. Wspiera rozwój pol-

skiej nauki i medycyny, współpracując aktywnie ze środowiskiem lekarzy, pielęgniarek, położnych 

i farmaceutów. Ponadto prowadzi liczne akcje edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomo-

ści zdrowotnej polskiego społeczeństwa.

We współpracy z polskimi hurtowniami, GSK uruchomiło w 2011 roku program detalicznego 

zaopatrywania aptek, który funkcjonuje obok tradycyjnego systemu sprzedaży leków GSK i ma na 

celu zapewnienie jak największej dostępności produktów leczniczych firmy dla polskich pacjentów.
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Polpharma jest największym polskim producentem 

leków i substancji farmaceutycznych. Na pozycję lidera 

pracuje od ponad 75 lat, wytwarzając produkty najwyższej 

jakości, wspierając rozwój polskiej nauki oraz prowadząc 

kampanie prozdrowotne i edukacyjne.

Polpharma jest międzynarodową grupą, w której 

skład wchodzą zakłady produkcyjne w Starogardzie 

Gdańskim i Sieradzu oraz w Rosji i Kazachstanie. W 2012 

roku do grupy dołączyła jedna z największych polskich firm 

farmaceutycznych – Polfa Warszawa. 

Polpharma od lat jest partnerem środowiska 

farmaceutycznego. Poprzez różne projekty aktywnie wspiera 

rozwój farmaceutów, m.in. od 2007 roku wydaje czasopismo 

pt. „Farmacja Praktyczna”. Można w nim znaleźć 

przydatne informacje, dotyczące opieki farmaceutycznej 

czy też praktyczne porady prawno-finansowe związane 

z prowadzeniem apteki. 

Firma jest założycielem Naukowej Fundacji 

Polpharmy, która finansuje realizację projektów 

naukowych w dziedzinie farmacji i medycyny. W dziesięciu 

edycjach konkursu Fundacji na granty naukowe wpłynęło 

ponad 500 projektów prac badawczych. Granty przyznano 

57 zespołom, z czego 44 projekty zostały zakończone. 

PolPharma – 
partner środowiska 
farmaceutycznego
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Dodatkowo Fundacja od 2005 

roku finansuje nagrodę dla 

zwycięzców Ogólnopolskiego 

Konkursu Prac Magisterskich 

Wydziałów Farmaceutycznych 

organizowanego przez Polskie 

Towarzystwo Farmaceutyczne 

oraz funduje stypendia 

doktoranckie dla młodych 

naukowców.

Dowodem uznania dla 

zaangażowania Polpharmy we 

współpracę ze środowiskiem 

farmaceutycznym są liczne 

nagrody i wyróżnienia. W 2011 

i 2008 roku Naczelna Rada 

Aptekarska przyznała firmie 

tytuł Mecenasa Samorządu 

Aptekarskiego  za zasługi na 

rzecz samorządu aptekarskiego.
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Servier - największa niezależna firma farmaceutyczna we Francji i druga co do wielkości 
francuska firma farmaceutyczna na świecie – od 1992 roku lat obecna na polskim rynku. 

Od początku swojego istnienia w Polsce firma konsekwentnie inwestuje w działalność 
naukowo-badawczą, produkcyjną oraz edukację środowiska medycznego, farmaceutycznego, 
a także prowadzi społeczne kampanie profilaktyczno-edukacyjne. 

Przegląd działalności inwestycyjnej przeprowadzony przez niezależną firmę 
audytorską PricewaterhouseCoopers  (PwC) wykazał, że Servier przeznaczyło do tej pory 
na inwestycje w Polsce łącznie 620 mln zł.

Międzynarodowy Ośrodek Badań Klinicznych w Polsce z siedzibą w Warszawie, każdego roku 
koordynuje średnio od 15 do 20 badań klinicznych prowadzonych na terenie kraju, monitoruje 
też badania prowadzone za granicą. Tylko w ostatnich latach inwestycje w działalność naukowo-
badawczą w Polsce przekroczyły 250 milionów złotych.

Polscy naukowcy aktywnie uczestniczą w badaniach prowadzonych przez firmę Servier 
w Polsce nie tylko jako badacze, ale także jako członkowie komitetów sterujących (Steering 
Commitee) międzynarodowych projektów badawczych np. w badaniu SHIFT, BEAUTIFUL.  
Wyniki badań prowadzonych także przez polskich naukowców są publikowane w prestiżowych 
międzynarodowych czasopismach naukowych np.  Lancet, NEJM, Cardiology.

W ramach działalności naukowo-badawczej firma Servier przeszło 10 lat temu rozpoczęła 
także współpracę z Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie i Departamentem Farmakologii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Intencją Grupy Badawczej Servier jest utrzymanie dotychczasowych inwestycji 
w działalność naukowo-badawczą na tym samym poziomie w porównaniu do lat minionych.

Firma Servier aktywnie inwestuje w nowoczesne technologie, wykorzystuje wymianę 
doświadczeń i informacji w świecie naukowym. W 1997 roku firma Grupa Badawcza Servier 
podjęła decyzję o inwestycji w Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne ANPHARM S.A.

Dzięki zaangażowaniu kapitału firmy Servier polski zakład został zaopatrzony 
w najnowocześniejsze technologie wykorzystywane w farmacji do produkcji leków, a zdolność 
produkcyjna przedsiębiorstwa wzrosła dziesięciokrotnie. 
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PF ANPHARM S.A. zostało wybrane spośród kilkunastu innych przedsiębiorstw produk-
cyjnych firmy Servier na świecie do zrealizowania kolejnej inwestycji w działalność produk-
cyjną – super nowoczesnej linii butelkującej, która została otwarta w listopadzie 2011 roku.

Obecnie około 95% opakowań leków firmy Servier przeznaczonych na rynek polski 
produkowanych jest w PF ANPHARM S.A.  Jednocześnie w ostatnich latach PF ANPHARM S.A. 
rozpoczęło także eksport leków wyprodukowanych w Warszawie do Rosji, Europy Środkowej 
i Wschodniej (w tym kraje bałkańskie, kraje byłej Jugosławii, Czechy, Słowacja), a także do Francji. 
Obecnie 20% produkcji przeznaczonej jest na eksport. 

Łączne wydatki inwestycyjne firmy Servier w PF ANPHARM S.A. od 1997 roku osiągnęły 
poziom 133 milionów złotych.

Grupa badawcza Servier aktywnie uczestniczy w rozwoju, a także upowszechnianiu wiedzy 
medycznej. Działalność edukacyjna firmy Servier w Polsce skierowana jest zarówno do środowiska 
medycznego, farmaceutycznego jak i pacjentów.

Lekarze i farmaceuci

W ramach tej działalności firma funduje międzynarodowe i polskie granty naukowe 
(Kardiologiczny Grant Naukowy Servier i Diabetologiczny Grant Naukowy Servier). W latach 
2003 – 2012 firma Servier przeznaczyła blisko 1,5 miliona złotych na ufundowanie polskich 
grantów naukowych.

Firma Servier od lat konsekwentnie wspiera finansowo niezależne programy profilaktyczne 
takie jak np. SOPKARD, Polski Projekt 400 miast. 

Jednym z głównych celów firmy Servier jest rozpowszechnianie najnowszych, dostępnych 
doniesień naukowych i wiedzy medycznej środowisku medycznemu i farmaceutycznemu. 

W latach 2005-2011 firma Servier przeznaczyła ponad 7,5 miliona złotych na wydanie 
i rozpowszechnienie książek medycznych i czasopism naukowych wśród polskich lekarzy 
i farmaceutów. 

Pacjenci

Od 2003 roku firma Servier organizuje bezpłatne ogólnopolskie akcje profilaktyczno-
edukacyjne (Servier dla Serca, Forum Przeciw Depresji, Servier – przyjaciel w cukrzycy, Servier 
w trosce o żyły), których celem jest szerzenie wiedzy na temat profilaktyki przewlekłych chorób 
cywilizacyjnych, a także zachęcanie pacjentów do wykonywania systematycznych badań 
diagnostycznych pozwalających na wykrycie schorzeń w ich początkowym stadium. 

W ramach tych akcji badaniami diagnostycznymi objętych zostało ponad 70 000 pacjentów. 

Akcje organizowane są pod patronatem towarzystw naukowych: 
• Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
• Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, 
• Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, 
• Polskie Towarzystwo Flebologiczne, 
• Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej. 
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Dynamiczny rozwój le-
czenia żywieniowego 
i wielka różnorodność 
zastosowań w prak-

tyce klinicznej wymaga wyso-
ko specjalistycznej wiedzy w za-
kresie zastosowań oraz produkcji 
preparatów do żywienia pozajeli-
towego i dojelitowego.

Zgodnie z Prawem farma-
ceutycznym w odniesieniu do 
aptek szpitalnych, usługą far-
maceutyczną jest między inny-
mi sporządzanie leków do żywie-
nia pozajelitowego. Aktualnie na 
świecie produkcja leków w prze-
myśle czy w aptekach powinna 
odbywać się zgodnie z wytycz-
nymi Dobrej Praktyki Wytwarza-
nia. Jednym z istotnych elemen-
tów Dobrej Praktyki Wytwarzania 
jest standaryzacja procesów pro-
dukcji.

Zawód farmaceuty szpital-
nego zaliczany jest bez wątpie-
nia do grupy zawodów zaufa-
nia publicznego, w stosunku do 
których społeczeństwo oczeku-
je spełnienia pewnej misji. Wdra-
żane obecnie globalne strategie 
farmakoterapeutyczne sprawiają, 
że współczesny farmaceuta szpi-
talny to nie tylko wybitny techno-
log postaci leku, profesjonalnie 
przygotowany analityk w dziedzi-
nie oceny jakości i biodostępnoś-
ci leku, aktywny w odniesieniu do 
pacjentów i innych członków ze-

społu terapeutycznego uczestnik 
opieki zdrowotnej, ale także wy-
sokiej klasy członek interdyscy-
plinarnego zespołu terapeutycz-
nego, współodpowiedzialny za 
optymalizację, bezpieczeństwo 
i skuteczność przyjętych proce-
dur terapeutycznych.

Szczególną aktywnością za-
wodową farmaceutów szpitalnych 
jest również indywidualizacja daw-
kowania, realizowana w opraco-
wywaniu i wdrażaniu standardów 
jakościowych w farmacji onkolo-
gicznej, standardów sporządzania 
mieszanin do żywienia pozajeli-
towego czy wprowadzania syste-
mów unit-dose.

W ocenie dr Stanisława Kłę-
ka - prezesa Polskiego Towarzy-
stwa Żywienia Pozajelitowego 
i Dojelitowego, w Polsce od 30 do 
50 procent chorych przyjmowa-
nych do szpitala jest niedożywio-
nych. U kolejnych 30 procent pa-
cjentów niedożywienie pogłębia 
się podczas pobytu w szpitalu.

Od 1 stycznia 2012 r. każdy 
szpital jest zobowiązany do prze-
prowadzania oceny stanu od-
żywienia pacjentów. W polskich 
placówkach medycznych prze-
pis ten zmusza do utworzenia ze-
społów oceniających i monitoru-
jących stan odżywienia chorych, 
w skład których wchodzą: lekarz, 

farmaceuta, pielęgniarka i diete-
tyk.

Już po raz kolejny mam za-
szczyt zaprosić do udziału w VII 
konferencji naukowej Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego 
Sekcji Żywienia Do i Pozajelito-
wego, która odbędzie się 16-17 
listopada 2012 r. w Poznaniu. Ser-
decznie zapraszam wszystkich 
entuzjastów terapii żywieniowej, 
farmaceutów, lekarzy, pielęgniar-
ki i dietetyków.

Ponadto, już po raz dru-
gi 15-16 listopada zaproponuje-
my Państwu kurs z certyfikatem 
CMKP „Żywienie pozajelitowe 
i dojelitowe w warunkach do-
mowych”. Kurs poprowadzi dr 
n. med. Stanisław Kłęk, za udział 
otrzymają Państwo 10 punktów 
twardych.

W czasie konferencji bę-
dziemy mogli wysłuchać znako-
mitych prelegentów, a propono-
wane wykłady wzbogacą wiedzę 
dotyczącą leczenia żywieniowe-
go.

Program konferencji przed-
stawia się następująco:

• Dziś i jutro żywienia klinicz-
nego w Polsce z perspektywy 
producenta

Prezes Fresenius Kabi - Maciej 
Chmielowski

VII KONFERENCJA

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO

OGÓLNOPOLSKIEJ SEKCJI ŻYWIENIA DO I POZAJELITOWEGO

TERAPIA ŻYWIENIOWA DZIŚ
16-17. XI. 2012

►
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• Zasady podawania leków cho-
rym żywionym enteralnie

dr n. farm. Maria Ciszewska

• Powikłania metaboliczne
dr n. med. Teresa Korta

• Żywienie w chorobie nowo-
tworowej

prof dr hab. W. Łysiak-Szydłowska

• Niedobór i nadmiar mikro 
i makroelementów

dr n. farm. Sylwia Osowska

Znajdziemy czas na omó-
wienie zmian w zakresie kon-
traktowania przez NFZ leczenia 
żywieniowego w szpitalach od 
2012, a także zaproponujemy se-
sję wiodących firm farmaceutycz-
nych – B. Braun, Baxter, Fresenius 
Kabi, Nutricia, Nestle i innych. 
Swoimi doświadczeniami podzie-
lą się z nami farmaceuci szpitalni, 
zapoznamy się z nowymi techno-
logiami, produktami leczniczymi 
i wyrobami medycznymi. O kry-
tycznych punktach w podłączeniu 
i aktywacji żywienia pozajelitowe-
go wypowie się mgr pielęgniar-
stwa Maria Szymoniuk-Budnik.

I jeszcze przegląd literatu-
ry światowej i kilka słów o sztu-
ce negocjacji. Serdecznie zapra-
szamy do jesiennego Poznania na 
spotkanie szkoleniowe i oczywi-
ście na tradycyjne marcińskie ro-
gale.

Liczymy na Państwa udział, 
ze swej strony dołożymy wszel-
kich starań, by sprostać oczeki-
waniom. Więcej informacji na te-
mat konferencji można znaleźć 
na stronie www.sekcjazywienia.pl 

■

dr n. farm. 
Hanna Jankowiak-Gracz 

►
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Sierpień 2012 

–  wyniki gorsze 
niż przed rokiem: 
tendencja spadkowa utrzymana

Prezes PharmaExpert

PIOTR KULA

Fot. Fotolia.com

Rynek farmaceutyczny w sierpniu br. zanotował sprzedaż na poziomie 
2 055 mln PLN. Podobnie jak w poprzednim miesiącu rynek farmaceu-
tyczny zanotował słabszy wynik niż w analogicznym okresie ub. r. Wartość 
sprzedaży dla całego ryku zmniejszyła się bowiem o 3,76%, tj. o 80 mln 
PLN. Natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca br. sprzedaż 
wzrosła o 2,85%, tj. o 57 mln PLN.  

Sierpień niestety konty-
nuuje niekorzystny trend 
spadkowy rynku wobec 
wartości sprzedaży ryn-

ku z ub. r. To już szósty z ośmiu 
miesięcy, który wykazał spadek 
wartości sprzedaży względem 
analogicznego okresu ub. r. Po-
nownie na wynikach całego ryn-
ku przeważyła sytuacja w seg-
mencie leków refundowanych, 
który to w ciągu ośmiu miesię-
cy br. roku nie odnotował ani 
razu wzrostu wobec analogicz-
nych okresów 2011r. W sierpniu 
wartość sprzedaży leków refun-
dowanych była o 186 mln PLN 
(-19,31%) mniejsza niż w sierpniu  
ub. r. Segment leków pełnopłat-
nych na receptę wykazał wzrost 
o 15,57% (+63 mln PLN), a sprze-

daż odręczna zanotowała wzrost 
o 5,50% (+42 mln PLN), co nie wy-
starczyło, aby zniwelować różni-
cę wobec sierpniowych wyników 
segmentu leków refundowanych. 

Natomiast względem lip-
ca br. nastąpił wzrost wartości 
sprzedaży całego rynku. Segment 

leków refundowanych osiągnął 
sprzedaż większą o 49 mln PLN 
(+6,74%), a segment leków peł-
nopłatnych na receptę o 12 mln 
PLN (+2,56%). Tylko produkty 
dostępne w sprzedaży odręcznej 
wykazały sprzedaż mniejszą o 4 
mln PLN (-0,47%) niż w lipcu br. 

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

Tabela 1: sierpień 2012 vs sierpień 2011

 
sierpień 2011 sierpień 2012 zm. (%)

Leki refundowane 962 776 -19,31%

Leki pełnopłatne 407 470 15,57%

Sprzedaż odręczna 766 808 5,50%

Całkowity obrót 2 135 2 055 -3,76%

Tabela 2: sierpień 2012 vs lipiec 2012

 
lipiec 2012 sierpień 2012 zm. (%)

Leki refundowane 727 776 6,74%

Leki pełnopłatne 458 470 2,56%

Sprzedaż odręczna 812 808 -0,47%

Całkowity obrót 1 998 2 055 2,85%
►
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Statystyczna apteka

W sierpniu 2012r. war-
tość sprzedaży dla statystycznej 
apteki wyniosła 149,9 tys. PLN.  
W porównaniu do sierpnia ub.r. 
statystyczna apteka osiągnęła 
o 7,57 tys. PLN (-4,81%) mniej-
szą wartości sprzedaży. Nato-
miast względem lipca br. wartość 
sprzedaży wzrosła o 4,16 tys. PLN 
(+2,85%). 

W porównaniu do analo-
gicznego okresu ub. r. wartość 
sprzedaży statystycznej apteki 
znacznie spadła w segmencie le-
ków refundowanych (-20,19%). 
Natomiast wzrosła w segmentach 
sprzedaży odręcznej (+4,35%) 
i leków pełnopłatnych (+14,31%).  
W porównaniu do lipca br. spa-
dek zanotował segment sprze-
daży odręcznej (-0,47%). Nato-

miast wzrosła wartość sprzedaży 
leków na receptę: leki refundo-
wane +6,74%, a leki pełnopłatne 
+2,56%. 

Średnia cena produk-
tów sprzedawanych w aptekach 
w sierpniu 2012r. była wyższa 
o 0,22 PLN (+1,37%) niż w lipcu 
br. Również względem analogicz-
nego okresu ub. r. wzrosły ceny, 
choć tylko nieznacznie, bo o 0,08 
PLN (+0,52%). Średnia marża ap-
teczna w sierpniu 2012r. wzrosła 
względem poprzedniego miesią-
ca o 0,91 pp i wyniosła 27,15%. 
Marża w sierpniu br. była rów-
nież wyższa o 0,91 pp od marży 
z sierpnia ub. r. 

Refundacja a współpłacenie

W sierpniu poziom współ-
płacenia pacjentów za leki refun-
dowane wyniósł 27,54%. Wskaź-

nik ten zwiększył się względem 
lipca br. o 0,10 pp. Udział pacjen-
ta w dopłacie do leków refun-
dowanych zmniejszył się o 0,17 
pp w porównaniu do analogicz-
nego miesiąca ubiegłego roku 
(27,71%). W sierpniu pacjenci 
wydali na leki refundowane 214 
mln PLN, tj. o 14 mln PLN więcej 
niż w poprzednim miesiącu br., 
a o 53 mln PLN mniej niż w sierp-
niu ub. r. 

W porównaniu do całko-
witej wartości sprzedaży w ap-
tekach, w sierpniu pacjenci za-
płacili 72,63% z 2 055 mln PLN 
(pozostałą część stanowi re-
fundacja ze strony Państwa).  
W porównaniu do lipca br. udział 
ten był niższy o 0,96 pp, ale war-
tościowo wydatki pacjentów były 
wyższe niż w lipcu br. o 22 mln 
PLN. W sierpniu 2012r. pacjen-
ci wydali na produkty leczni-
cze zakupione w aptekach 1 492 
mln PLN, tj. o 53 mln PLN wię-
cej niż w analogicznym okresie 
ub. r. (wzrost udziału w całkowitej 
sprzedaży o 5,20 pp). 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012 

Według prognozy ana-
lityków PharmaExpert wartość 
sprzedaży całego rynku farma-
ceutycznego na koniec 2012 roku 
wyniesie 26,7 mld PLN. W porów-
naniu do ubiegłego roku wartość 
rynku w 2012 będzie niższa od 
4% do 6%. Natomiast refunda-
cja na koniec 2012 roku osiągnie 
wartość 7,2 mld PLN, tj. będzie od 
16% do 18% mniejsza niż w ubie-
głym roku. Podobnie jak w lip-
cu, tak i w sierpniu nastąpił spa-
dek wartości rynku oraz refunda-
cji wobec analogicznego okresu 
ub. r. W efekcie nastąpiło ponow-
ne obniżenie prognozy dla rynku 
na koniec bieżącego roku (spa-
dek prognozy o 1 pp). ■
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Sprzedaż:     26,7 mld    
Refundacja:      7,2  mld
Prognoza sprzedaży:    od -4 do -6 % (vs 2011r.)
Prognoza refundacji:    od -16 do -18 %  (vs 2011r.)

PROGNOZA SPRZEDAŻY REALIZACJA SPRZEDAŻY

PROGNOZA REFUNACJI REALIZACJA REFUNDACJI

PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2012

Statystyczna apteka

Refundacja a współpłacenie

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012
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Nowe rejestracje – UE – SIERPIEŃ 2012

A – PRZEWóD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A16/A16A – Pozostałe pro-
dukty działające na przewód 
pokarmowy i metabolizm; 
A16AX - Różne środki działa-
jące na przewód pokarmowy 
i metabolizm

Teduglutidum: Revestive (Nyco-
med) jest wskazany do stosowania 
u dorosłych pacjentów z zespołem 
krótkiego jelita. Stan pacjentów 
po okresie adaptacji jelita po 
zabiegu chirurgicznym powinien 
być stabilny.
Naturalnie występujący u ludzi 
glukagonopodobny peptyd 2 
(ang. GLP-2) jest wydzielany przez 
komórki L jelita, wzmagając prze-
pływ krwi w jelitach i żyle wrotnej, 
wzmagając wydzielanie kwasu 
solnego w żołądku i zmniejszając 
motorykę jelit. Teduglutyd jest 
analogiem GLP-2, wytwarzanym 
w komórkach Escherichia coli za 
pomocą technologii rekombinacji 
DNA. Teduglutyd jest związkem 
o długości 33 aminokwasów 
z podstawionym aminokwasem 
glicyny w miejsce alaniny w dru-
giej pozycji N-końca. Pojedyn-
cze podstawienie aminokwasu 
w stosunku do naturalnie wy-
stępującego GLP-2 powoduje, 
w warunkach in vivo oporność 
na rozkład przez enzym dipepty-
dylopeptydazę IV (ang. DPP-IV), 
co przekłada się na wydłużony 
okres półtrwania. W kilku bada-
niach nieklinicznych wykazano, 
że teduglutyd wpływa na ochro-
nę integralności błon śluzowych 

stymulując naprawę i normalny 
wzrost jelit poprzez zwiększoną 
wysokość kosmków i głębokość 
krypt. W oparciu o wątpliwości 
pochodzące z badań przedkli-
nicznych i proponowanego me-
chanizmu działania z wpływem 
troficznym na tkanki jelita wydaje 
się istnieć ryzyko pobudzenia 
niekontrolowanego rozrostu ko-
mórek nabłonka jelita cienkiego 
i (lub) okrężnicy. Przeprowa-
dzone badania kliniczne ani nie 
wykluczyły, ani nie potwierdziły 
zwiększenia tego ryzyka. Podczas 
badań klinicznych wystąpiło kilka 
przypadków łagodnych polipów 
jelita, jednakże ich częstość nie 
była zwiększona w porównaniu 
do pacjentów, którym podawano 
placebo. Oprócz konieczności 
wykonania kolonoskopii z usu-
nięciem polipów przed rozpoczę-
ciem terapii, każdego pacjenta 
należy ocenić w oparciu o indywi-
dualną charakterystykę pacjenta 
(np. wiek, choroba podstawowa, 
wcześniejsze występowanie po-
lipów itd.) w celu stwierdzenia 
konieczności wzmożonego nad-
zoru.
Preparat został oznaczony jako 
lek sierocy decyzją Komisji Euro-
pejskiej z 11 XII 2001.

D – LEKI STOSOWANE 
W DERMATOLOGII

D06 – Antybiotyki i che-
mioterapeutyki stosowane 
w dermatologii; D06B – Che-
mioterapeutyki do stoso-
wania miejscowego; D06BB 

– Leki przeciwwirusowe
Imiquimodum: Zyclara (Meda) 
w postaci kremu 3,75% to 2. zare-
jestrowany preparat imikwimodu. 
Wcześniej na rynek wprowadzo-
no preparat Aldara w postaci 
kremu 5%.
Produkt Zyclara wskazany jest 
w leczeniu miejscowym widocz-
nych lub wyczuwalnych pal-
pacyjnie, umiejscowionych na 
twarzy lub łysiejących obszarach 
owłosionej skóry głowy zmian 
powstałych w przebiegu rogo-
wacenia słonecznego bez cech 
przerostu i hiperkeratozy, o ty-
powym przebiegu klinicznym, 
u dorosłych osób z wydolnym 
układem immunologicznym, gdy 
inne możliwości leczenia miej-
scowego są przeciwwskazane lub 
mniej odpowiednie.
Imikwimod jest modulatorem 
odpowiedzi immunologicznej. 
Badania wysycenia wiązań su-
gerują, że na komórkach odpo-
wiedzi immunologicznej istnieją 
receptory błonowe dla imikwi-
modu; są to tak zwane receptory 
„toll-like” (TLR) 7 i 8. Imikwimod 
indukuje uwolnienie interferonu 
alfa (IFN-α) oraz innych cyto-
kin z różnych komórek ludzkich 
i zwierzęcych (np. z ludzkich mo-
nocytów i/lub makrofagów i ke-
ratynocytów). Podanie miejscowe 
w badaniach in vivo imikwimodu 
w kremie na skórę u myszy powo-
dowało zwiększenie stężenia IFN 
oraz czynnika martwicy nowo-
tworów (TNF) w porównaniu z ich 
stężeniem w skórze nieleczonych 

W sierpniu 2012 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 9 decyzji o do-
puszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one: 4 nowych substancji czynnych (fosamil ceftaroliny, ruksolitynib, teduglutyd i chlorek 
miedzi 64Cu) oraz 2 substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie. Produkty omówiono 
w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań 

i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć 
w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).

►
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myszy. Grupa indukowanych 
cytokin jest różna w zależności 
od tkanek, z których pochodzą 
komórki. Ponadto do uwolnienia 
cytokin dochodziło po nałożeniu 
na skórę i podaniu doustnym 
imikwimodu u różnych zwierząt 
laboratoryjnych oraz u ludzi 
uczestniczących w badaniach. Na 
modelach zwierzęcych imikwi-
mod skutecznie zwalczał zaka-
żenia wirusowe i działał przeciw-
nowotworowo, głównie w wyniku 
indukowania uwalniania interfe-
ronu alfa i innych cytokin. Dane 
uzyskane u ludzi również wskazu-
ją na zwiększenie stężenia w or-
ganizmie interferonu alfa oraz 
innych cytokin po miejscowym 
podaniu imikwimodu.

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAŁAJĄCE OGóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie; J01D – 
Inne beta-laktamowe leki 
przeciwbakteryjne; J01DI 
– Inne cefalosporyny

Ceftarolini fosamilum: Zinforo 
(AstraZeneca) jest wskazany do 
stosowania u pacjentów doro-
słych w leczeniu powikłanych 
zakażeń skóry i tkanek miękkich 
oraz pozaszpitalnego zapalenia 
płuc. Należy wziąć pod uwagę 
oficjalne wytyczne dotyczące 
prawidłowego stosowania leków 
przeciwbakteryjnych.
Badania in vitro wykazały, że 
ceftarolina ma działanie bak-
teriobójcze i zdolność hamo-
wania syntezy ściany komórko-
wej u opornych na metycylinę 
szczepów Staphylococcus aureus 
(MRSA) i niewrażliwych na peni-
cylinę Streptococcus pneumoniae 
(PNSP), z powodu jej dużego 
powinowactwa do zmienionych 
białek wiążących penicylinę 
(PBP), znajdujących się w tych 
drobnoustrojach. W wyniku tego 
minimalne stężenie hamujące 
(MIC) ceftaroliny w stosunku do 
badanych organizmów powinno 

znajdować się w zakresie wraż-
liwości. Ceftarolina nie działa na 
szczepy Enterobacteriaceae wy-
twarzające beta-laktamazy o sze-
rokim spektrum substratowym 
(ESBL, ang. extended-spectrum 
beta-lactamases z rodziny TEM, 
SHV lub CTX-M, karbapenemazy 
serynowe (takie jak KPC), metalo-
-beta-laktamazy z grupy B lub ce-
falosporynazy z grupy C (AmpC). 
Drobnoustroje, u których wystę-
puje ekspresja tych enzymów 
i które w związku z tym są oporne 
na ceftarolinę, pojawiają się z róż-
ną częstością w różnych krajach. 
Jeśli rozpocznie się stosowanie 
ceftaroliny przed uzyskaniem 
wyników testu wrażliwości drob-
noustrojów, należy wziąć pod 
uwagę lokalne dane o występo-
waniu organizmów wykazujących 
ekspresję wyżej wymienionych 
enzymów. Oporność może rów-
nież zależeć od nieprzepuszczal-
ności błony komórkowej lub od 
pomp usuwających lek z wnętrza 
komórki bakteryjnej. W wyod-
rębnionym szczepie bakteryjnym 
może występować jednocześnie 
kilka mechanizmów oporności.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPŁYWAJĄCE NA 
UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowo-
tworowe; L01X – Inne leki 
przeciwnowotworowe; L01XE 
– Inhibitory kinazy białkowej

Ruxolitinibum: Jakavi (Novartis 
Europharm) jest wskazany w le-
czeniu powiększenia śledziony 
związanego z chorobą lub obja-
wów występujących u dorosłych 
pacjentów z pierwotnym włóknie-
niem szpiku (znanym także jako 
przewlekłe idiopatyczne włóknie-
nie szpiku), włóknieniem szpiku 
poprzedzonym nadkrwistością 
prawdziwą lub włóknieniem szpiku 
poprzedzonym nadpłytkowością 
samoistną.
Ruksolitynib jest selektywnym 
inhibitorem kinaz Janusowych 

(JAK), JAK1 i JAK2 (dla enzymów 
JAK1 i JAK2 wartość IC50 wyno-
si odpowiednio 3,3 nM oraz 2,8 
nM). Kinazy te są mediatorami 
przesyłania sygnału dla szeregu 
cytokin i czynników wzrostu od-
grywających ważną rolę w pro-
cesie hemopoezy i funkcjonowa-
niu układu immunologicznego. 
Włóknienie szpiku należy do 
nowotworów mieloproliferacyj-
nych, o których wiadomo, że są 
związane z zaburzonym prze-
syłaniem sygnałów przez JAK1 
i JAK2. Uważa się, że przyczyną 
tych zaburzeń jest duże stężenie 
krążących cytokin, które aktywu-
ją szlak JAK-STAT, występowanie 
mutacji polegających na nabyciu 
funkcji, takich jak JAK2V617F oraz 
stłumienie negatywnych mecha-
nizmów regulacyjnych. U pacjen-
tów z włóknieniem szpiku wy-
stępuje dysregulacja przesyłania 
sygnałów z udziałem kinaz JAK, 
niezależnie od obecności mutacji 
JAK2V617F. Ruksolitynib hamuje 
ścieżkę sygnałową JAK-STAT oraz 
proliferację komórek w komór-
kowych modelach złośliwych 
nowotworów krwi zależnych od 
cytokin, a także komórek Ba/F3 
niezależnych od cytokin dzięki 
ekspresji zmutowanego białka 
JAK2V61, przy wartościach IC50 
wahających się od 80 do 320 nM.
Preparat został oznaczony jako 
lek sierocy decyzjami Komisji Eu-
ropejskiej z 7 XI 2008 i 3 IV 2009.

M – UKŁAD MIęŚNIOWO-
SZKIELETOWY

M05 – Leki stosowane w cho-
robach kości; M05B – Leki 
wpływające na strukturę 
i mineralizację kości; M05BA 
- Bifosfoniany

Acidum zoledronicum: Zoledro-
nic acid Teva, Zoledronic acid 
Medac i Zoledronic acid Mylan 
są wskazane w zapobieganiu 
powikłaniom kostnym (złamania 
patologiczne, złamania kompre-
syjne kręgów, napromienianie lub 
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operacje kości lub hiperkalcemia 
wywołana chorobą nowotwo-
rową) u dorosłych pacjentów 
z zaawansowanym procesem 
nowotworowym z zajęciem kości 
oraz w leczeniu hiperkalcemii 
wywołanej chorobą nowotworową 
u dorosłych pacjentów.
Zoledronic acid Teva Pharma jest 
wskazany w: leczeniu osteopo-
rozy u kobiet po menopauzie  
i u mężczyzn, u których występuje 
zwiększone ryzyko złamań kości; 
leczeniu osteoporozy związanej 
z długotrwałą terapią glikokor-
tykosteroidami stosowanymi 
ogólnoustrojowo u kobiet po 
menopauzie oraz u mężczyzn, 
u których występuje zwiększone 
ryzyko złamań; leczeniu choroby 
Pageta kości u dorosłych.
Kwas zoledronowy jest inhibi-
torem resorpcji kości przez os-
teoklasty. Selektywne działanie 
bifosfonianów na tkankę kostną 
wynika z ich dużego powinowa-
ctwa do zmineralizowanej kości. 
W długookresowych badaniach 
na zwierzętach wykazano, że kwas 
zoledronowy hamuje resorpcję 
kości nie wpływając negatyw-
nie na tworzenie, mineralizację 
oraz właściwości mechaniczne 
tkanki kostnej. Syntaza pirofo-
sforanu farnezylu jest głównym 
molekularnym miejscem wiązania 
kwasu zoledronowego w os-
teoklastach. Długi czas trwania 
działania kwasu zoledronowego 
przypisuje się jego wysokiemu 
powinowactwu do wiązania się 
z miejscem aktywnym cząsteczki 
syntazy pirofosforanu farnezylu 
(FPP) i silnemu powinowactwu do 
minerałów kości. Leczenie kwa-
sem zoledronowym gwałtownie 
zmniejszało zwiększoną w okresie 
pomenopauzalnym szybkość 
obrotu kostnego. Najmniejszą 
wartość dla markerów resorpcji 
obserwowano po 7 dniach, a dla 
markerów tworzenia - po 12 ty-
godniach. Od tego momentu na-
stępowała stabilizacja markerów 

kostnych w zakresach właściwych 
dla okresu przed menopauzą. Nie 
obserwowano postępującego 
zmniejszenia wartości markerów 
obrotu kostnego po powtórnym 
podaniu leku po upływie roku.
Kwas zoledronowy ma także liczne 
właściwości przeciwnowotworo-
we, które mogą wpływać na jego 
ogólną skuteczność w leczeniu 
przerzutów nowotworowych do 
kości. W badaniach przedkli-
nicznych wykazano następujące 
właściwości:
- in vivo: hamowanie resorp-
cji kości przez osteoklasty, co 
zmienia mikrośrodowisko szpiku 
kostnego, powodując zmniejsze-
nie podatności szpiku na wzrost 
komórek nowotworowych, dzia-
łanie antyangiogenne i działanie 
przeciwbólowe;
– in vitro: hamowanie proliferacji 
osteoblastów, bezpośrednie dzia-
łanie cytostatyczne i proapopto-
tyczne dotyczące komórek nowo-
tworowych, synergizm działania 
cytostatycznego z innymi lekami 
przeciwnowotworowymi, działa-
nie przeciwadhezyjne i przeciwin-
wazyjne.
Zoledronic acid Teva, Zoledronic 
acid Teva Pharma, Zoledronic 
acid Medac i Zoledronic acid 
Mylan to odpowiednio 4., 5., 6. 
i 7. zarejestrowany lek z kwasem 
zoledronowym. Na rynek wpro-
wadzono preparaty: Zometa 
(Novartis Europharm) o wskaza-
niach podobnych do Zoledronic 
acid medac oraz Aclasta (No-
vartis Europharm) stosowany 
w osteoporozie. Nie pojawił się 
jeszcze na rynku Zoledronic acid 
Actavis o wskazaniach podob-
nych do Zoledronic acid medac 
i Zometa.

V – PREPARATY RóŻNE
V10 – Radiofarmaceuty-
ki lecznicze; V10X – Inne 
radiofarmaceutyki lecznicze; 
V10XX – Różne radiofarma-
ceutyki lecznicze (klasyfika-

cja przybliżona – w trakcie 
ustalania przez WHO)

Copper [64Cu] chloride: Cupry-
mina (Sparkle) prekursor radio-
farmaceutyczny, roztwór. Preparat 
przeznaczony wyłącznie do ra-
dioznakowania cząstek nośnych, 
specjalnie opracowanych i do-
puszczonych do stosowania dla 
celów znakowania przy pomocy 
tego radionuklidu. Nieprzezna-
czony do bezpośredniego poda-
wania pacjentom.

Niektóre decyzje porejestracyjne 
lub informacje Komisji Europej-
skiej:
•	 informacja z 21 IV 2012 doty-

cząca wycofania pozwolenia 
na wprowadzenie do obrotu, 
na skutek nie wprowadzenia 
do obrotu przez 3 kolejne 
lata (sunset clause), produk-
tu leczniczego stosowanego 
u ludzi „Exalief – octan eslikar-
bazepiny” (BIAL Portela & Ca), 
zarejestrowanego 21 IV 2009 
– klasa N03AF; zarejestrowany 
pozostaje „Zebinix – octan 
eslikarbazepiny” (BIAL Portela 
& Ca);

•	 decyzja z 16 VII 2012 dotycząca 
wycofania, na wniosek posiada-
cza (Janssen Cilag) z 20 VI 2012, 
pozwolenia na wprowadzenie 
do obrotu produktu leczni-
czego stosowanego u ludzi 
„Regranex – bekaplermina”, 
zarejestrowanego 23 III 1999 
– klasa D03AX; był to jedyny 
zarejestrowany preparat be-
kaplerminy;

•	 decyzja z 8 VIII 2012 dotycząca 
wycofania, na wniosek posia-
dacza (Genzyme Europe) z 15 
VI 2012, pozwolenia na wpro-
wadzenie do obrotu produktu 
leczniczego stosowanego u lu-
dzi „MabCampath – alemtu-
zumab”, zarejestrowanego 6 
VII 2001 – klasa L01XC; był to 
jedyny zarejestrowany preparat 
alemtuzumabu.

2012-09-07
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► NOWOŚCI NA RYNKU – SIERPIEŃ 2012

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 1. 
rejestracji

A02BC Pantoprazolum Pantoprazol 
123ratio

123ratio PL 02.2012 Neutroflux, 
zm. 09.2012 Pantoprazol 
123ratio

A02BC Pantoprazolum Pantoprazole 
Bluefish

Bluefish PL 06.2010

A02BC Pantoprazolum Prazolacid ICN Polfa 
Rzeszów

PL 03.2012

A11GB Acidum ascorbicum + 
tocopherolum

Ceel Gemi PL 04.2004

A12AX Calcium + 
colecalciferolum

Calcilac Sun-Farm PL 06.2011

B01AC56 Acidum acetylsalicylicum 
+ esomeprazolum

Axanum AstraZeneca PL 05.2012

C02KX Ambrisentanum Volibris GlaxoSmithKline UE 04.2008

C04AX Ginkgo bilobae folii 
extractum

Bilomag NP Pharma PL 04.2012

C07AB Bisoprololum Bisoprolol 
Vitabalans

Vitabalans PL 04.2009 Bisprotin, zm. 
Bisoprolol Vitabalans

C08CA Amlodipinum Amlodipine 
Bluefish

Bluefish PL 08.2010

C09AA Zofenoprilum Zofenil Berlin-Chemie PL 04.2004

C09CA Losartanum Losartan Bluefish Bluefish PL 01.2010

C09CA Telmisartanum Telmix Biofarm PL 05.2012

D10BA Isotretinoinum Isoderm Sun-Farm PL 04.2011

G03AA Dienogestum + 
ethinylestradiolum

Bonadea Zentiva PL 02.2012

G03AA12 Drospirenonum + 
ethinylestradiolum

Vibin

Vibin mini

Polpharma PL 05.2010 
Subtelineight, zm. 
09.2010 Subteliv, zm. 
04.2012 Vibin;
PL 05.2010 Narayeight, 
zm. 09.2010 Naravela, 
zm. 04.2012 Vibin mini

J01DH Meropenemum Meropenem Polfa 
Łódź

Polfa Łódź PL 12.2011

L01DB Doxorubicinum Doxorubicin 
Medac

Medac PL 04.2011

W sierpniu 2012 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 35 nowych marek 
produktów leczniczych:
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L04AA Belataceptum Nulojix Britol-Myers 
Squibb

UE 06.2011

L04AX Pirfenidonum Esbriet InterMune UE 02.2011

M02AA Naproxenum Opokan Actigel Aflofarm PL 04.2004 Tarproxen*, 
zm. 08.2012 Opokan 
Actigel

M03AC Cisatracurium Cisatracurium 
Kabi

Fresenius Kabi PL 08.2011

M05BA Acidum ibandronicum Ibandronic acid 
Teva

Teva UE 09.2010

N02AF Nalbuphinum Nalpain Orpha-Devel PL 02.2008 Nalbuphin 
OrPha*, zm. 2011 
Nalpain

N02BE Paracetamolum Paracetamol 
123ratio

123ratio PL 04.2012

N03AX Levetiracetamum Cezarius Hasco-Lek PL 11.2011

R01AB Mepyraminum + 
phenylephrinum

Envil katar Aflofarm PL 1994 Kato-Nasal 
Spray*, zm. 07.2012 Envil 
katar

R02AA Cetylpyridinii chloridum 
+ lidocainum + zincum

Envil gardło Aflofarm PL 09.2011 Envix*, zm. 
07.2012 Envix gardło, 
zm. 08.2012 Envil gardło

R02AA Chlorhexidinum + 
lidocainum

Gardimax Medica Tactica 
Pharmaceuticals

PL 03.2012

R03DC Montelukastum Montelukast 
Bluefish

Bluefish PL 06.2011 Montelukast 
Helm, zm. 12.2011 
Montelukast Bluefish

R05CB Ambroxolum Envil kaszel

Envil kaszel 
Junior

Aflofarm PL 11.1995 Mukobron*, 
zm. syrop 02.2008 
Ambroxol Aflofarm*, 
zm. tabl. 08.2007 Entus 
Max*, zm. 07.2012 Envix 
kaszel / Envix kaszel 
Junior, zm. 08.2012 Envil 
kaszel / Envil kaszel 
Junior

R06AX Desloratadinum Dehistar Galena PL 04.2012

R06AX Desloratadinum Deslodyna Hasco-Lek PL 04.2012

S01ED51 Timololum + 
dorzolamidum

Oftidorix Jelfa PL 06.2011

S02AA Ciprofloxacinum Cetraxal Tactica 
Pharmaceuticals

PL 05.2012

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

►
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Ponadto w sierpniu 2012 
r. wprowadzono do sprzedaży 6 
nowych wersji marek już obecnych 
na rynku:
•	 Afrin ND, Afrin ND Mentol, 

Afrin ND Rumianek (Merck 
Sharp & Dohme) – R01AA, 
oxymetazolinum;

•	 Apap Direct, Apap Junior 
(US Pharmacia) – N02BE, 
paracetamolum;

•	 Bilobil Intense (Krka) – C04AX, 
Ginkgo bilobae folii extractum.

A – PRZEWóD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A02 – Preparaty stosowane w za-
burzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B – 
Leki stosowane w choro-
bie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

A11 – Witaminy; A11G – Kwas 
askorbinowy (witamina 
C), także w połączeniach; 
A11GB - Kwas askorbinowy 
(witamina C) w połączeniach

A12 – Preparaty minerałów; A12A 
– Wapń; A12AX – Wapń 
w połączeniach z witaminą 
D i/lub innymi substancjami

B – KREW I UKŁAD KRWIO-
TWóRCZY

B01/B01A – Preparaty przeciw-
zakrzepowe; B01AC – Inhi-
bitory agregacji płytek krwi 
(z wyłączeniem heparyny); 
B01AC56 – Kwas acetylosa-
licylowy i ezomeprazol

C – UKŁAD SERCOWO-NACZY-
NIOWY

C02 – Leki obniżające ciśnienie 
tętnicze krwi; C02K/C02KX – 
Inne leki obniżające ciśnienie 
krwi

C04/C04A – Leki rozszerzające 
naczynia obwodowe; C04AX 
– Inne leki rozszerzające na-
czynia obwodowe

C07 – Leki blokujące receptory 

b-adrenergiczne; C07A – 
Leki blokujące receptory 
b-adrenergiczne; C07AB 
– Selektywne leki blokujące 
receptory b-adrenergiczne

C08 – Blokery kanału wapnio-
wego; C08C – Selektywne 
blokery kanału wapniowego 
z głównym działaniem na 
naczynia krwionośne; C08CA 
– Pochodne dihydropirydyny

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory 
ACE, leki proste
C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

D – LEKI STOSOWANE W DER-
MATOLOGII

D10 – Leki przeciwtrądzikowe; 
D10B – Leki przeciwtrądzi-
kowe działające ogólnie; 
D10BA – Retinoidy stosowa-
ne w leczeniu trądziku

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIO-
WY I HORMONY PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki 
wpływające na czynność 
układu płciowego; G03A 
- Hormonalne środki an-
tykoncepcyjne działające 
ogólnie; G03AA – Progesta-
geny i estrogeny, preparaty 
jednofazowe; G03AA12 – 
Drospirenon i estrogen

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAŁAJĄCE OGóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne dzia-
łające ogólnie; J01D – Inne 
beta-laktamowe leki prze-
ciwbakteryjne; J01DH – Kar-
bapenemy

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPŁYWAJĄCE NA 
UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; 
L01D – Antybiotyki cytotok-
syczne i substancje o zbli-
żonym działaniu; L01DB 
– Antracykliny i substancje 

o podobnej budowie
L04/L04A – Leki hamujące układ 

odpornościowy;
L04AA – Selektywne leki ha-
mujące układ odpornościo-
wy
L04AX – Inne leki hamujące 
układ odpornościowy

M – UKŁAD MIęŚNIOWO-
-SZKIELETOWY

M02/M02A – Leki stosowane miej-
scowo w bólach stawów 
i mięśni; M02AA – Niestero-
idowe leki przeciwzapalne 
do stosowania miejscowego

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; 
M03A – Środki zwiotczające 
mięśnie działające obwodo-
wo; M03AC – Inne czwarto-
rzędowe związki amoniowe

M05 – Leki stosowane w choro-
bach kości; M05B – Leki 
wpływające na strukturę 
i mineralizację kości; M05BA 
- Bifosfoniany

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy; N02AF – 
Pochodne morfinanu
N02B – Inne leki przeciwbó-
lowe i przeciwgorączkowe; 
N02BE – Anilidy

N03/N03A – Leki przeciwpadacz-
kowe; N03AX – Inne leki przeciw-
padaczkowe

R – UKŁAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane w cho-

robach nosa; R01A – Środki 
udrażniające nos i inne pre-
paraty stosowane miejscowo 
do nosa; R01AB – Sympa-
tykomimetyki, leki złożone 
z wyłączeniem kortykoste-
rydów;

R02/R02A – Preparaty stosowane 
w chorobach gardła; R02AA 
– Antyseptyki

R03 – Leki stosowane w obturacyj-
nych chorobach dróg odde-
chowych; R03D - Inne leki 
działające ogólnie stosowane 

►
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w obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03DC 
– Antagoniści receptorów 
leukotrienowych

R05 – Leki stosowane w kaszlu 
i przeziębieniach; R05C – 
Leki wykrztuśne, z wyłącze-
niem preparatów złożonych 
zawierających leki prze-

ciwkaszlowe; R05CB – Leki 
mukolityczne

R06/R06A – Leki przeciwhistami-
nowe działające ogólnie; 
R06AX – Inne leki prze-
ciwhistaminowe działające 
ogólnie

S – NARZĄDY ZMYSŁóW
S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki 

przeciw jaskrze i zwężające 
źrenicę; S01ED – Leki blo-
kujące receptory b-adrener-
giczne; S01ED51 – Timolol, 
preparaty złożone

S02 – Leki otologiczne; S02A/
S02AA – Leki przeciwinfek-
cyjne

2012-09-20

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator 

Farmaceutycznej Bazy Danych 

IMS Poland

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

7 października 2012 roku odbędzie się „BIEG FAR-
MACEUTóW - Mistrzostwa Śląska Śląskiej Izby Apte-
karskiej” organizowany przez Śląską Izbę Aptekarską 
pod hasłem - Ruch zastępuje wiele leków, ale żaden lek 
nie zastąpi ruchu. 

Uczestnicy Biegu Farmaceutów będą mieli do po-
konania dystans 7 kilometrów. Trasa biegu poprowadzo-
na została alejami parkowymi Wojewódzkiego Parku Kul-
tury i Wypoczynku w Chorzowie. 

W klasyfikacji „BIEG FARMACEUTÓW - Mistrzostwa 
Śląska Śląskiej Izby Aptekarskiej” wezmą udział członko-
wie Śląskiej Izby Aptekarskiej i ich rodziny oraz chętni 
farmaceuci z całego kraju. Zgłoszenia udziału w biegu 
przyjmowane są na stronie internetowej: http://silesia-
polmaraton.pl/zgloszenia/ (w formularzu zgłoszeniowym 
do Biegu Farmaceutów należy zaznaczyć w bloku - Klasy-
fikacja - pola wyboru: Bieg Farmaceutów).

Zwycięzcy BIEGU FARMACEUTÓW otrzyma-
ją pamiątkowe statuetki Śląskiej Izby Aptekarskiej,  
a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

Bieg Farmaceutów będzie rywalizacją w ramach 
dużej imprezy sportowej „Silesia Półmaraton”. 

Szczegółowe informacje dotyczące BIEGU FARMA-
CEUTÓW: 
http://katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5077.html 

Ruch zastępuje wiele leków, 
ale żaden lek nie zastąpi ruchu

sport to zdrowie
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Bazą regat była stanica wodna 
w Kietlicach koło Sztynortu. 
Stanica położona jest nad 

jeziorem Mamry. W regatach wzię-
ło udział 13 załóg, które pływały na 
jachtach typu Tango 780. Żeglarze 
przybyli z całej Polski.  Reprezen-
towali 8 Izb Aptekarskich. Najlicz-
niejsza była reprezentacja Olsztyń-
skiej Izby Aptekarskiej, ale to chyba 
oczywiste ze względu na położenie 
geograficzne i posiadanie na swo-
im terenie tysiąca jezior. Olsztyńską 
Izbę reprezentowały 4 załogi. Izbę 
Katowicką oraz Pomorsko-Kujawską 
reprezentowały po 2 załogi oraz Izby 
Łódzką, Krakowską, Gdańską i War-
szawską po 1 załodze. Wraz z żegla-
rzami przyjechali również sympatycy 
żeglarstwa lub sympatycy żeglarzy 
biorących udział w zawodach. Swo-
ją obecnością w zawodach wsparli 
żeglarzy Prezesi Izb Aptekarskich, 
między innymi Prezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Ku-
charewicz, Wiceprezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej mgr Michał Pie-
trzykowski, Prezes Krakowskiej Izby 
Aptekarskiej mgr Barbara Jękot, 
Prezes Gdańskiej Izby Aptekarskiej 
dr Paweł Chrzan, Prezes Pomorsko- 
Kujawskiej Izby Aptekarskiej mgr 
Piotr Chwiałkowski oraz Prezes Ka-
towickiej Izby Aptekarskiej dr Piotr 
Brukiewicz. 

Nad organizacją całej impre-
zy czuwał Prezes Olsztyńskiej Izby 
Aptekarskiej mgr Roman Grzech-
nik. Organizatorem regat była Ol-
sztyńska Izba Aptekarska. Piątek 7 
września był dniem organizacyjnym, 
można było zapoznać się z łodziami, 
które zostały przydzielone załogom 
w drodze losowania. Niektórzy wy-

płynęli na jezioro na mały rekone-
sans i trening. Pogoda w piątek nie-
stety nie dopisała. Mżył mały deszcz. 
W piątek nastąpiło otwarcie regat. 
Uczynił to gospodarz i organizator 
mistrzostw, Prezes Olsztyńskiej Izby 
Aptekarskiej mgr Roman Grzechnik. 

Witając wszystkich uczestników po-
wiedział - „regaty zostały zorganizo-
wane dla środowiska żeglarskiego 
w naszej grupie zawodowej. Zawody 
integrują żeglarzy aptekarzy z całej 
Polski. Jesteśmy tu po to, aby miło 
spędzić ten czas”.

I Żeglarskie 
Mistrzostwa Polski Aptekarzy
Kietlice nad jeziorem Mamry, 7- 9 września 2012 roku
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Nad przebiegiem regat zgod-
nie z międzynarodowymi przepisami 
IFHS czuwała sędzia żeglarski Pani 
Ewa Wesołowska. W skład komisji 
sędziowskiej wchodzili również Wi-
ceprezes NRA Michał Pietrzykowski 
oraz Prezes Pomorsko - Kujawskiej 
Izby Aptekarskiej Piotr Chwiałkow-
ski. Bezpieczeństwa wodnego strze-
gła załoga WOPR z Węgorzewa. 
Regaty odbyły się w sobotę 8 wrześ-
nia.
         
Żeglarze walczyli o: 
• Puchar Prezesa Naczelnej Rady 

Aptekarskiej  I, II, III  miejsce 
(całokształt)

• Puchar Prezesa Olsztyńskiej 
Izby Aptekarskiej  I, II, III  miej-
sce (bieg długi)

• Statuetkę Najlepszego Nawiga-
tora Regat

           Wyniki regat
1. Jacht Paradise (OIA Olsztyn) 

sternik Dariusz Pedowski
2. Jacht Laguna (OIA Warszawa) 

sternik Maciej Drogowski
3. Jacht  Special (DIA  Wrocław) 

sternik Magdalena Hajduk
4. Jacht  La Madane (OIA Łódź ) 

sternik  Wiktor Napióra 

Puchar Prezesa 
Olsztyńskiej Izby Aptekarskiej:     

I miejsce Jacht Paradise 
(OIA Olsztyn), 

II miejsce Jacht La Madane 
(OIA Łódź), 

III miejsce Jacht Laguna 
(OIA Warszawa) 

Statuetka Najlepszego 
Nawigatora Regat:

Imiennie sternik 
mgr farm Dariusz Pedowski 

(OIA Olsztyn) 

Puchary i inne upominki 
zwycięzcom regat wręczyli Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej dr 
Grzegorz Kucharewicz oraz Prezes 
Olsztyńskiej Izby Aptekarskiej mgr 
Roman Jan Grzechnik. 

Po uroczystości wręczenia 
nagród odbył się wieczór szant i za-
bawa przy muzyce. W niedzielę roz-
jeżdżaliśmy się do domów bardzo 
niechętnie. Obiecaliśmy sobie spot-
kanie za rok w czasie kolejnych Mi-
strzostw Polski Aptekarzy. ■

mgr farm. Roman Jan Grzechnik

5. Jacht  Agnieszka (OIA Olsztyn) 
sternik Mirosław Dziedziech

6. Jacht  Mekonos  
(PKIA  Bydgoszcz)  
sternik Wojciech Rykaczewski

7. Jacht  Toro (OIA Olsztyn) 
sternik Joanna Naruszewicz

8. Jacht  Special (OIA Kraków) 
sternik Małgorzata Lelito

9. Jacht Utopia (OIA Katowice) 
sternik Sylwester Respondek

10. Jacht  Błekitna (OIA Olsztyn)
sternik Janusz Łazarczuk

11. Jacht  Kosa (OIA Gdańsk) 
sternik Justyna Raupuk

12. Jacht Grafiti (PKIA Bydgoszcz)
jacht nieklasyfikowany

13. Jacht Grom (OIA Katowice) 
jacht nieklasyfikowany

Zdobywcy Pucharów 

Puchar Prezesa 
Naczelnej  Rady Aptekarskiej:

I miejsce Jacht Paradise 
(OIA Olsztyn), 

II miejsce Jacht Laguna 
(OIA Warszawa), 

III miejsce Jacht Special 
(DIA Wrocław) 
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w ramach kształcenia ustawicznego uczestnicy mogą 

uzyskać następującą ilość punktów:

lekarze–8 punktów;

farmaceuci–10 punktów (w tym 4 pkt. miękkie oraz 

po zaliczeniu sprawdzianu testowego 6 pkt. twardych)

Fundacja „Bezpieczna Farmakoterapia” 
przy współudziale Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej, 

organizują 
IV Ogólnopolską Konferencję Lekarsko-Farmaceutyczną

„Bezpieczna Farmakoterapia”

Patronat nad konferencją obejmują
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM prof. dr hab. Jan Krzek

Miejsce konferencji
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Łazarza 16, Kraków.

 
Komitet Naukowy

prof. dr hab. Maciej Pawłowski – Przewodniczący – Wydział Farmaceutyczny UJ CM
prof. dr hab. Jerzy Wordliczek – Kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM

prof. dr hab. Barbara Filipek – Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmacji UJ CM
mgr farm. Janina Pawłowska – Kierownik Apteki Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Komitet Organizacyjny
mgr farm. Aleksander Żurek - Przewodniczący – Prezes Salus International Sp. z o.o.

mgr Kamila Skaźnik – Koordynator Komitetu Organizacyjnego

Piątek – 5.10.2012

12.00 Rejestracja uczestników w recepcji 
 Centrum Dydaktyczno-Kongresowego WL UJCM,
 ul. Łazarza 16.
13.00-14.00  Lunch
14.00-15.00  Powitanie gości.
 Wykład - prof. dr hab. Marek Stępniewski 
 Jak cywilizacja, lekarze i farmaceuci mogą nam pomóc  

żyć dłużej we względnie dobrym zdrowiu.
15.15-16.00 
 Wykład - mgr farm. Janina Pawłowska
 Racjonalizacja farmakoterapii.
16.00-16.45 
 Wykład - prof. dr hab. Agnieszka Słowik
 Leczenie udaru mózgu.
19.00 Wieczór koleżeński

www.aptekaszpitalna.pl

F u n d a c j a  
B e z p i e c z n a  
Farmakoterapia

F u n d a c j a  
B e z p i e c z n a  
Farmakoterapia

Sobota – 6.10.2012

9.00-9.45 
 Wykład - prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
 Od nadciśnienia do niewydolności serca 
 w podeszłym wieku - możliwości leczenia.
10.00-10.45 
 Wykład - prof. dr hab. Łukasz Święcicki
 Leczenie depresji u osób w wieku podeszłym.
11.00-11.45
 Wykład - dr hab. Helena Sienkiewicz-Jarosz
 Choroby neurodegeneracyjne 
 – współczesne możliwości farmakoterapii.
11.45-12.15  Przerwa
12.15-13.00 
 Wykład – dr Joanna Streb - Onkologia wieku dojrzałego.
13.00-14.00  Test

Przebieg konferencji:

Zakwaterowanie:
Pod hasłem „Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna” 

zarezerwowane zostały dla uczestników konferencji pokoje w cenach promocyjnych w hotelu Royal:
HOTEL ROYAL, ul. Św. Gertrudy 26-29, Kraków, tel.: 12 618 40 74, e-mail: e.czermak@hotelewam.pl

• 1-osobowy - 250,00 PLN*      • 2-osobowy - 340,00 PLN*
*Cena za pokój (jeden nocleg) ze śniadaniem.

Prosimy Państwa o rezerwację pokoi w podanych cenach promocyjnych - do 05.09.2012 r.
Rezerwacji w powyższym HOTELU mogą Państwo dokonywać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
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