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Felieton Redakcji

15 lipca 2014 roku Grzegorz Kucharewicz, Prezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej wystosował list do Bronisława Komorowskiego, Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w którym zostały przedstawione 
najważniejsze postulaty samorządu aptekarskiego dotyczące praw 
polskich pacjentów, podstaw funkcjonowania aptek, jako placówek 
ochrony zdrowia publicznego oraz zasad wykonywania zawodu far-
maceuty. 

Jedna z przedstawianych w liście spraw (9 punkt listu) dotyczy do-
precyzowania i uszczelnienia regulacji dotyczących łączenia obrotu 
hurtowego z detalicznym w ramach tego samego podmiotu i jedno-
stek powiązanych. 

Nawiązanie do tego zagadnienia znajdujemy w artykule Grzegorza 
Kucharewicza „Gra w monopol”. Autor stwierdza, że „pokusa koncen-
tracji i monopolizacji jest bardzo silna wśród przedsiębiorców działają-
cych na rynku aptek ogólnodostępnych”. Zdaniem Prezesa NRA „na-
leży doprecyzować, „uszczelnić” przepisy antykoncentracyjne zawarte 
w ustawie – Prawo farmaceutyczne. Badaniu powinny podlegać nie 
tylko relacje kontroli czy zależności pomiędzy podmiotami wskazanymi 
w tych przepisach, ale również wszelkie powiązania o charakterze finan-
sowym i ekonomicznym”.

•

Początek sierpnia. Lato w pełni. W tym roku jest ono wyjątkowo 
udane. Możemy się cieszyć pogodą, która sprzyja wypoczywającym 
na wakacjach. Wpisując się w nastrój lata przygotowaliśmy bieżący nu-
mer Aptekarza Polskiego. 

Ewa Sitko i Magdalena Bucior, autorki, artykułu „Uśmiechnięta po-
stawa wobec rzeczywistości, czyli rzecz o zbawiennym wpływie 
poczucia humoru” są zdania, że czas wakacji „sprzyja kontynuowaniu 
myśli o pogodzie ducha”.  Artykuł dotyczy „poczucia humoru w pracy 
zawodowej ze szczególnym akcentem na pracę aptekarza”. Puenta jest 
optymistyczna - „poczucie humoru to samo dobro”.  

•

Nie wykluczamy, że artykuł „Farmacja i medycyna w starożytnej 
Grecji” może zainspirować do wyboru kierunku wakacyjnego wyjaz-
du. Dr Karol Adamowski dotarł do miejsc związanych z imionami wiel-
kich Greków, którzy swoimi osiągnięciami na polu filozofii, medycyny 
i farmacji zapisali się w wiekopomnej pamięci ludzkości. 

•

Informujemy, zwłaszcza żeglarzy i miłośników żeglarstwa, że 
w dniach 4-7 września 2014 roku odbędą się III Żeglarskie Mistrzo-
stwa Polski Aptekarzy organizowane przez Okręgową Izbę Aptekar-
ską w Olsztynie. Miejsce regat - jezioro Niegocin, stanica wodna Cen-
tralnego Ośrodka Sportu Akademickiego AZS w Wilkasach. 

Uczestnictwo w regatach można zgłosić do 20 sierpnia. Załogi będą 
rywalizować o puchar Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, o puchar 
Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie oraz o statuetkę 
Nawigatora, która jest trofeum ustanowionym z inicjatywy redakcji 
Aptekarza Polskiego. Żeglarzom, którzy będą rywalizować o te nagro-
dy życzymy wiatru w żagle i stopy wody pod kilem. Ahoj! ■
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dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Problemy związane z kon-
centracją na rynku ap-
tecznym dostrzegło Mini-

sterstwo Zdrowia między innymi 
w dokumencie „Polityka lekowa 
państwa 2004-2008” z 18 mar-
ca 2004 r. Oto jeden z wniosków 
dotyczących dystrybucji leków: 
„Należy prowadzić monitoro-
wanie i bacznie obserwować za-
leżności pomiędzy nadmierną 
koncentracją aptek w sieci na 
danym obszarze a dostępnością 
do bezpiecznych i skutecznych 
produktów leczniczych będących 
w obrocie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej”. Samorząd 
aptekarski od wielu lat konse-
kwentnie wskazuje właściwym 
organom państwa, że przepisy 
antykoncentracyjne są w zasadzie 
martwym prawem. W wystąpie-
niach do prezesa Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów 
(pisma z 5 listopada 2013 r. i 15 
stycznia 2014 r.), dyrektora Dele-
gatury UOKiK w Bydgoszczy (pis-
mo z 29 maja 2014 r.), Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego 
(pismo z 1 kwietnia 2014 r.) oraz 
do Mazowieckiego Wojewódzkie-

GRA 

W MONOPOL

Pokusa koncentracji i monopolizacji jest bardzo silna wśród 
przedsiębiorców działających na rynku aptek ogólnodostępnych. 
Nieobecność w naszym systemie prawnym zasady „apteka dla ap-
tekarza lub spółki aptekarskiej” powoduje, że reguły gry na tym 
rynku wyznaczają nie farmaceuci, ale przede wszystkim ci, którzy 
z tym zawodem nie mają nic wspólnego. A konsekwencje tego 
zjawiska są niekorzystne zarówno dla pacjentów, jak i aptekarzy. 
Koncentracja stanowi bowiem praktykę, której celem jest dążenie 
do monopolizacji działalności gospodarczej na danym rynku. Nie 
ulega wątpliwości, że monopolizacja usług świadczonych na rynku 
aptecznym pozbawia pacjenta możliwości wyboru apteki i nieja-
ko uzależnia go od podmiotu posiadającego dostatecznie wysoki 
udział w rynku aptek ogólnodostępnych. Zagrożenie koncentra-
cją dotyczy nie tylko pacjentów, ale także innych właścicieli aptek 
ogólnodostępnych, nieposiadających tak wysokiego udziału w tym 
rynku. Celem przepisów antykoncentracyjnych na gruncie prawa 
farmaceutycznego jest więc zapobieganie powstawaniu i utrzymy-
waniu się monopoli usługowych. Tak zdefiniowany cel z całą pew-
nością dotyczy ważnego interesu publicznego. 

Należy też podkreślić, że dążenie przedsiębiorcy do minima-
lizacji kosztów działania przy jednoczesnym dążeniu do maksy-
malnego wzrostu obrotu produktem leczniczym ma niewątpliwie 
negatywny wpływ na jakość oferowanych usług oraz powoduje, że 
przedsiębiorca, który uzyskuje pozycję monopolistyczną, wykorzy-
stuje wszelkie, często niedozwolone metody w celu osiągnięcia jak 
największego zysku. W tej sytuacji przedsiębiorca realizuje swój in-
teres kosztem interesu pacjenta. 
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go Inspektora Farmaceutycznego 
(pismo z 15 lipca 2014 r.) apelo-
wałem o intensyfikacje działań 
w celu egzekwowania obowiązu-
jącego prawa i przedstawiałem 
stanowisko samorządu aptekar-
skiego w konkretnych sprawach, 
gdy w naszej ocenie mogły być 
naruszone przepisy antykoncen-
tracyjne. 

W piśmie do Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego 
napisałem: „W związku z docie-
rającymi do mnie informacjami 
wskazującymi, że na podstawie 
obowiązujących przepisów praw-
nych Główny Inspektor Farmaceu-
tyczny dopuszcza, w przypadku 
przejmowania przez spółki aptek 
ogólnodostępnych, automatyczne 
wstępowanie w prawa wynikające 
z zezwolenia wydanego na rzecz 
spółek przejmowanych – wyrażam 
sprzeciw i zaniepokojenie stoso-
wanymi praktykami oraz pro-
szę o przestrzeganie przez organ 
obowiązujących przepisów i nie-
wprowadzanie praktyk bezpraw-
nie prowadzących do uprzywile-
jowania niektórych podmiotów”. 

Zgodnie z art. 99 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne nie jest możliwe 
uzyskanie kolejnego zezwolenia 
na prowadzenie apteki w sytu-
acji, gdy podmiot występujący 
o uzyskanie zezwolenia prowadzi 
na terenie województwa więcej 
niż 1% aptek ogólnodostępnych 
albo podmioty przez niego kon-
trolowane w sposób bezpośred-
ni lub pośredni, w szczególności 
podmioty zależne w rozumieniu 
przepisów o ochronie konkurencji 
i konsumentów, prowadzą łącznie 
więcej niż 1 % aptek ogólnodo-
stępnych. Z powyższej regulacji 
wynika, że w wypadku obrotu 
produktem leczniczym swoboda 
działalności gospodarczej pod-
lega prawnemu ograniczeniu. 
Obowiązujące przepisy w sposób 
jednoznaczny określają wielkość 

dozwolonej koncentracji na polu 
obrotu detalicznego produktem 
leczniczym. Ustalając jako do-
puszczalną liczbę aptek skupioną 
w rękach jednego przedsiębiorcy 
na poziomie 1%, ustawa – Prawo 
farmaceutyczne wskazuje tym 
samym, że przekroczenie tej licz-
by wprawia w ruch mechanizmy 
szkodzące zarówno innym przed-
siębiorcom, jak i pacjentom. Na-
czelna Izba Aptekarska uważa za 
niedopuszczalne naruszanie tej 
zasady. Niestety, przepisy anty-
koncentracyjne są permanentnie 
łamane, a działania inspekcji far-
maceutycznej w zakresie nadzoru 
nad przestrzeganiem obowiązu-
jącego prawa są niewystarczające.

Za egzekwowanie obowią-
zującego prawa odpowiedzial-
ne są właściwe organy admini-
stracji państwowej. Tymczasem 
obowiązująca „zasada 1%” jest 
osłabiana poprzez same organy 
administracji państwowej, które 
ignorują wynikające z obowiązu-
jących przepisów ograniczenia. 
Przykładem może być postępo-
wanie Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów (decyzja nr 
DKK – 7/2014 z dnia 27 stycznia 
2014 r.) oraz Głównego Inspekto-
ra Farmaceutycznego. 

Zgodnie z art. 18. ustawy 
o  ochronie konkurencji i kon-
sumentów prezes UOKiK wydaje 
zgodę na dokonanie koncentra-
cji, w wyniku której konkurencja 
na rynku nie zostanie istotnie 
ograniczona, w szczególności 
przez powstanie lub umocnienie 
pozycji dominującej na rynku. Jak 
stanowi art. 19 tej ustawy, zgoda 
na dokonanie koncentracji jest 
możliwa tylko i wyłącznie wów-
czas, gdy w wyniku dokonanej 
koncentracji nie nastąpi ogra-
niczenie dopuszczonej prawem 
konkurencji. Wydając więc decy-
zję, prezes UOKiK nie tylko oce-
nia, czy w wyniku koncentracji 
nie nastąpi ograniczenie konku-

rencji, ale zobowiązany jest rów-
nież do ustalenia dopuszczonej 
prawem konkurencji, która nie 
w każdym wypadku musi być 
nieograniczona.

Przypadki określające do-
puszczoną przez prawo kon-
kurencję wskazane są zarówno 
w ustawie o ochronie konkuren-
cji i konsumentów, jak i w tzw. 
ustawach resortowych. Tak więc 
ustawa – Prawo farmaceutyczne, 
określając granice dopuszczalnej 
konkurencji w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczącej 
prowadzenia aptek ogólnodo-
stępnych, wymaga od organu 
właściwego do wydania zezwole-
nia każdorazowego badania, czy 
w wypadku danego podmiotu 
przejmującego przejęcie danej 
apteki nie skutkuje przekrocze-
niem kryteriów antykoncentra-
cyjnych. 

W ocenie samorządu apte-
karskiego art. 99 ustawy – Prawo 
farmaceutyczne nie jest idealny, 
a cel tego przepisu nie jest rea-
lizowany. Bez wątpienia należy 
doprecyzować, „uszczelnić” prze-
pisy antykoncentracyjne zawarte 
w ustawie – Prawo farmaceutycz-
ne. Badaniu powinny podlegać 
nie tylko relacje kontroli czy za-
leżności pomiędzy podmiotami 
wskazanymi w tych przepisach, 
ale również wszelkie powiąza-
nia o charakterze finansowym 
i ekonomicznym. Warto mieć na 
uwadze, że przepis art. 99 ust. 3 
ustawy – Prawo farmaceutyczne 
jest szczególnym przepisem an-
tymonopolowym wobec przepi-
sów zawartych w ustawie z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie kon-
kurencji i konsumentów. Przepis 
ten wprowadza kryteria antykon-
centracyjne specyficzne jedynie 
dla rynku aptecznego. Kryteria 
te nie uchylają jednak kryteriów 
antykoncentracyjnych zawartych 
w ustawie o ochronie konkurencji 
i konsumentów, lecz je dopełniają 

►
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w odniesieniu do aptek ogólno-
dostępnych. Chcąc osiągnąć cel, 
jakim jest zapobieganie mono-
polizacji rynku aptek ogólnodo-
stępnych, trzeba między innymi 
dążyć do zacieśnienia współpra-
cy między wojewódzkim inspek-
torem farmaceutycznym a preze-
sem Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, co pozwoli właś-
ciwie ocenić poziom koncentracji 
w danej sprawie. 

Ponadto Naczelna Izba 
Aptekarska wskazuje na ko-
nieczność wprowadzenia do pol-
skiego porządku prawnego kry-
teriów demograficznych i geo-
graficznych, które powinny być 
uwzględniane przy wydawaniu 
zezwolenia na prowadzenie ap-
teki. Regulacja ta jest konieczna 
z punktu widzenia prawidłowe-
go funkcjonowania rynku ap-
tek. Rynek apteczny może być 
regulowany przez państwo, na 
co wskazuje Trybunał Sprawied-
liwości Unii Europejskiej w wy-
roku z 1 czerwca 2010 r., wyda-
nym w związku z uregulowania-
mi obowiązującymi w Hiszpanii. 
Obecnie obowiązujące przepisy 
nie przewidują ograniczeń w za-
kładaniu aptek ogólnodostęp-
nych ze względu na ich liczbę na 
danym obszarze lub odległość od 
innych aptek. Brak jakichkolwiek 
zasad dotyczących rozmieszcze-
nia aptek ogólnodostępnych, 
odnoszących się w szczególności 
do uwarunkowań demograficz-
nych lub terytorialnych, powo-
duje wzrost ich liczby. Zjawisko 
to, występujące w największym 
natężeniu w dużych miastach, 
łączy się z powstawaniem wielu 
bardzo negatywnych następstw 
rzutujących na możliwość pra-
widłowego realizowania przez 
apteki ich zadań jako placówek 
ochrony zdrowia publicznego. ■

WOJEWODA POMORSKI
ogłasza konkurs na stanowisko 

wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego 
w Gdańsku

1. Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) uzyskała w kraju dyplom magistra farmacji bądź uzyskała za 

granicą dyplom uznany w kraju za równorzędny,
3) posiada co najmniej 5 lat praktyki zgodnej z kierunkiem wy-

kształcenia, 
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni 

praw publicznych.

2. Oferta kandydata powinna zawierać:
1) kopię obydwu stron dowodu osobistego posiadającego formę sper-

sonalizowanej karty identyfikacyjnej albo kopię pierwszych trzech 
stron dowodu osobistego wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r.,

2) życiorys i list motywacyjny, 
3) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwa-

lifikacje, 
4) oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych 

i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za prze-
winienia zawodowe, 

5) oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkurso-
wym, 

6) oświadczenie kandydata, że nie zachodzą przeciwwskazania do po-
wołania na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, 
określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowa-
dzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pub-
liczne (Dz. U. z 2006, Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).

Oferty należy składać do Wojewody Pomorskiego w terminie do 
dnia 18 sierpnia 2014 r. 

Konkurs odbywać się będzie w siedzibie Pomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (I piętro, 
sala 157).

Posiedzenie komisji konkursowej przeznaczone na zapoznanie 
się ze złożonymi dokumentami odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014 r. 
o godz. 9.00.

Rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi formalne od-
będą się w dniu 29 sierpnia 2014 r. od godz. 10.30.

Oferty należy składać w sekretariacie Biura Kadr i Organizacji Po-
morskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (pokój 178) lub przesyłać 
w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem 
telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pomor-
skiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego”, na adres:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, 
Biuro Kadr i Organizacji, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. 

Więcej informacji pod numerem tel. 58 30 77 584.

►
Aktualności
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(Magdalena Bucior) Pani Ewo, 
w ostatniej rozmowie zapo-
wiedziałyśmy rozszerzenie 
wątku poczucia humoru. Ko-
lejny miesiąc wakacji sprzyja 
kontynuowaniu myśli o po-
godzie ducha, a więc także 
pogłębionej refleksji nad 
tym zagadnieniem. Pytam 
więc: Czym jest poczucie 
humoru i czy jest tożsame 
z humorem? Pytam nie bez 
przyczyny, bo chcę, abyśmy 
porozmawiały o znaczeniu 
poczucia humoru w pracy 
zawodowej ze szczególnym 
akcentem na pracę aptekarza.

(Ewa Sitko) To jest wyzwanie, 
bo w pierwszym odczuciu 
jakoś mi trudno wyobrazić 
sobie aptekę – ostoję solid-
ności, rozwagi i spokoju – 
jako miejsce przesiąknięte 
wesołością. 

(M) Dwa pierwsze zdania, a trzy 
określenia: humor, poczu-
cie humoru i wesołość. 
Myślę, że musimy zacząć 
od początku i sięgając do 
źródeł, zdefiniować pojęcia. 
W Słowniku Języka Polskie-
go PWN humor jest defi-
niowany jako: 
1. «zdolność dostrzegania 
zabawnych stron życia»
2. «chwilowy stan usposo-
bienia, zwłaszcza: pogodny 
nastrój»
3. «przedstawienie czegoś 
w zabawny sposób; też: 
zabawne, komiczne sceny, 
sytuacje, dialogi itp.» [1]

Wesołość została 
opisana jako «wesoły na-
strój, dobry humor», na-
tomiast „poczucie humo-
ru” wpisuje się w pierwszą 
część definicji „humoru” 
czyli, powtórzę, jest zdol-

nością dostrzegania zabaw-
nych stron życia. W pierw-
szym oglądzie niewielkie 
różnice.

(E) W pierwszym może tak, ale 
w drugim – ja już widzę 
różnicę między zdolnością 
do…, a chwilowym stanem. 
Zdolność to coś stałego, 
nie przejściowego. To ro-
dzaj stałej dyspozycji.

(M) Zwróciła Pani uwagę na ważną 
kwestię. W literaturze psy-
chologicznej czytamy, że 
poczucie humoru jest cechą 
osobowości i jest niezależne 
od sytuacji, w której znajduje 
się człowiek. Natomiast hu-
mor jest reakcją emocjonal-
ną na zaistniałe zdarzenie.

Współczesne poglą-
dy prezentowane w obrębie 
dziedziny zwanej humoro-

Uśmiechnięta postawa 
wobec rzeczywistości, 

czyli rzecz o zbawiennym wpływie 
poczucia humoru

Fot. Fotolia.com
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logią są rezultatem ba-
dań zapoczątkowanych już 
w starożytności. Arystoteles 
uważał, że poczucie humoru 
w sposób istotny różnicuje 
człowieka od zwierząt. Ty-
pologia Hipokratesa odno-
siła się do humoru utożsa-
mianego z płynami ustro-
jowymi i temperamentem. 
To rozróżnienie między po-
czuciem humoru a humo-
rem, na które zwróciła Pani 
uwagę, pojawiło się dopiero 
w XIX wieku w Anglii i ozna-
czało nie tylko pogodną 
reakcję na otaczające czło-
wieka zdarzenia, ale również 
postawę tolerancji i współ-
istnienia z innymi narodami. 

(E)  No właśnie – postawa to coś 
stałego i, jak dobrze rozu-
miem, jeżeli w naszej rozmo-
wie będziemy używać okre-
ślenia „poczucie humoru”, to 
będziemy mieć na uwadze 
„uśmiechniętą” postawę wo-
bec rzeczywistości pomimo 
jej nieprzewidywalności.

(M) W wielkim uproszczeniu tak, 
ale aby to uproszczenie nie 
wypaczyło zagadnienia, to 
muszę dodać, iż poczucie 
humoru ma złożoną struk-
turę. Będzie odnosiło się 
do uznawania czegoś za 
śmieszne, predyspozycji do 
częstego śmiania się oraz 
ochoty rozweselania innych.

(E) Ciągle czuję jakiś „definicyj-
ny niedosyt”. Zdolność do 
śmiechu (nawet jako stałe 
dyspozycja), to chyba nie to 
samo co poczucie humoru?

(M) Pani Ewo, wiem, że zawsze 
przemawia do Pani auto-
rytet profesora Leszka Ko-

łakowskiego. Powiem więc 
za nim: „Czym innym jest 
zdolność do śmiechu, czym 
innym poczucie humoru. 
Zdolność do śmiechu jest 
powszechną i wyróżniającą 
cechą człowieka [...]. Poczu-
cie humoru natomiast jest 
rzadkie, zakłada bowiem 
umiejętność osiągnięcia 
przez człowieka dystansu 
względem samego siebie, 
dystansu ironicznego” [2]. 

(E) Teraz jasne i mogę już spo-
kojnie zadać Pani pytanie: 
W jaki sposób poczucie hu-
moru może służyć apteka-
rzowi w pracy?

(M) Przede wszystkim – poczucie 
humoru „popłaca” na po-
ziomie fizjologicznym (któż 
lepiej od lekarza i farmaceu-
ty wie, jakie to ważne). Kiedy 
się śmiejemy – krew szyb-
ciej krąży, mózg jest lepiej 
ukrwiony. Spada ciśnienie 
krwi. Następuje regulacja 
hormonów stresu. Śmiech 
wzmacnia system immuno-
logiczny – poprzez zwięk-
szenie stężenia niektórych 
limfocytów. 

(E) Sprowokowała mnie Pani (cy-
tatem z Leszka Kołakow-
skiego) do poszukiwania 
informacji, co inne znane 
osoby mówiły na temat 
poczucia humoru. Pierwsza 
sentencja, na którą natrafi-
łam, przypisywana jest Ju-
liuszowi Cezarowi: „Uważaj-
cie na ludzi, którzy się nie 
śmieją. Są niebezpieczni.” 
Bardzo mocna wypowiedź. 
Nie dotarłam do uzasad-
nienia, które podałby sam 
autor, ale czy mogłaby Pa-
ni, Pani Magdo, spróbować 

wyobrazić sobie, co „autor 
mógł mieć na myśli”?

(M) Myślę, że Juliusz Cezar (wiel-
ki, czasami w literaturze 
opisany jako charyzma-
tyczny przywódca, nie fi-
lozof) zauważył, że śmiech 
jest wyrazem dostrzegania 
dysproporcji między wy-
obrażeniem działań a kon-
kretnym działaniem. Jeżeli 
osoba jest w stanie dostrzec 
tę niezgodność między „po-
myślanym a oglądanym” 
[3], to jest w stanie wpro-
wadzić zmianę, jest w roz-
woju. Napisałam te słowa 
i widzę, że trafnie opisują 
rzeczywistość, nie tylko hi-
storyczną. Myślę o farmace-
ucie, który z wielką uwagą 
i dyscypliną przygotowuje 
i przeprowadza kampanię 
informacyjną np. na temat 
uruchamianej w jego aptece 
opieki farmaceutycznej i… 
żaden pacjent nie chce się 
tą inicjatywą zainteresować. 
Szczery śmiech będący re-
akcją na rozdźwięk między 
„pomyślanym a oglądanym” 
na pewno otwiera na szuka-
nie nowych ścieżek. Brak tej 
zdolności może skutkować 
nie tylko frustracją, ale rów-
nież sztywnym powielaniem 
wzorców, które tylko gene-
rują koszty (od psychicznych 
do finansowych), a nie przy-
noszą szans na doświadcze-
nie zgodności między „po-
myślanym a oglądanym”.

(E) Znalazłam również zdanie Mo-
liera: „Jeśli potrafisz śmiać 
się z samego siebie, to naj-
lepszy dowód, że masz po-
czucie humoru”. Czy zgodzi 
się Pani ze mną, że mamy 
tu do czynienia z wyraże-

►
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niem szczególnej funkcji 
humoru jako mechanizmu 
obronnego? Jeżeli dzie-
je się coś trudnego na ze-
wnątrz albo doświadczamy 
jakichś osobistych braków, 
to wewnętrzna gotowość 
do dostrzegania zabaw-
nych elementów tych sy-
tuacji wyraźnie podwyższa 
zdolności adaptacyjne i ot-
wiera na szukanie nowych 
rozwiązań lub kompenso-
wanie braków walorami.

(M) Ja w tym zdaniu, przypisywa-
nym Molierowi, odnajduję 
to, do czego już w XX stule-
ciu odniesie się Leszek Koła-
kowski. Odwracam sobie to 
zdanie i czytam je tak – je-
żeli masz poczucie humoru, 
to potrafisz śmiać się także 
(a nawet przede wszystkim) 
z samego siebie. Dlaczego? 
Otóż, jak przed chwilą wyka-
załyśmy, poczucie humoru 
jest postawą, która pozwala 
dostrzec rzeczywistość jako 
uśmiechniętą, nawet pomi-
mo na przykład jej nieprze-
widywalności. A także zło-
żoności, trudności. Nie ma 
rzeczywistości, którą trak-
tujemy z większą estymą niż 
„nasza” rzeczywistość – „ja” 
realne, które w sobie nosi-
my, „ja” idealne, do którego 
dążymy, wpisujące się w to 
przekonania na temat na-
szych możliwości, uzdolnień, 
przekonań i wartości. Nasz 
obraz jest tą rzeczywistością, 
którą zazwyczaj traktujemy 
ze śmiertelną powagą. Jeże-
li, znów nawiążę do definicji 
słownikowej, potrafię tę rze-
czywistość przeanalizować 
z życzliwością, ale i z auto-
ironią, z serdecznością, ale 

i prawdziwie, to znaczy, że 
już w każdej innej rzeczywi-
stości odnajdę to, co może 
zostać uwypuklone jako za-
bawne, śmieszne, absurdal-
ne i radosne. 

Nie traci jednak na 
znaczeniu interpretacja, któ-
rą Pani zaproponowała, że 
zareagowanie z humorem 
jest swoistym mechanizmem 
obronnym i to jednym z tych 
najzdrowszych – nie znie-
kształca mocno sposobu, 
w jaki odbieramy rzeczy-
wistość, a tylko pozwala na 
poradzenie sobie na przy-
kład z trudną sytuacją, na 
chwilowe pomniejszenie jej, 
aby później móc już ją doj-
rzale przeanalizować. 

(E) A czy znajdzie Pani w psy-
chologii odzwierciedlenie 
dla słów Francisa Bacona 
–„Wyobraźnia została dana 
człowiekowi, by wynagro-
dzić mu to, czym nie jest; 
poczucie humoru – by go 
pocieszyć.”

(M)  Oczywiście, że tak. Myślę 
o wakacyjnym wyjeździe. 
Wyobrażam sobie piękną 
pogodę, a tu… leje. Myślę, że 
bardzo będę potrzebowała 
pocieszenia. Poczucie hu-
moru z pewnością pozwoli 
dostrzec zabawne strony 
takiego urlopu i uruchomić 
kreatywność.

(E) Chciałabym zwrócić Pani 
uwagę na jeszcze jedno 
rozróżnienie: wesołkowa-
tość a poczucie humoru. 
Pierwsze określenie od ra-
zu budzi we mnie opór. Nie 
chciałabym być spostrze-
gana jako osoba „wesołko-

wata” i nie chciałabym, aby 
na przykład moim znajomi 
czy współpracownicy byli 
„wesołkowaci”. Czy to jest 
tak, że poczucie humoru 
charakteryzuje się jakimś 
rodzajem szlachetności?

(M) Jeżeli przez wesołkowatość 
rozumiemy wesołość (fi-
glarność, filuterię, psotliwość 
lub żartobliwość) to jestem 
jak najbardziej za… Jeżeli 
natomiast wesołkowatość 
oznacza bezceremonial-
ność, dosadność, poufałość, 
kpiarstwo czy niedelikatność 
– to jest to ten kraniec konti-
nuum, którego nie lubię. Na-
leży pamiętać, że wesołość 
w różnych sytuacjach może 
różnie się objawić i być róż-
nie odczytywana. Poczucie 
humoru jako, jak już ustaliły-
śmy, postawa do dostrzega-
nia i wyrażania „uśmiechnię-
tej” strony rzeczywistości nie 
zwalnia nas od rozeznawa-
nia, co to za rzeczywistość. 
Są sytuacje, w których „we-
sołe” spostrzeżenia powin-
niśmy zachować dla siebie. 
I nie chodzi tylko o to, że 
epatowanie nimi nie wpisu-
je się w konwencję obycza-
jową. Nie przy wszystkich 
z jednakową mocą manife-
stujemy poczucie humoru, 
w pewnych relacjach jeste-
śmy bardziej powściągliwi, 
co nie znaczy, że te relacje 
są dla nas mniej ważne.

(E) A jak kształtuje się zależność 
pomiędzy poczuciem hu-
moru, a zdolnościami po-
znawczymi? Powszechnie 
uważa się, że istnieje zwią-
zek pomiędzy poczuciem 
humoru a ilorazem inteli-
gencji. ►
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(M) Nie potrafię przytoczyć w tej 
chwili badań, które przema-
wiałyby za taką zależnością. 
Na pewno istnieje zależ-
ność pomiędzy poczuciem 
humoru a kreatywnością. 
A raczej – korzystając z roz-
różnienia, którego dokona-
łyśmy na początku naszej 
rozmowy – pogodnym na-
strojem a kreatywnością. 
Radość, poczucie mocy, 
przewaga motywacji we-
wnętrznej nad zewnętrzną 
sprzyjają myśleniu niekon-
wencjonalnemu, niestereo-
typowemu, odkrywczemu. 
Dostrzegam także sprzęże-
nie zwrotne pomiędzy ma-
nifestowaniem poczucia hu-
moru w słownym dowcipie, 
celnej ripoście a szeroko ro-
zumianą inteligencją słowną. 

(E) Na pewno ludzie z poczuciem 
humoru są lubiani przez in-
nych.

(M) Oczywiście, częściej otrzymują 
wsparcie społeczne, łatwiej 
wchodzą w relacje inter-
personalne, potrafią prosić 
o pomoc, są spostrzegane 
jako osoby interpersonal-
nie atrakcyjne [4]. Ale zno-
wu musimy nawiązać do 
słów profesora Kołakow-
skiego – w moim przeko-
naniu społeczną akceptację 
otrzymuje osoba, która tym 
poczuciem humoru ob-
darza nie tylko innych, ale 
przede wszystkim siebie. 
Nazywa swoje ogranicze-
nia, potrafi się z nich śmiać, 
jest ironiczna, ale i autoiro-
niczna. Poczucie humoru 
kierowane tylko i wyłącznie  
w stronę innych jest przeży-
wane jako złośliwość. 

(E) Wygląda na to, że poczucie 
humoru sprzyja i temu, kto 
je posiada i temu, kto z ta-
ką osobą pracuje. Chciała-
bym jednak zwrócić uwagę 
na to, że humor (rozumia-
ny już jako przedstawianie 
czegoś w zabawny sposób) 
i wzbudzanie poczucia hu-
moru mogą być wykorzy-
stywane w sposób może 
nie tyle manipulacyjny, co 
kontrowersyjny. Pracowni-
ków jednej z linii lotniczych 
poinformowano o ban-
kructwie firmy, po czym 
przeprowadzono szybką 
interwencję – za pomocą 
groteski i humoru zachę-
cano ich do optymistycznej 
oceny całej sytuacji. W opi-
nii jednych pozwoliło to 
na złagodzenie grozy całej 
sytuacji i późniejsze, szyb-
sze odzyskanie równowa-
gi, w opinii drugich – było 
działaniem właśnie mani-
pulacyjnym. Pomniejsze-
nie, złagodzenie poprzez 
śmiech realnie trudnej sy-
tuacji, w jakiej znaleźli się 
pracownicy opóźniło ich 
dojrzałe, nastawione na 
przykład na własną obronę, 
działania. [5]

(M) Czy w małej rodzinnej apte-
ce może mieć miejsce takie 
manipulacyjne wykorzysta-
nie humoru, wesołości, czy-
jegoś poczucia humoru.

(E) Mówimy tutaj o celowych 
strategiach stosowanych 
w dużych przedsiębior-
stwach. Poczucie humoru 
„na co dzień” na pewno 
pomaga, ale i w małej ap-
tece, w kameralnym gronie, 
możemy humorem mani-

pulować. Poprzez poczucie 
humoru możemy tworzyć 
sytuacje, w których inni ła-
twiej ulegają naszym ocze-
kiwaniom. Humor może 
chronić nas przed konfron-
tacją, której nie chcemy, ale 
tym samym opóźniać na-
sze zmierzenie się z prob-
lemem. Mówiąc „Nie masz 
poczucia humoru, przecież 
ja tylko żartuję” możemy 
manipulować oceną sytu-
acji i blokować przepływ 
informacji. Jak widać, warto 
rozwijać i wzmacniać w so-
bie poczucie humoru, nie 
porzucając trudu oceny sy-
tuacji w całej jej złożoności. 

Pani Magdo, podsu-
mowując – tak na poziomie 
indywidualnym, jak i spo-
łecznym poczucie humoru 
to samo dobro. Jest ono 
czymś więcej niż tylko po-
zytywnym myśleniem. Jak 
pisze N. Bevin w „Śmiech 
leczy” [6] nie wystarczy 
umieć wzbudzać i nazywać 
pozytywne emocje i uczu-
cia, trzeba jeszcze osiągnąć 
„wstrząsający przeponą 
śmiech”. Czego Pani, sobie 
i wszystkim czytelnikom 
serdecznie życzę. ■

Ewa Sitko
Magdalena Bucior

[1] sjp.pwn.pl/
[2] Leszek Kołakowski, Mini wykład o maxi 

sprawach
[3] Schopenhauer A., (1995), Przyczynek do 

teorii śmieszności, [w:] A. Schopenhauer, 
Świat jako wola i przedstawienie, t. II tłum. 
I. Garewicz, PWN, Warszawa.

[4] Cohen, 1988; Bell i in., 1986; Masten, 1986, 
za: Tomczuk-Wasilewska, 2009, Psycholo-
gia humoru, Wydawnictwo KUL

[5] Kaczmarek-Kurczak P., Fabryki uśmie-
chów, w: Poradniki Psychologiczny POLI-
TYKI Tom 4, Wydanie Specjalne 1/2010

[6] Bevin N. Śmiech leczy, Oficyna Wydawni-
cza „SPAR”, Warszawa
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Wziewna 
droga podania leków

Farmakologiczne uzasad-
nienie podawania leków bezpo-
średnio na błonę śluzową zmie-
nioną zapalnie jest oczywiste 
i zostało potwierdzone przez 
powszechne stosowanie inhalacji 
w praktyce klinicznej. 

Spośród zalet leków wziew-
nych w porównaniu do ich odpo-

wiedników stosowanych doustnie 
możemy wymienić następujące: 
• możliwość zastosowania niż-

szych dawek leków, które 
osiągają wysokie, lokalne stę-
żenia w obszarach dotknię-
tych procesem chorobowym, 
w celu osiągnięcia tego sa-
mego efektu farmakologicz-
nego;

• niższe stężenie leku w krąże-
niu ogólnym w porównaniu 

do obserwowanego po po-
daniu drogą doustną;

• w konsekwencji, dostępność 
biologiczna i ogólnoustrojo-
we działania niepożądane są 
słabsze po podaniu leku dro-
ga wziewną (np. wziewne GKS 
nie tłumią osi podwzgórze-
-przysadka-nadnercza [HPA]);

• szybszy początek działania 
(np. początek działania dla 
wdychanego salbutamolu 
wynosi kilka minut, podczas 
gdy po podaniu doustnym 
wydłuża się on do około pół 
godziny)

Zalety te sugerują, że poda-
wanie leków drogą wziewną może 
być z powodzeniem stosowane 
w leczeniu wielu chorób górnych 
i dolnych dróg oddechowych, 
w tym w alergicznym nieżycie 
nosa, zapaleniu zatok, mukowi-
scydozie, zapaleniu oskrzelików, 
dysplazji oskrzelowo-płucnej, 
przewlekłym zapaleniu oskrzeli, 
przewlekłej obturacyjnej choro-
bie płuc (POChP) oraz w astmie. 
Wytyczne leczenia alergicznego 
nieżytu nosa wskazują, że GKS 
podane donosowo są najbardziej 
skutecznymi lekami w tej jed-

Sterydoterapia 

aerozolowa

Terapia inhalacyjna znana i wykorzystywana jest od wielu wieków. 
Pierwsze wzmianki dotyczące tego typu leczenia pochodzą sprzed 4000 
tysięcy lat z Indii, a pierwsze inhalatory wykorzystujące sprężone powie-
trze były wykorzystywane w uzdrowiskach ponad 150 lat temu. W latach 
50 i 60 ubiegłego stulecia powstały inhalatory ciśnieniowe i proszkowe 
stosowane w infekcjach dolnych i górnych dróg oddechowych. Pierw-
szymi lekami podawanymi tą drogą były związki z grupy nieselektyw-
nych β-agonistów: adrenalina i izoprenalina. Z czasem zostały one za-
stąpione przez selektywnego, krótko działającego β-agonistę - salbu-
tamol oraz przez glikokortykosteroidy (GKS) wziewne, spośród których 
jako pierwszy zastosowany został dipropionian beklometazonu. Zmiany 
te miały miejsce pod koniec lat 60-tych i na początku 70-tych. Wpro-
wadzenie wziewnych GKS zrewolucjonizowało terapię przewlekłej ast-
my. Rzeczywiście, regularne i długoterminowe stosowanie niewielkich 
dawek tych leków skutecznie kontroluje objawy choroby, zmniejsza ich 
nasilenie, zapobiega zaostrzeniom, wzmacnia czynności płuc i zmniej-
sza śmiertelność u pacjentów z przewlekłą astmą.

►
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nymi GKS. Ocena siły i skutecz-
ności działania GKS wymaga dłu-
gotrwałych badań (co najmniej 1 
miesiąc regularnego leczenia). Po 
osiągnięciu oczekiwanego efektu 
klinicznego, całkowita dzienna 
dawka leku powinna być ustalana 
indywidualnie dla każdego pa-
cjenta, w celu ustalenia najniższej 
dawki pozwalającej skutecznie 
kontrolować objawy choroby.

Inhalatory i nebulizatory

Podanie wziewne GKS wy-
maga użycia specyficznych urzą-
dzeń, spośród których możemy 
wymienić: 
1. Inhalatory ciśnieniowe MDI 

(metered dose inhaler), któ-
re w przypadku stosowania 
wziewnych GKS wymagają 
często wykorzystania tzw. 
„spejsera”, czyli dodatkowej 
komory powietrznej zwięk-
szającej skuteczność leczenia, 
a ograniczającej działania nie-
pożądane. Stosując „spejser” 
można zyskać znacznie więk-
szą depozycję płucną uwol-
nionej dawki. Zastosowanie 
zamiast nośników freono-
wych, nowego typu nośni-
ków hydrofluoroalkanowych 
(HFA) również powoduje, że 
leki w dużej ilości docierają 
do płuc. 

2. Inhalatory proszkowe DPI 
(dry powder inhaler) – por-
cja leku jest pobierana z do-
zownika przez pacjenta przy 
wykorzystaniu siły wdechu. 
W celu podania leku z tego 
typu inhalatora używane są 
przystawki typu dysk, tur-
buhaler czy aerolizer.

3. Nebulizatory – to urządzenia, 
które w domach pacjentów 
zastąpiły inhalacje parą wod-
ną. Do lat 60-tych wprowa-
dzono do lecznictwa aparaty 

ką aktywnością przeciwzapalną, 
około 1000-krotnie większą niż 
endogenny kortyzol. Poszcze-
gólne rodzaje steroidów różnią 
się między sobą siłą tego dzia-
łania nawet cztero-, sześciokrot-
nie. Oczywiście, te różnice można 
zniwelować podając różne dawki 
leku. Najbardziej korzystnie są 
preparaty wywierające najsilniej-
szy efekt przeciwzapalny przy 
najsłabiej wyrażonych działaniach 
niepożądanych.

Ekwiwalentne dawki GKS 
wziewnych:
• cyklezonid 160 mg
• budesonid 400 mg
• propionian flutikazonu 250 mg
• dipropionian beklometazonu 

250 mg

Działania niepożądane 
wziewnych GKS

GKS stosowane wziewnie 
podawane w niewielkich daw-
kach są lekami bezpiecznymi, 
a ogólnoustrojowe działania nie-
pożądane są minimalne. Dlate-
go można je stosować u dzieci. 
Sporadycznie odnotowywane są 
miejscowe powikłania tej tera-
pii, takie jak grzybica jamy ustnej 
i gardła oraz chrypka spowodo-
wana osłabieniem mięśni krta-
ni. Tym pierwszym powikłaniom 
można zapobiec płucząc jamę 
ustną i gardło bezpośrednio po 
inhalacji. Jednakże, długotrwa-
łe podawanie wysokich dawek 
wziewnych GKS może powodo-
wać wystąpienie ogólnoustrojo-
wych powikłań. Dlatego zazwy-
czaj stosuje się najmniejszą daw-
kę podtrzymującą wziewnego 
GKS, pozwalającą na skuteczną 
kontrolę astmy. Zalecane jest tak-
że kontrolowanie wzrostu u dzie-
ci i młodzieży leczonych wziew-

nostce chorobowej. Zaś badania 
dotyczące terapii zapalenia za-
tok u dzieci sugerują rozważe-
nie GKS wziewnych jako leczenia 
uzupełniającego do terapii. Rze-
czywiście, podanie niskiej dawki 
dipropionianu beklometazonu 
powoduje znaczne zwiększenie 
aktywności antybiotyków prze-
ciwko Chlamydophila pneumo-
niae. W zależność od schorzenia, 
drogą tą mogą być podawane 
antybiotyki, leki rozpuszczające 
śluz, antycholinergiczne i adre-
nergiczne środki rozszerzające 
oskrzela, GKS lub ich kombinacje.
 

Wziewne GKS

W ponad 70 krajach na 
całym świecie, wziewne GKS są 
zatwierdzone i wykorzystywane 
do inhalacji u dzieci i dorosłych 
w leczeniu astmy i POChP. Dzia-
łania farmakologiczne obejmują 
zwiększenie liczby receptorów 
β2-adrenergicznych oraz zwięk-
szenie wrażliwości receptora β2-
adrenergicznego, zmniejszenie 
produkcji śluzu i nadreaktyw-
ności oskrzeli, obniżenie liczby 
komórek tucznych, pobudzenie 
apoptozy eozynofili i ogranicze-
nie obrzęku dróg oddechowych. 
Receptor glikokortykosteroidowy 
znajduje się w cytoplazmie więk-
szości komórek w organizmie, 
co wyjaśnia szerokie spektrum 
działania GKS, w tym także liczne 
działania niepożądane. Do tych 
ostatnich zaliczyć możemy: nie-
wydolność nadnerczy, opóźnie-
nie wzrostu u dzieci i młodzieży, 
zmniejszenie gęstości mineralnej 
kości, zaćmę i jaskrę czy nawet 
zaburzenia ze strony ośrodkowe-
go układu nerwowego. 

Główną zaletą wziewnych 
GKS jest silne działanie miejsco-
we oraz niska aktywność układo-
wa. Charakteryzują się one wyso-

►
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płynów liposomalnych. Te nowe 
preparaty wydają się być bez-
pieczne i bardziej stabilne. Ob-
serwowana również jest poprawa 
właściwości farmakodynamicz-
nych nowych form GKS.

Aerozole

Donosowe GKS łagodzą 
objawy alergicznego nieżytu nosa 
i są najsilniejszymi lekami stoso-
wanymi w terapii tego schorze-
nia. Leki te mogą również po-
wodować poprawę węchu, który 
jest często zaburzony u osób 
z alergicznym nieżytem nosa, ła-
godzą także objawy alergicznego 
zapalenia spojówek. GKS poda-
wane donosowo są również po-
mocne w terapii polipów nosa, 
zapobiegają ich ponownemu 
wystąpieniu. Obecnie donoso-
wo są stosowane: dipropionian 
beklometazonu, budesonid, pro-
pionian flutikazonu, pirośluzan 
mometazonu i acetonid triamci-
nolonu. Stosowane długotrwale 
mogą powodować przesuszenie 
błony śluzowej nosa i krwawie-
nie, rzadziej atrofię lub perforację 
przegrody nosowej. 

Podsumowując, GKS zaj-
mują kluczowe miejsce w lecze-
niu astmy oskrzelowej, POChP 
czy alergicznego nieżytu nos, ze 
względu na bardzo silne działa-
nie przeciwzapalne. Nie działają 
natychmiastowo, pierwsze efek-
ty pojawiają się kilka, kilkanaście 
godzin po podaniu leku. Stoso-
wane zgodnie z zaleceniami leka-
rza są lekami skutecznymi i bez-
piecznymi. ■

dr n. farm. Barbara Budzyńska 
Katedra i Zakład Farmakologii 

z Farmakodynamiką 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

piśmiennictwo u autora

zostałe składniki ciekłego pre-
paratu mają istotne znaczenie 
dla skuteczności preparatu, np. 
zwiększenie objętości inhalowa-
nego roztworu z 2 ml do 7 ml 
poprawia wydajność trzykrotnie, 
ale także wydłuża czas trwania 
zabiegu, podczas gdy właściwo-
ści aerodynamiczne nie ulegają 
zmianie.

Obecnie w Polsce poda-
wanych drogą wziewną  jest pięć 
GKS: budezonidu, dipropionian 
beklometazonu, flunizolid i pro-
pionianu flutikazonu, cyklezonid.

Cyklezonid jest najnowszym 
i najbezpieczniejszym lekiem z tej 
grupy. Jest to prolek wykazujący 
niewielkie powinowactwo do re-
ceptora glikokortykosteroidowe-
go. Po podaniu wziewnym ulega 
w płucach przemianie do czynne-
go farmakologicznie metabolitu. 
Lek jest więc nieaktywny w jamie 
ustnej i wolny od miejscowych 
działań niepożądanych tj. droż-
dżyca jamy ustnej. Cyklezonid nie 
wywiera działania ogólnoustrojo-
wego.

Słaba rozpuszczalność w wo-
dzie wziewnych GKS jest przy-
czyną, iż leki te sprzedawane są 
w postaci zawiesin. Aczkolwiek 
opracowywane są nowe formy 
podania tych substancji. Poprzez 
dodanie środków zwiększających 
rozpuszczalność leku powstają 
nanozawiesiny i nanoroztwory 
lub leki w układach micelarnych 
z wytwarzaniem nanoemulsji czy 

pneumatyczne, napędzane 
sprężonym powietrzem po-
chodzącym z butli z gazami 
medycznymi, sieci centralnej 
gazów w szpitalach lub sprę-
żarki elektrycznej. Kolejnym 
typem nebulizatorów są apa-
raty ultradźwiękowe. Obecnie 
nebulizatory są stosowane 
głownie do inhalowania sub-
stancji, których dawka tera-
peutyczna jest za duża do 
podania ich przez inhalatory 
ciśnieniowe czy inhalatory 
proszkowe. Aktualnie w tera-
pii astmy nebulizatory są dru-
gim wyborem w porównaniu 
do przenośnych inhalatorów. 
Wziewne GKS w nebulizacji 
mogą być przepisywane pa-
cjentom, którzy nie chcą lub 
nie mogą korzystać z inha-
latorów. Dotyczy to przede 
wszystkim dzieci czy osób 
starszych.

 Do oceny jakości inhala-
tora lub nebulizatora używa się 
wielkości zwanej MMAD (Mass 
Median Aerodynamic Diameter – 
mediana rozkładu cząsteczek ze 
względu na ich średnicę) pozwa-
lającej ocenić skuteczność terapii 
danym aparatem. Wielkość czą-
stek aerozolu jest bardzo istotna 
w przypadku wyboru i oczywiście 
skuteczności aparatu, ponieważ 
od tego zależy, gdzie dotrze lek 
i czy terapia będzie skuteczna.

Co ważne, nie tylko sama 
substancja czynna, ale także po-

Cząsteczki o wielkości od 10 do 7µm – pozostają w nosogardzieli

Cząsteczki o wielkości od 6 do 4µm  
– dostają się do tchawicy i oskrzeli

Cząsteczki o wielkości od 3 do 1µm   
–  penetrują do płuc i pęcherzykach płucnych

Cząsteczki o wielkości < 1µm – są wydychane
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Kwas hialuronowy (HA, 
hialuronian) jest liniowym poli-
sacharydem zbudowanym z po-
wtarzających się jednostek disa-
charydowych kwasu D-glukuro-
nowego i N-acetylo-glukozami-
ny, połączonych wiązaniami β (1, 
4) i β (1, 3)-glikozydowymi (rys. 1), 
a długość łańcuchów HA warun-
kuje jego masę cząsteczkową.

Rys 1. Chemiczna struktura 
kwasu hialuronowego

Struktura tego naturalnego 
biopolimeru wykazuje unikato-
we właściwości fizykochemiczne 
w roztworach wodnych tworząc 
pętle i spirale, zdolne do wiązania 
dużych ilości wody (nawet 1000 
krotnej w stosunku do swojej 

Kwas hialuronowy 
– młodość 
i zdrowie

„Tajemnica zachowania młodości na tym polega, 
że nie należy nigdy doznawać uczuć, 

z którymi nie jest nam do twarzy”.
(Oscar Wilde)

Wczytując się w Oscara Wilda można by pomyśleć, że 

aby „oszukać czas” wystarczy zawsze się uśmiechać, ale jak wia-

domo niestety nie jest to recepta na biologiczny zegar. Jednak 

kiedy w 1934 roku Karl Meyer i John Palmer z bydlęcej soczewki 

oka wyizolowali nowy związek, nie sądzili zapewne, że stanie się 

on bez wątpienia jednym z większych osiągnięć współczesnej 

medycyny. Dziś niemal każdy słysząc nazwę „kwas hialurono-

wy” myśli o pięknym i nieskazitelnym wyglądzie, a on sam tak 

powszechnie stosowany w preparatach nawilżających i przeciw-

zmarszczkowych uznawany jest niemalże za „eliksir młodości”. 
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masy), które w warunkach fizjo-
logicznego pH wykazują tzw. wi-
skoelastyczność (czyli określoną 
lepkość i elastyczność).

W warunkach fizjologicz-
nych substancja ta występuje 
w postaci soli sodowej i obec-
na jest we wszystkich tkankach 
i płynach ustrojowych, zwłasz-
cza w pępowinie, mazi stawowej, 
tkance łącznej, ciele szklistym 
oka i skórze, przyczyniając się do 
utrzymania właściwego uwod-
nienia i napięcia tkanek. Wiele 
komórek ma zdolność syntezy 
kwasu hialuronowego między in-
nymi komórki śródbłonka, fibro-
blasty, komórki mięśni gładkich, 
synowium, jak również oocyty.

Oprócz roli strukturalnej, 
hialuronian pełni szereg innych 
funkcji biologicznych, takich jak: 
udział w procesach embrioge-
nezy i morfogenezy, zapaleniu, 
gojeniu ran czy progresji nowo-
tworowej.

Fizjologicznie każdego 
dnia 1/3 zawartości HA jest ka-
tabolizowana, a jego okres pół-
trwania we krwi wynosi 2-5 minut, 
w skórze – 12 godzin, w chrząstce 
nawet do trzech tygodni. Z krą-
żenia ogólnego jest usuwany 
głównie poprzez wychwyt przez 
receptory w śródbłonku wątroby 
i degradowany do monosachary-
dów i ich produktów utleniania.

Cząsteczka omawianego 
związku jest również ligandem 
dla wielu receptorów biorących 
udział w procesach zapalnych. Te 
i inne właściwości HA takie jak: 
biokompatybilność, nietoksycz-
ność, nieimmunogenność, dzia-
łanie przeciwzapalne i całkowita 
biodegradowalność, zadecydo-
wały o wielu różnych jego zasto-
sowaniach biomedycznych: m.in. 
w kosmetologii i dermatologii 
estetycznej, chirurgii plastycznej, 
leczeniu zapalenia stawów, chi-
rurgii ocznej, inżynierii tkankowej 
czy gojeniu się ran. 

Własności biologiczne HA 
są zależne od ciężaru cząstecz-
kowego, ten o wysokiej masie 
cząsteczkowej wykazuje właści-
wości antyangiogeniczne i prze-
ciwzapalne, natomiast fragmen-
ty o niskiej masie cząsteczkowej 
(<100 kDa) mają przeciwne dzia-
łanie biologiczne czyli prozapal-
ne i immunosupresyjne ( jego 
wysokie stężenie charakteryzują 
ogniska zapalne). Wartość tego 
drugiego wzrasta kilkakrotnie np. 
u pacjentów z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów lub chorobą 
zwyrodnieniową stawów. W wa-
runkach homeostazy istnieje rów-
nowaga pomiędzy obydwoma 
formami HA, co zapewnia prawid-
łową aktywność komórek biorą-
cych udział w procesie zapalnym. 
Kwas hialuronowy to również 
doskonała ochrona przeciwrod-
nikowa (na drodze procesów 
biochemicznych zapobiega po-
wstawaniu agresywnego rodnika 
wodorotlenowego). Jego niedo-
bory w skórze to nie tylko jej nie-
prawidłowe uwodnienie, powsta-
wanie zmarszczek, pogłębianie 
fałdów, zaburzenia struktury skó-
ry, ale także dysfunkcje w zakre-
sie odporności i gojenia się ran.

Dowiedziono, że oprócz 
tego, iż z wiekiem komórki skó-
ry właściwej tracą zdolność do 
wiązania wody, przez co spada 
jej jędrność i elastyczność, jedną 
z przyczyn powstawania zmar-
szczek u ludzi jest zmniejszająca 
się ilość kwasu hialuronowego. 
Już w wieku ok. 45 lat jego po-
ziom zaczyna gwałtownie spa-
dać, a w 70-tym roku życia za-
wartość w organizmie obniża się 
o około 80%. 

W związku z różnym pro-
filem działania, kwas hialurono-
wy jest dostępny w preparatach 
o różnym ciężarze cząsteczko-
wym i różnych stężeniach. Pierw-
szy preparat farmaceutyczny, 
który znalazł szerokie zastoso-
wanie w medycynie pod nazwą 
handlową Healon (Pharmacia 
Szwecja), oparty był na patencie 
USA i zainicjował poszukiwania 
nowych związków na bazie kwa-
su hialuronowego. Obecnie kwas 
hialuronowy najczęściej otrzymy-
wany jest w procesie biofermen-
tacji bakterii z rodzaju Streptococ-
cus equi, następnie oczyszczany 
zgodnie z obowiązującymi na 
świecie normami i wytycznymi.

Rys. 2. Fazy gojenia się ran
►
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Wykorzystanie 
kwasu hialuronowego

Dermatologia

Ten naturalnie występują-
cy biopolimer odgrywa znaczącą 
rolę w wielu biologicznych pro-
cesach między innymi w dyna-
micznym, interaktywnym proce-
sie gojenia ran, który to prowadzi 
do przywrócenia integralności 
tkankowej. Każdy z jego etapów 
wymaga obecności hialuronianu, 
który to stymuluje komórkową 
migrację, różnicowanie i prolife-
rację, a ponadto uczestniczy w re-
gulacji metabolizmu. Pierwsza 
faza gojenia ran charakteryzuje 
się tym, że w obrębie rany gro-
madzi się kwas hialuronowy by 
tam po związaniu się z fibronek-
tyną i fibryną stworzyć materialną 
fazę fizyczną do której docierają 
komórki zapalne. W drugim eta-
pie – fazie zapalnej – heksapep-
tydy i oktapeptydy kwasu hialu-
ronowego na drodze aktywacji 
receptorów prozapalnych akty-
wują syntezę cytokinin, IL-1 beta, 
TNF-alfa oraz IL-8. W trzeciej fazie 
aktywowane są procesy syntezy 
kolagenu I typu, niezbędnego 
w procesach regeneracji, włók-
nienia i bliznowacenia. W końco-
wej fazie remodelingu dochodzi 
do obkurczania się powierzchni 
rany oraz do powstawania blizny. 
Podawanie egzogennego kwasu 
hialuronowego w obszar chirur-
giczny ma na celu wspomaganie 
prawidłowego procesu gojenia 
się rany oraz zminimalizowanie 
blizny. 
                            
Kwas hialuronowy znajduje za-
stosownie:
1. Jako substancja przeciwza-

palna - HA stosowany jest 
w zmianach potrądzikowych, 
w stabilizacji struktury tkanek, 

w leczeniu blizn oraz w gojeniu 
ran. Przeprowadzone badania 
wykazały, że miejscowo zasto-
sowany znacznie skraca czas 
gojenia, przyspieszając proces 
epitelializacji nawet tych opor-
nych na leczenie ran o różnej 
etiologii, między innymi ta-
kich jak owrzodzenia podudzi, 
u pacjentów poddawanych ra-
dioterapii, z odleżynami, prze-
tokami, ranami pourazowymi, 
poinfekcyjnymi i pooperacyj-
nymi, a także w cukrzycy (sto-
pa cukrzycowa). Tworząc na 
powierzchni film, chroni przed 
ponownym uszkodzeniem 
oraz nadkażeniem. 

2. W leczeniu oparzeń słonecz-
nych oraz w terapii ciężkich 
ran oparzeniowych (zmodyfi-
kowany chemicznie HA z ate-
lo-kolagenem).

3. W regeneracji nabłonków 
oraz zwiększaniu elastycz-
ności tkanek, zmniejszaniu 
wysięków i obrzęków. Bada-
nia dowodzą, że stosowanie 
kwasu hialuronowego na bło-
nę śluzową jamy ustnej po-
woduje znaczne zmniejszenie 
krwawienia ze zmienionych 
zapalnie dziąseł, a pacjen-
ci z nawracającym aftowym 
owrzodzeniem jamy ustnej 
odczuwają znaczną poprawę 
w terapii.

4. Jako substancja czynna wielu 
kosmetyków i kremów prze-
ciwzmarszczkowych, w któ-
rych często nośnikiem są lipo-
somy ułatwiające przenikanie 
hialuronianu. Istotnym jest 
aby zastosowanym w pielęg-
nacji był kwas niskocząstecz-
kowy, gdyż ułatwia to wchła-
nialność preparatu.

Prowadzone są również 
badania nad opatrunkami biolo-
gicznymi na bazie kwasu hialuro-
nowego impregnowanymi insuli-

nopodobnymi czynnikami wzro-
stowymi, których efektem ma być 
bardzo szybkie gojenie się błony 
śluzowej zatok, jak również ran po 
zabiegach endoskopowych.

Chirurgia plastyczna

Kwas hialuronowy po-
wszechnie stosowany jest jako 
egzogenna substancja wypełnia-
jąca w chirurgii plastycznej. Gwa-
rancją bezpiecznego stosowania 
są tu certyfikaty ISO (Internatio-
nal Organisation for Standariza-
tion) – zapewniające, że produkt 
nie powinien powodować reakcji 
nadwrażliwości, nie jest cytotok-
syczny ani mutagenny. 

Dostępne na rynku wypeł-
niacze kwasu hialuronowego róż-
nią się między sobą zawartością 
substancji czynnej, lepkością, ela-
stycznością, twardością, zdolnoś-
cią wiązania wody czy jakością 
degradacji w tkankach.

Wskazaniem do iniekcji sta-
bilizowanym kwasem hialurono-
wym jest:
• wypełnianie zmarszczek i fał-

dów (wprowadzany jest do 
tkanek za pomocą ostrych 
igieł); 

• przywrócenie objętości tka-
nek (najczęściej przy zastoso-
waniu tępych kaniul);

• rewitalizacja skóry.
Wykonanie tego typu za-

biegu niesie jednak za sobą ry-
zyko powikłań w postaci wybro-
czyn, grudek obrzękowych czy 
rumieni. W poważniejszych przy-
padkach może nawet prowadzić 
do krwawych wylewów, zatorów 
w obrębie naczyń krwionośnych 
i limfatycznych, a nawet uszko-
dzenia nerwów. Szczególnie na-
rażone na tego typu powikłania 
są osoby zażywające leki ob-
niżające krzepliwość krwi, leki 
przeciwbólowe, stosujące dietę 
śródziemnomorską lub bogatą 

►
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w czosnek, cebulę, winogrona 
czy grapefruity. 

Bezwzględnym przeciw-
wskazaniem dla tego typu za-
biegów jest infekcja wirusowa, 
bakteryjna czy grzybicza skóry, 
ciąża i czas karmienia, gorącz-
ka oraz choroby o podłożu au-
toagresywnym. Należy również 
zachować szczególną ostrożność 
u pacjentów ze skłonnością do 
tworzenia się blizn przerosto-
wych, przyjmujących leki obni-
żające krzepliwość krwi, a także 
obarczonych reakcjami alergicz-
nymi na różne antygeny. 

Okulistyka

Kwas hialuronowy jest tak-
że składnikiem naturalnego filmu 
łzowego i ciała szklistego oka. 
Receptory wiążące kwas hialu-
ronowy są usytuowane w śród-
błonku rogówki. Również tutaj 
wraz z wiekiem zawartość te-
go składnika spada. Kiedy po-
wierzchnia gałki ocznej jest po-
zbawiona ochronnego filmu łzo-
wego, staje się miejscem, w któ-
rym może dojść do rozwoju róż-
nego rodzaju drobnoustrojów, 
a w konsekwencji do zapalenia 
rogówki. Dlatego bardzo istot-
nym w leczeniu zespołu suchego 
oka jest stosowanie sztucznych 
łez, gdzie uzupełnienie filmu łzo-
wego powoduje zmniejszenie je-
go hyperosmolarności, prawidło-
we rozprowadzanie warstwy lipi-
dowej, oczyszczanie powierzch-
ni oka z toksyn i zanieczyszczeń 
oraz zmniejszenie tarcia między 
strukturami powierzchni oka. 
Szczególnie ważne jest to w prze-
biegu gojenia pooperacyjnego, 
a zastosowany kwas hialurono-
wy w stężeniu minimum 2mg/ml 
znacząco przyspiesza proces go-
jenia rogówki.

Istnieje wiele różnoposta-
ciowych i medycznie sprofilowa-

nych preparatów zawierających 
kwas hialuronowy. Wśród nich 
dużą grupę stanowią preparaty 
okulistyczne w postaci:
1. kropli do oczu (rekomendo-

wanych np. w zespole suche-
go oka);

2. płynów i żeli do zastosowań 
wewnątrzgałkowych o zróż-
nicowanych właściwościach 
wiskoelastycznych i kohezyj-
no-dyfuzyjnych (stosowane 
np. w operacji zaćmy czy we-
wnątrzgałkowej implantacji 
soczewek). 

Preparaty stosowane pod-
czas operacji zaćmy to kompozy-
cje zawierające mieszaninę pew-
nych ilościach HA, przeciwutle-
niaczy, aminokwasów, białek i gli-
koprotein. Obecnie są one rów-
nież używane w leczeniu chorób 
zapalnych oczu. W szczególności 
kwas hialuronowy w połączeniu 
z białkami (fibrynogenem, kola-
genem, elastyną, aktynami i fi-
bronektyną) zapewnia skuteczną 
terapię „rannych” obszarów błony 
śluzowej oka.

HA stosowany podczas 
przeszczepów rogówki zapobie-
ga powstawaniu zrostów i przy-
spiesza gojenie się rany.

Obecnie trwają badania 
nad opracowaniem soczewek 
kontaktowych, których struktura 
ma zawierać kwas hialuronowy, 
a to z kolei ma zapobiegać su-
chości oka i być alternatywą dla 
chemicznych substancji nawilża-
jących stosowanych do tej pory 
w produkcji soczewek.

Ginekologia

Naprawcze i kojące działa-
nie kwasu hialuronowego wyko-
rzystano również w ginekologii. 
Jest on skutecznym sposobem 
regeneracji błony śluzowej po-
chwy, gdzie przywraca jej nor-
malną funkcję, napięcie i ela-

styczność. Kobietom, które nie 
decydują się na hormonalną 
terapię zastępczą (HTZ), zaleca 
się podawanie dopochwowych 
preparatów o działaniu nawilża-
jącym na bazie kwasu hialurono-
wego. Zgodnie ze stanowiskiem 
North American Menopause So-
ciety (NAMS) z 2007 roku są to 
preparaty pierwszego rzutu u ko-
biet ze zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia raka trzonu macicy. 
Dostępne na rynku globulki do-
pochwowe z kwasem hialurono-
wym stosowane w ginekologii 
poprawiają komfort pacjentek, 
zmniejszając podrażnienia, świąd 
oraz gwarantują bezpieczeństwo 
w przewlekłym stosowaniu.

HA stosowany jest również:
1. w przyspieszaniu gojenia się 

ran po porodzie lub zabie-
gach ginekologicznych (w po-
staci kremów);

2. w ginekologii estetycznej 
w celu odmłodzenia oko-
lic intymnych (przywrócenie 
proporcji np. po porodzie);

3. w celu wzmocnienia ścian pę-
cherza moczowego u kobiet 
w tzw. stresowym nietrzyma-
niem moczu czy w refluksie 
pęcherzowo-moczowodo-
wym u dzieci.

Ortopedia

Od dawna znane jest wyko-
rzystanie kwasu hialuronowego 
w ortopedii, a szczególnie w le-
czeniu choroby zwyrodnieniowej 
stawów metodą wiskosuplemen-
tacji, czyli podawania bezpośred-
nio do stawu zastrzyków z kwa-
su hialuronowego. W przebiegu 
choroby jego naturalna zawar-
tość drastycznie spada, co zabu-
rza motorykę stawu. Podanie HA 
oprócz tego, że zwiększa lepkość 
płynu stawowego poprawiając 
jego ruchomość, działa również 
przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

►
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Badaniami potwierdzono, 
że skuteczność i działanie prze-
ciwbólowe kwasu hialuronowego 
jest związane z masą cząsteczko-
wą. Te o niskiej masie podaje się 
w iniekcjach raz w roku w serii 
3-5 zastrzyków w odstępach ty-
godniowych, w przypadku now-
szych preparatów zawierających 
tzw. hylany - jeden zastrzyk po-
dawany jest raz na 6-12 miesięcy. 

Jak potwierdzają badania 
kliniczne i literatura naukowa 
kwas hialuronowy jest substancją 
obecną w organizmie ludzkim, 
zupełnie nieszkodliwą, natomiast 
preparaty oparte na nim dają 

komfort i bezpieczeństwo stoso-
wania. ■

dr n. farm. Eliza Blicharska
Katedra Chemii,   

Zakład Chemii Analitycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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REGATY W WILKASACH

W dniach 4-7.09.2014 r. w Wilkasach kolo Giżycka nad 

jeziorem Niegocin odbędą się III Żeglarskie  Mistrzostwa Polski 

Aptekarzy. 

Organizatorem regat jest Okręgowa Izba Aptekarska  

w Olsztynie. 

- Zapraszamy do udziału w regatach wszystkich żeglarzy 

aptekarzy i sympatyków żeglarstwa oraz sympatyków aptekarstwa. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy i śpiewania szant – zachęcają 

organizatorzy.

Wymogi regulaminowe podane przez organizatora są 

następujące: obsada jachtów od 4 do 6 osób, w tym co najmniej 2 aptekarzy, z których co 

najmniej jeden musi posiadać uprawnienia (patent żeglarski). 

Załogi będą rywalizować o puchar Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, o puchar Prezesa 

Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie oraz o statuetkę Nawigatora, która jest trofeum 

ustanowionym z inicjatywy redakcji Aptekarza Polskiego.

Stanicą żeglarską Mistrzostw jest Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Wilkasach.

Termin zgłoszeń do udziału w Mistrzostwach upływa 20 sierpnia 2014 roku. Szczegółowe 

informacje, w tym program oraz deklaracja uczestnictwa są dostępne na stronie internetowej 

OIA w Olsztynie http://www.olsztyn.oia.org.pl/slider/regatach-2014

sport to zdrowie

►
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Acetum

Octy i wina to jedne 
z pierwszych postaci leku. Sto-
sowane były już w starożytności, 
a wprowadzone zostały do użyt-
ku medycznego między inny-
mi przez Galena. Służyły przede 
wszystkim do stabilizacji ekstrak-
tów roślinnych, gdyż w tych cza-
sach nie znano jeszcze alkoholu. 
Monografie dotyczące octów 
leczniczych odnajdujemy jeszcze 
w „Farmakopeii Polskiej II” z 1937 
roku, mimo powszechnego już 
wówczas użycia w preparatyce 
farmaceutycznej tinktur, które 
gwarantowały przedłużenie trwa-
łości wyciągów roślinnych. Nie 
należy jednak zapominać, że nie 
tylko substancje zawarte w su-
rowcu roślinnym wywierają efekt 
leczniczy. Działanie to potęgo-
wane jest przez użyty ekstrahent. 
Właściwości alkoholu są wszyst-
kim dobrze znane, nieco mniej 
wiemy o leczniczych właściwoś-
ciach octu, choć ostatnio coraz 

O rzeczach wodnych 
albo miękkich 
do lekarstw 
potrzebnych, 
których używamy 
jedząc i pijąc

Obecnie słowo lekarstwo, zazwyczaj każdemu pacjentowi, jak 

i aptekarzowi kojarzy się z preparatem, który jest dostępny 

w aptece, w fabrycznym opakowaniu lub też można go przygo-

tować ze składników recepturowych. A czy do leków albo sub-

stancji zaliczylibyśmy na przykład ocet, wino czy miód? Pytanie 

to może wywołać zdziwienie większości osób. Dziś już chyba 

tylko historycy farmacji odnajdują w pamięci zabytkowe aptecz-

ne naczynia z napisami: acetum, vinum, mel. Należy jednak pa-

miętać, że farmacja przez długi czas bazowała na składnikach 

pochodzenia organicznego, stąd starano się poznać właściwości 

wszystkich naturalnych surowców. Niektóre z nich były nie tylko 

aptecznymi medykamentami, ale stanowiły również codzienne 

pożywienie. Właściwości zdrowotne pokarmów są dziś przed-

miotem badań naukowców różnych dziedzin, w tym również 

farmacji. Jedne z pierwszych informacji zapisanych w języku 

polskim, przedstawiających wpływ pokarmu na nasze zdrowie, 

odnajdujemy w renesansowym „Herbarzu…” Marcina z Urzędo-

wa. Warto na chwilę zatrzymać się nad tym zabytkowym już 

źródłem i zastanowić czy wiadomości w nim zawarte nie pozo-

stają nadal aktualne?
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częściej ocet jabłkowy i winny 
polecane są przez dietetyków 
u osób z zaburzeniami trawienia 
i w otyłości. Octy te, oprócz wy-
mienionych wskazań stosowane 
są jako dodatek smakowy do po-
traw, dostarczający organizmowi 
fosforu, magnezu, potasu i wielu 
innych cennych biopierwiastków. 
Sięgając do porad z XVI wieku, 
u Marcina z Urzędowa czytamy: 
rozmaite są octy najlepszy win-
ny, a im też wino lepsze tym ocet 
większą a mocniejszą ma moc 
w lekarstwach. Ten sam autor 
za Dioskorydesem podaje: ocet 
winny ściąga i ochładza dlatego 
krwie wszelakie zbytnie uchodze-
nie tak parząc się nad nim jak i pi-
jąc ustanawia. Także ważąc z nim 
pokarmy a pozywając biegunki 
ustanawia; krew zbytnio ciekną-
ca z ran ocet ustanawia, zapale-
nie w ranach oddala a to rozmo-
czywszy wełnę wypłukaną w occie 
albo gąbkę i przykładać na ranę. 
Kolejnym wskazaniem do stoso-
wania octu były krwawiące dzią-
sła, krosty i wrzodziejące rany, 
zalecane było wówczas płukanie 
oraz robienie okładów. Ten sam 
środek stosowany był w przy-
padku obrzęków, zwłaszcza koń-
czyn, w postaci ciepłych okładów. 
Równie ciekawe są zalecenia: tak-
że puszczać w ucho przeciw nie-
słyszeniu w uszach, szumieniu, 
dzwonieniu i innym niedostatkom 
(…) wrzody albo guzy, które bywa-
ją za uchem albo na inszym miej-
scu, rozmaczając gąbkę a przy-
kładając wolno spędza. Marcin 
z Urzędowa podając za Diosko-
rydesem, poleca również spoży-
wanie octu w przypadku kaszlu, 
zaznaczając jednak: kaszel stary 
uśmierza, a który nowy więcej po-
budza; a tak niedobrze pozywać 
octu nowo kaszlącym. Najpopu-
larniejszymi octami leczniczymi 
były octomiody. Oximel to jest 
ocet miodowany, czytamy u Mar-
cina z Urzędowa, autor podaje 

następujący sposób przygotowa-
nia: biorąc miodu pszaśnego dwa 
funty, wody cztery funty a tak wa-
rząc aż woda wywre, po tym wlać 
octu funt mocnego wonnego, a to 
dopiero warząc aż dostatecznie 
wre. Octomiód według nauk Dio-
skorydesa miał być pomocnym 
lekarstwem w boleściach reuma-
tycznych, przy „zaflegmieniu” żo-
łądka, wątroby i śledziony a także 
w boleściach gardła nazywanych 
wówczas „ślinogorzem”. Oximel 
zalecany był również jako antido-
tum na ukąszenia żmij i zatrucia. 
Monografię octomiodu z cebuli 
morskiej (Oxymel Scillae) odnaj-
dujemy jeszcze w „Farmakopei 
Polskiej II”. Również i o tym oc-
tomiodzie pisze Marcina z Urzę-
dowa, który cytuje Dioskorydesa: 
dobrze tym octem płókać gnija-
ce dziąsła wyczyszcza i umacnia 
zęby chwiejące. Uśmierza rany 
i krosty w ustach płócząc z nim, 
cuchnienie z ust płócząc z tym oc-
tem uśmierza. Głos jasny a głośny 
ten ocet czyni piją i płócząc. 

Ocet z cebuli morskiej miał 
działanie ogólnie wzmacniające. 
Przygotowanie tego preparatu 
wymagało jednak aptekarskiej 
dokładności ze względu na bar-
dzo silne działanie, które jest 
wynikiem obecności glikozydów 
nasercowych. W codziennym 
użyciu za czasów Dioskorydesa 
powszechny był ocet winny roz-
cieńczany z wodą. Ludność za-
mieszkującą basen Morza Śród-
ziemnego stosowała tego typu 
napój dla ochłodzenia i orzeź-
wienia organizmu. Ocet winny 
otrzymywany jest jako produkt 
uboczny przy produkcji wina 
i do dziś jest typową przyprawą 
kuchni śródziemnomorskiej. Czy 
ocet winny był również obecny 
w kuchni staropolskiej? Z opisów 
Marcina z Urzędowa nie wynika, 
iż produkt ten miałby być czymś 
nieznanym i rzadkim, trudno jed-
nak odpowiedzieć czy był tak 

łatwo dostępny jak dziś. W Far-
makopeach polskich odnajduje-
my monografie przedstawiające 
opisy octu czystego (acetum pu-
rum), który otrzymuje się przez 
fermentację rozcieńczonych roz-
tworów alkoholu etylowego lub 
przez rozcieńczenie kwasu octo-
wego. Taki ocet wykorzystywany 
jest również w przemyśle spo-
żywczym. Coraz częściej jednak 
mamy możliwość wybierać szla-
chetniejsze wersje jak na przy-
kład ocet winny czy jabłkowy, 
które charakteryzują się nie tylko 
łagodniejszym smakiem, ale i ko-
rzystnymi walorami zdrowotny-
mi. Zapalonych kucharzy, a także 
wszystkich, którzy chcą spróbo-
wać leczniczych właściwości oc-
tów, zachęcam do zapoznania się 
z artykułem pt. „Culinaria”, który 
ukazał się w grudniu 2013 w „Ap-
tekarzu Polskim”. Podany w ory-
ginalnych przepisach ocet spiry-
tusowy, możemy zastąpić octem 
winnym lub jabłkowym.

Vinum

O właściwościach lecz-
niczych wina słyszymy coraz 
częściej, a zainteresowani po-
szerzeniem wiadomości i chęt-
ni do założenia własnej winnicy 
mogą wzbogacić swoją wiedzę 
na podyplomowych studiach, ja-
kie prowadzone są na Wydziale 
Farmaceutycznym UJ. Enologia 
nie jest jednak żadnym novum, 
a właściwie można by stwierdzić, 
iż to nauka tak stara jak produkcja 
wina. Na najstarsze ślady wytwa-
rzania tego napoju według od-
kryć archeologicznych, wskazują 
naczynia pochodzące sprzed 7 
tysięcy lat p.n.e. W starożytności 
dzięki naukom Galena, Diosko-
rydesa, Pliniusza opisane zostają 
właściwości wina. Wiadomości te 
przybliża nam Marcin z Urzędo-
wa w „Herbarzu”. Autor zaznacza 
jednak, że wina opisywane przez 

►
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starożytnych pisarzy nie docierają 
do Polski, a jedynie: samo Węgier-
skie i to pograniczne do nas przy-
chodzi, zaginęło Seremskie, które 
jest za jedno z Słowieńskim które 
tez naszy starzy oycowie a fun-
datorowi Polski opuściwszy prze-
szli w te krainy, gdzie tylko piwo 
i miód pija z tymże tu mieszają nie 
szczepiąc winnic bo rzadko kiedy 
dla zimnej krainy dojdzie. Marcin 
z Urzędowa, który był nie tyl-
ko botanikiem, ale i kanonikiem 
sandomierskim, podaje, że mimo 
niesprzyjających warunków dla 
upraw wina w Polsce: w Sando-
mierzu, gdzie osobliwe miejsce jest 
i ziemia, wszakże rzadko dojdzie, 
a jeśli dojdzie, jednak lepsze niż 
Morawskie bywa. Według kon-
cepcji humoralnych jakie obowią-
zywały w starożytnych naukach 
medycznych, wino posiada właś-
ciwości zagrzewające i wysuszają-
ce, dlatego zalecane było w celu 
wysuszenia ran bezpośrednio 
przykładane. Marcin z Urzędowa 
przestrzega przed piciem wina 
w nadmiernych ilościach (co mia-
ło miejsce na polskich stołach), 
opisując wydarzenie, którego 
jak podaje był świadkiem: pusz-
czając krew, szło zamiast krwie 
szczere wino. Ponadto trunek ten 
miał być przyczyną bólu głowy 
niewymownego, krost, gruczo-
łów, fistuł, parch, które to objawy 
bardzo często wiązano z panują-
cym w owych czasach syfilisem. 
Autor jednak przestrzega przed 
pochopną diagnozą i niepo-
trzebnym leczeniem, zalecając 
odstawienie wina. Według nauk 
Dioskorydesa młode wino jest źle 
strawne dla człowieka i przyczy-
nia się do ciężkiego snu. Równie 
szkodliwe jest stare wino. Zdro-
wotną korzyść przynosi jedynie 
mierne czyli ni stare ni młode i to 
polecane jest jedynie zdrowym 
osobom: w dobrym zdrowiu bę-
dącym mierno pite wino to jest 
szklankę albo dwie i to z wodą 

przymieszane, bardzo człowieko-
wi zdrowe, albowiem strawienie 
czyni przyrodzeniu ogień zbu-
dza i mocni dobre duchy i weso-
łość czyni. Dioskorydes zaleca 
białe wino, jako łatwiej strawne 
i bardziej pomocne dla żołądka, 
szczególnie służyć ma tym którzy 
chorują a mdleją z bytnich potów. 
Autorzy, jak zawodowi enolodzy 
podkreślają, że wino to nie tylko 
kolor, ale też smak i zapach, czyli 
color, sapor et odor, które również 
decydują o właściwościach tego 
napoju. Wino słodkie, jak pisze 
Dioskorydes, trudno bywa straw-
ne i żołądek napusza, ale nerkami 
i pęcherzowi bardzo zdrowe. Wino 
ostre urynę wywodzi, ale boleści 
w głowie czyni. 

Mel

Produkty pszczele w po-
staci tabletek czy wyciągu z pro-
polisu należą do asortymentu 
aptecznego. Miód odnajdujemy 
jako składnik czynny i poprawia-
jący smak w preparatach doust-
nych, a także jako dodatek do 
kosmetyków. Nie należy zapomi-
nać, że był to również receptu-
rowy surowiec. Miód w średnio-
wieczu i w późniejszym okresie 
był znanym towarem eksporto-
wym z którego słynęła Polska na 
całą Europę. Marcin z Urzędowa 
w „Herbarzu” z dumą pisze o sta-
ropolskich obyczajach picia mio-
du i przedkłada jego właściwości 
nad wino i piwo: natura polska nie 
dała nam macic i wina, wszakże to 
nagrodziła Miodem wybornym (…) 
nam flegmatykom bydź zdrowszy 
niźli wino: naszy ojcowie starzy 
mało znali win z piwem a z mio-
dem długie lata wiedli jakich ludzi 
naszego wieku niestaje. Właściwo-
ści lecznicze miodu znane były już 
starożytnym. Dioskorydes szcze-
gólnie zaleca spożywanie miodu 
przaśnego, czyli nieoczyszczone-
go w postaci takiej jaki wyciąga 

się z ula: miód przaśny ma moc 
wycierającą, otwierajacą złe wil-
gotności z głęboka na wierzch wy-
ciągającą, dlatego ij w rany cięte 
albo wrzedliwe składa, wyczyszcza 
ocierając, ociete mięso spaja, dziu-
rawe zarasta. Przaśny miód pole-
cany był w przypadku wszawicy: 
miód przany traci wszy i gnidy 
gdzie z nim pomażesz. Miał rów-
nież służyć jako odtrutka w prze-
dawkowaniu opium czy w zatru-
ciach grzybami, a nawet chronić 
przed morowym powietrzem. 
Miód pitny, według Macieja Mie-
chowity pomocny był szczególnie 
ludziom starym i flegmatykom, 
przynosił ulgę w przypadku bo-
lących stawów. O pitnym miodzie 
pisze Marcin z Urzędowa, zazna-
czając: gdzie może być lepszy jako 
w Polsce; bo tego nie umieją w in-
nych stronach, a stąd każdy obacz 
jako potrzebny a zdrowy jest nasz 
miód warzony ku piciu jako nam 
nie potrzebno tu się pętać winem, 
którego nie nam natura sprawiła 
ale miód i piwo.

 Staropolskie miody powo-
li wracają do łask, pojawiając się 
na sklepowych półkach. Przyrzą-
dzanie alkoholowych napojów 
należało niegdyś do tradycji ap-
tekarskich. Temat ten przedsta-
wiany był na łamach Aptekarza 
Polskiego w listopadzie 2009 roku 
w artykule „Aptekarskie nalewki”. 
Do lektury, a przede wszystkim 
odświeżania dawnych przepisów, 
w tym również przepisu na „Krup-
nik polski” bazujący na miodzie 
zachęcam każdego, kto lubi aro-
matyczne trunki! A niniejszy arty-
kuł mam nadzieję, że choć w mi-
nimalnym stopniu jest ilustracją 
powiedzenia, które przypisuje się 
Hipokratesowi: „niech pożywienie 
będzie lekarstwem, a lekarstwo 
pożywieniem”, przy czym należy 
pamiętać, że w każdym przypad-
ku znaczenie ma dawka! ■

 mgr farm. Joanna Typek

►
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Drugi wakacyjny miesiąc przed nami, tak więc 
pora na drugą część tekstu na temat feno-
barbitalu. Anonsowaliśmy w poprzedniej 

odsłonie, że do omówienia zostają kwestie związa-
ne z chemicznymi niezgodnościami do jakich może 
dojść w receptach, których składnikiem jest feno-
barbital. Powyższe wynika zasadniczo z charakteru 
naszego związku. W receptach płynnych używany 
jest on zazwyczaj w postaci fenobarbitalu  sodo-
wego. Jest to sól mocnej zasady i bardzo słabego 
kwasu, pKa=7,3. Roztwory fenobarbitalu sodowego 
stosowane w recepturze mają odczyn alkaliczny: od 
pH=8,75 (roztwór 0,1%) do pH=9,5 (roztwór 2%). 

W związku z powyższym jego roztwory wod-
ne na skutek hydrolizy będą posiadały pH zasado-
we. Na podstawie tych danych możemy wyciągnąć 
prosty wniosek, iż fenobarbital potencjalnie będzie 
dawał niezgodności z substancjami o charakterze 
kwasowym. W recepturze słabe kwasy jak fenobar-
bital, przepisuje się najczęściej w formie soli sodo-
wych, ponieważ forma substancji leczniczej obda-
rzonej ładunkiem elektrycznym jest lepiej rozpusz-
czalna w wodzie aniżeli forma niezdysocjowana. 
Utrzymują się one w roztworze w takim czasie, jak 
długo pH pozostaje alkaliczne. Także sam fenobar-
bital, a konkretnie odczyn środowiska jaki spowo-
duje hydroliza jego soli może być przyczyną wytrą-
cenia słabej zasady.

Jeżeli wskutek dodania substancji o charakte-
rze kwaśnym środowisko ulegnie zakwaszeniu po-
niżej określonej wartości pH, słabe kwasy wytrącają 

się w postaci osadów. Fenobarbital wytrąci się jako 
niezdysocjowany wolny kwas na skutek cofnięcia 
dysocjacji przy obniżonym pH środowiska. Ponie-
waż stopień dysocjacji zależy w znacznym stop-
niu od pH roztworu, to między rozpuszczalnością 
związku, a stężeniem jonów wodorowych istnieje 
ścisła zależność. Ilościowe ujęcie zależności między 
stężeniem jonów wodorowych a rozpuszczalnością 
związku o charakterze słabego kwasu przedstawia 
równanie Hendersona – Hasselbacha:

Wiedząc, że formą zdysocjowaną (rozpusz-
czalną) kwasu jest jego sól, a formą niezdysocjo-
waną (nierozpuszczalną) jest wolny kwas, równanie 
powyższe można zapisać następująco:

Na całkowitą rozpuszczalność trudno roz-
puszczalnego kwasu składa się stężenie jego części 
niezdysocjowanej i zdysocjowanej. Oznaczając cał-
kowitą rozpuszczalność przez C, a rozpuszczalność 
formy niezdysocjowanej przez Co, można napisać:

Część IV. Fenobarbital c.d.

Substancje biologicznie czynne 
stosowane w recepturze aptecznej. 
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Z równania wynika, że wzrost pH powoduje 
zawsze wzrost wartości C wskutek zmiany stopnia 
dysocjacji słabego kwasu. Przy wartości pH niższej 
niż obliczona słaby kwas będzie się wytrącał z roz-
tworu. Zależność między stężeniem jonów wodo-
rowych a rozpuszczalnością słabej zasady i jej stałą 
dysocjacji przedstawia równanie:

Powyżej obliczonej wartości pH słaba zasada 
wytrąci się z roztworu.

Reasumując w trakcie wykonywania recept 
płynnych (wodnych) z fenobarbitalem baczną uwa-
gę należy zwrócić na substancje dające w roztworze 
wodnym odczyn kwasowy, przykłady takich sub-
stancji zestawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Wartości pH 1% roztworów wybranych 
substancji recepturowych.

Oprócz substancji leczniczych, zakwaszać śro-
dowisko mogą nam również substancje pomocni-
cze w tym corrigensy. Baczną uwagę należy zwrócić 
dodając do recepty syropy pomarańczowy, wiśnio-
wy i malinowy; pH ich 10% roztworów wynosi odpo-
wiednio: 5,6; 4,2 i 3,6. Oczywiście sama tabela czy też 
wartość pH 1% roztworu nie przesądza o wystąpie-
niu bądź nie wystąpieniu niezgodności. I tak, nasz 
fenobarbital nie powoduje niezgodności z obecną 
w tabeli atropiną ani z efedryną. Natomiast zawsze 
bez względu na stężenie wywoła niezgodność z pa-
paweryną i morfiną.

Zawsze wystąpienie niezgodności będzie wią-
zało się ze stężeniem. Praktycznie zawsze możemy 
odnaleźć „bezpieczne” stężenie substancji nie po-
wodujące wzajemnej niezgodności. Nasuwa nam to 
naczelną zasadę wykonywania leków z substancja-
mi wzajemnie niezgodnymi – łączymy je tak, aby ich 
stężenie było możliwie jak najmniejsze. To znaczy, że 
jedną z niezgodnych substancji dodajemy na końcu 
lub rozpuszczamy niezgodne substancje w osob-
nych roztworach, które łączymy także w maksymal-
nej objętości. 

Oczywiście nie pozostaniemy na poziomie 
rozważań czysto teoretycznych lecz prześledzimy 
sprawę na przykładzie recepty:

Rp 1.
 Phenobarbitali natrici  0,5
 Sal Erlenmayeri  5,0
 Neospasmini            20,0
 Aquae   ad    150,0
 M.f. mixt.
 S. 2 razy dziennie łyżeczkę

Składnikiem, który w tym przypadku może 
nam „napsuć krwi” jest występujący w soli Erlenmey-
era bromek amonu. Sól ta po hydrolizie w wodzie 
daje odczyn kwasowy – niewskazany w receptach 
z fenobarbitalem sodowym. Oczywiście nie każda 
ilość bromku amonu będzie powodowała niezgod-
ność, szacunkowe wzajemne stężenia powodujące 
niezgodność zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Szacunkowe wzajemne stężenia feno-
barbitalu oraz bromków i chlorków powodujące 

niezgodność.

Stężenie fenobarbitalu
sodowego w roztworze

Stężenia bromku lub 
chlorku amonowego, 
przy których wystąpi 

niezgodność

1,0%
Niezgodność wystąpi 

zawsze
0,5% 2% i wyżej

0,3% 5% i wyżej

0,2%
Niezgodność nie 

wystąpi

Ta dość popularna tabela, którą znajdujemy 
we wszystkich podręcznikach traktujących o nie-
zgodnościach recepturowych na pierwszy rzut oka 
wydaje się nam nieco mało zrozumiała. W istocie 
odczytanie informacji z tej tabeli jest dość proste. 
Jeśli stężenie fenobarbilatu w naszej recepcie będzie 
poniżej 0,2%, to nie zaobserwujemy niezgodności 
z bromkiem amonu niezależnie od jego ilości. Jeśli 
zaś stężenie fenobarbitalu w naszej recepcie będzie 
wynosiło powyżej 1%, to niezależnie jak mało damy 
bromku amonu niezgodność wystąpi zawsze. Gdy 
ilość fenobarbitalu w naszej recepcie wynosi np. 
0,5%, to w recepcie tej niezgodność wystąpi, gdy 
stężenie bromku amonu będzie wynosiło 2% lub 
więcej, a nie zajdzie niezgodność gdy tego związ-
ku będzie mniej niż 2%, pod warunkiem właściwego 
wykonania.

Substancja pH roztworu

1. Ammonii bromidum
2. Atropini sulfas
3. Codeini phosphas
4. Ephedrini hydrochloridum
5. Papaverini hydrochloridum
6. Vitaminum B1

5
5,1
5

5,7
4
3

►
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W naszej przykładowej recepcie stęże-
nie fenobarbitalu sodu wynosi 0,33%, ponieważ: 
          0,5 - 150,0

x – 100,0 

x = 
0,150

0,1005,0 ⋅
= 0,33

a stężenie bromku amonu 0,67%. 

jeśli w 150,0 – 1,0
to w 100,0 – x

x=
0,150

0,1000,1 ⋅
= 0,67

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w tabe-
li 2 w naszej recepcie niezgodność raczej nie na-
stąpi, chyba że wykonamy ją w skrajnie niewłaściwy 
sposób. Jak to możliwe – spróbujmy prześledzić wy-
konanie standardowe, które jest właśnie niewłaści-
we. Zwykle przygotowując mieszanki rozpuszczamy 
składniki stałe w niewielkiej ilości wody, dodajemy 
składniki płynne i dopełniamy wodą do żądanej 
masy. 

Gdybyśmy tak wykonali, to przypuśćmy, że 
rozpuszczamy nasze substancje w około 50,0 gra-
mach wody, najpierw fenobarbital sodowy, a póź-
niej sól Erlenmeyera. Wtedy stężenie w/w substan-
cji będzie wynosiło ok. 1% dla fenobarbitalu i ok. 
2% dla bromku amonu. W takim stężeniu zacznie 
wypadać fenobarbital w postaci kwasu i później-
sze dodawanie wody nic już nie zmieni – będziemy 
mieli substancję czynną z wykazu B w formie nie-
rozpuszczalnej. Otrzymamy preparat, którego ab-
solutnie nie możemy wydać pacjentowi.  Jak więc 
wykonać tę receptę – podzielić wodę na dwie części 
– do dyspozycji mamy 124,5 grama wody, podział 

nie musi być równy ( jest to bez znaczenia), możemy 
podzielić np. na 100 gramów w których rozpuścimy 
sól Erlenmeyera i 24,5 grama w których rozpuścimy 
fenobarbital sodowy. Do roztworu soli Erlenmeyera 
dodamy 20,0 Neospasminy. Na koniec połączymy 
oba roztwory. Wówczas stężenie substancji nawet 
chwilowo nie wzrośnie powyżej bezpiecznej granicy.

Podobna zależność niezgodności od stęże-
nia występuje w przypadku koincydencji w jednej 
recepcie fenobarbitalu sodowego i fosforanu ko-
deiny wartości stężeń powodujących niezgodność 
przedstawiono w tabeli 3.

Podsumowanie
Fenobarbital, mimo słabnącego już zaintere-

sowania w postaci preparatów gotowych, cieszy się 
dużą popularnością w recepturze. Spotkać możemy 
się z opinią, iż jest on nieodzownym i najskutecz-
niejszym składnikiem mieszanek recepturowych 
o działaniu uspokajającym. Niemniej jednak wyko-
nanie jego preparatów wymaga dużej uwagi i zna-
jomości nie tylko zasad dobrej praktyki farmaceu-
tycznej, ale również typowo chemicznych procesów 
zachodzących między używanymi substancjami, na 
co najlepszym dowodem stały się przedstawione 
powyżej informacje. ■

dr n. farm. Michał Krzysztof Kołodziejczyk 
Specjalista Farmacji Aptecznej, Starszy Wykładowca 

Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
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Tabela 3. Wartości stężeń fenobarbitalu sodowego 
i fosforanu kodeiny powodujące niezgodności.

Stężenie 
fenobarbitalu

sodowego 
w roztworze

Stężenie fosforanu kodeiny, 
przy którym wystąpi 

niezgodność

1,0% Niezgodność wystąpi zawsze

0,5% 0,3% i wyżej

0,3% 0,5% i wyżej

0,2% Niezgodność nie wystąpi
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Program Akredytacji Szpita-
li funkcjonuje w Polsce od 
1998 roku (art. 18c ustawy 

o ZOZ – red.). Program ten zo-
stał opracowany (przy udziale 
JCA w USA – red.) i jest prowa-
dzony przez Ośrodek Akredytacji 
Centrum Monitorowania Jako-
ści w Ochronie Zdrowia, będący 
jednostką Ministerstwa Zdrowia, 
w Krakowie (CMJ). Jego podsta-
wowym celem jest inspirowanie 
oraz wspieranie działań zmierza-
jących do poprawy jakości usług 
medycznych świadczonych przez 
placówki ochrony zdrowia.

Od 2009 roku akredytacja 
jest prowadzona na podstawie 
Ustawy o akredytacji w ochronie 
zdrowia z dnia 6 listopada 2008 
roku. Zasady procedury akredy-
tacyjnej reguluje Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 31 sierp-
nia 2009 roku w sprawie proce-
dury oceniającej spełnianie przez 
podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych standardów akredy-
tacyjnych oraz wysokość opłat za 
jej przeprowadzenie. Akredytacji 
udziela Minister Zdrowia w opar-

ciu o rekomendację Rady Akredy-
tacyjnej. Minister Zdrowia może 
przyznać akredytację na okres  
3 lat bądź odmówić jej przyzna-
nia. Akredytacja jest przyznawana 
po zebraniu przez certyfikowany 
podmiot co najmniej 75 punktów 
(procent spełnienia standardów 
akredytacyjnych – red.).

Podstawowym założeniem 
akredytacji szpitali jest dobro-
wolna ocena w oparciu o ustalo-
ne, ogólnodostępne, usystema-
tyzowane kryteria. Akredytacja 
w systemie opieki zdrowotnej 
coraz częściej jest postrzegana 
jako jeden z elementów, który 
wyróżnia szpital na rynku usług 
medycznych. Przeglądowi pod-
lega cały zakres działalności kli-
nicznej, zarządzania i admini-
stracji. Akredytacja prowadzona 
przez CMJ powstała dla oceny 
specyfiki opieki zdrowotnej i jako 
zewnętrzna ocena pracy szpitala, 
pobudza wewnętrzne działania 
do ciągłej poprawy jakości jego 
funkcjonowania.

Akredytacja szpitala ma 
sens tylko wtedy, gdy nie jest 

Akredytacja to najszerzej 
stosowana na świecie i naj-
skuteczniejsza zewnętrzna 
metoda zapewnienia wyso-
kiej jakości świadczeń. Jej rola 
we współczesnych systemach 
zdrowotnych polega głównie 
na wyszukiwaniu zagadnień, 
które w największym stopniu 
wpływają na poziom świad-
czeń i bezpieczeństwo pa-
cjentów. 

Akredytacja to system ze-
wnętrznej oceny szpitala, do-
browolnie poddającego się 
ocenie opartej na określeniu 
stopnia zgodności z wcześniej 
znanymi standardami akre-
dytacyjnymi, wykonany przez 
bezstronny i niezależny w de-
cyzjach profesjonalny ośro-
dek akredytacyjny. Akredyta-
cja szpitali wpisuje się w po-
litykę Unii Europejskiej, która 
kładzie nacisk na bezpieczeń-
stwo pacjentów oraz na wdra-
żanie takich modeli opieki, 
które pozwolą na osiągnięcie 
takiego założenia.

Akredytacja 
wyróżnia 
szpital na 

rynku usług 
medycznych
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wym nastawionym na potrzebę 
ciągłego doskonalenia jakości 
usług, poprzez poszukiwanie 
metod będących w stanie nam ją 
zapewnić. W następnej kolejności 
należy zidentyfikować możliwość 
wystąpienia problemów i zagro-
żeń oraz znaleźć ich rozwiązanie. 
W fazie przygotowawczej należy 
także określić sposób monitoro-
wania pracy apteki, który pozwo-
liłby w końcowym efekcie określić 
jej efekty. Podnoszenie jakości 
pracy jest procesem ciągłym, wy-
magającym wzrostu świadomości 
pracowników, nie sprowadza się 
tylko do jednorazowego działa-
nia umożliwiającego otrzymanie 
akredytacji. Świadomość tego 
pozwala na znajdowanie błędów 
i ich naprawę.

Apteka opracowując pro-
cedury opierające się na standar-
dach akredytacyjnych, a doty-
czące jej obszaru działania musi 
napisać je w taki sposób, aby 
były one racjonalne i przejrzyste, 
zrozumiałe dla całego personelu 
apteki oraz wszystkich osób, któ-
rych działania związane są z tą 
procedurą. Celem jest, aby stoso-
wanie się do nich minimalizowało 
ryzyko niewłaściwej gospodarki 
lekiem. 

Do procedur, które mu-
szą być niezbędnie opracowane 
zgodnie z normami akredytacyj-
nymi przez aptekę szpitalną na-
leżą:
1. Pozyskiwanie leków w try-

bie nagłym - procedura musi 
zawierać zasady pilnego do-
starczania na oddziały leków, 
poza godzinami pracy apteki.

2. Bezpieczne przechowywanie 
leków – procedura musi okre-
ślać zasady przechowywania 
i zabezpieczenia leków w ap-
tece szpitalnej oraz w oddzia-
łach.

3. Nadzór nad lekami przecho-
wywanymi w oddziałach – 
określa zasady kontroli spo-

postrzegana jako kolejna biuro-
kratyczna rzecz do spełnienia. 
Korzyści z wprowadzenia akredy-
tacji mogą uzyskać tylko te szpi-
tale, które z pełną świadomością 
zmienią swoje funkcjonowanie 
opierając się na wymaganiach po-
stawionych przez standardy akre-
dytacyjne. Wysokie wymagania 
określone w standardach akre-
dytacyjnych są osiągalne przez 
każdą jednostkę, która podejmie 
się wprowadzenia zmian w swoim 
funkcjonowaniu

Standardy opracowane 
przez CMJ dotyczą tych ob-
szarów, które mają najbardziej 
istotny wpływ na jakość i bez-
pieczeństwo opieki, które można 
zmierzyć i które mają charakter 
edukacyjny. Dzielą się na 15 grup 
standardów tematycznych. Każda 
z nich podzielona na standardy 
elementarne stanowi podstawę 
akredytacji szpitali w Polsce. Są to:
• Ciągłość opieki.
• Prawa Pacjenta.
• Ocena Stanu Pacjenta.
• Opieka nad Pacjentem.
• Kontrola Zakażeń.
• Zabiegi i Znieczulenia.
• Farmakoterapia.
• Laboratorium.
• Diagnostyka Obrazowa.
• Odżywianie.
• Poprawa Jakości i Bezpie-

czeństwa Pacjenta.
• Zarządzanie Ogólne.
• Zarządzanie Zasobami Ludz-

kimi.
• Zarządzanie Informacją.
• Zarządzanie Środowiskiem 

Opieki.

Dostosowanie się apteki  
do procedury akredytacyjnej

Akredytacja obejmuje tak-
że aptekę jako jedną z jednostek 
organizacyjnych działalności me-
dycznej szpitala. Zestaw tema-
tyczny Farmakoterapia zawiera 
standardy elementarne, które 
w najbardziej istotny sposób do-

tyczą apteki szpitalnej. Właśnie 
w oparciu o nie apteka opra-
cowuje procedury, które doty-
czą działalności apteki nie tylko 
w niej samej ale i w pozostałych 
jednostkach szpitala.

Najtrudniejszą i najbardziej 
wymagającą wysiłku jest faza 
przygotowawcza. To właśnie ona 
ma decydujący wpływ na końco-
wy efekt. Akredytacja to wprowa-
dzenie nowych bądź zmiana już 
istniejących trybów postępowa-
nia. Interpretację wymagań stan-
dardów akredytacyjnych w znacz-
nej mierze ułatwiają informacje 
zawarte w Zestawie Standardów 
opracowanych przez CMJ.

Już w fazie przygotowaw-
czej natrafić można na opór ze 
strony poszczególnych pracow-
ników lub całego zespołu. Nie-
jednokrotnie przygotowanie 
procedur może wiązać się ze 
zmianą dotychczasowych modeli 
postaw i zachowań. Wprowadza-
nie nowych zasad systematyzują-
cych dotychczasową pracę może 
wzbudzać opór i negację zasad-
ności postępowania. Niewskaza-
ny jest indywidualizm w wypeł-
nianiu codziennych obowiązków, 
konieczna jest za to identyfikacja 
z zespołem. Ważnym elementem 
do osiągnięcia celu jest lider, któ-
ry inspiruje cały personel do po-
dejmowania wysiłku.

W procesie przygotowaw-
czym do akredytacji konieczne 
jest wyjście poza własną specja-
lizację i dążenie do zaintereso-
wania się doświadczeniami pro-
fesjonalistów z innych dziedzin. 
Dlatego normą przy właściwym 
i optymalnym opracowywaniu 
i wdrażaniu procedur powinna 
stać się praca zespołowa oparta 
na wzajemnej komunikacji. 

W pierwszej kolejności na-
leży uświadomić personelowi ap-
teki zasadność akredytacji i prze-
konać go do konieczności zaan-
gażowania w proces akredytacyj-
ny, który jest procesem systemo-

►
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sobu przechowywania leków 
w oddziałach.

4. Przygotowywanie i poda-
wanie leków z zachowaniem 
bezpieczeństwa.

5. Postępowanie z niewykorzy-
stanymi lekami.

Należałoby sobie w tym 
momencie zadać pytanie, czy 
opracowywanie wymienionych 
procedur sprawia jakąś trudność 
aptece, a jeśli tak, to na czym ona 
polega? Opierając się na przepi-
sach dotyczących funkcjonowa-
nia apteki, bez większego trudu 
można „ubrać” działalność apteki 
w jasne schematy postępowa-
nia. Ich wdrożenie, a potem po-
stępowanie zgodnie z zawartymi 
w nich zapisami pozwala ustrzec 
się między innymi przed niepra-
widłowym przyjęciem produk-
tów do apteki, niewłaściwym ich 
przechowywaniem oraz błędnym 
wydaniem. 

Niewątpliwą trudność dla 
apteki może sprawiać egzekwo-
wanie przestrzegania przez od-
działy zasad zawartych w proce-
durach. Do tego konieczna jest 
wzajemna komunikacja oraz za-
angażowanie obu stron. Wyma-
ga to zawsze czasu, cierpliwości 
i wzajemnej chęci porozumienia. 
W końcowym efekcie przyno-
si jednak korzyści polegające na 
usystematyzowaniu pracy oraz 
pewności, że gospodarka lekiem 
w oddziałach prowadzona jest 
prawidłowo.

Bardzo trudno określić 
wytyczne, które w jasny sposób 
określałyby, jak należy konstruo-
wać procedury. Wydawałoby się, 
że sposoby postępowania zawar-
te w procedurach powinny być 
takie same dla wszystkich aptek 
szpitalnych. Różnice będą wyni-
kały ze specyfiki danego szpitala. 
I nie chodzi tutaj tylko o zakres 
działalności leczniczej, ale także 
o obowiązujące w nim zasady 
postępowania. Być może jednak 
rozwiązania zawarte w naszych 

procedurach będą pomocne dla 
aptekarzy, którzy przygotowują 
lub mają w perspektywie przy-
gotowania do standardów akre-
dytacyjnych. Jak już wspomniano 
wcześniej, jedną z grup standar-
dów tematycznych jest Farmako-
terapia. Z naszego doświadczenia 
wynika, iż każdy z audytorów (wi-
zytatorów – red.) tę grupę stan-
dardów wiąże z apteką. Bo tak na-
prawdę za gospodarkę środkami 
farmakologicznymi w aptece od-
powiedzialny jest farmaceuta. Ze 
względów, o których wspomina-
łam wcześniej apteka opracowała 
procedurę, w której to opisane są 
sposoby postępowania z lekiem. 
Czyli w oparciu o jakie dokumen-
ty zamawiane są środki farmako-
logiczne, jaka powinna być wiel-
kość niezbędnych zapasów za-
równo w aptece jak i w jednost-
kach organizacyjnych szpitala, co 
należy zrobić z produktem, który 
nie został wykorzystany w od-
dziale, w jaki sposób należy uzu-
pełniać zapasy w aptece w celu 
zapewnienia bezpiecznego funk-
cjonowanie szpitala. Procedu-
ra ta mówi także, w jaki sposób 
należy zamówiony asortyment 
sprawdzić przed przyjęciem go 

do apteki, jak przyjęte produk-
ty przechowywać w aptece oraz 
jednostkach szpitala, w oparciu 
o co je wydawać z apteki (należy 
wziąć pod uwagę rodzaj produk-
tu). Mamy tutaj także informacje 
w jaki sposób należy realizować 
zamówienia na środki farmako-
logiczne na pacjenta i spoza Re-
ceptariusza (w obu przypadkach 
opracowano specjalny druk). 
W procedurze określono drogę 
postępowania w przypadku ko-
nieczności sprowadzenia z zagra-
nicy produktu niezarejestrowane-
go w Polsce (import docelowy), 
ponadto sposób postępowania 
w przypadku otrzymania decy-
zji o wstrzymaniu, wycofaniu lub 
dopuszczeniu do obrotu danego 
produktu oraz w jaki sposób na-
leży postąpić w przypadku wystą-
pienia niepożądanego działania 
leku. Procedura ta opisuje także 
sposób nadzoru nad produktami 
farmakologicznymi w jednost-
kach szpitala. Z przeprowadzanej 
okresowo kontroli sporządzany 
jest „protokół kontroli apteczek” 
zawierający informacje o kontro-
lowanych obszarach oraz zwią-
zanych z kontrolą ewentualnych 
uwagach i zaleceniach.

►
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Największą trudność w przy-
gotowaniu tej procedury sprawiło 
nam zebranie wszystkich przepi-
sów dotyczących wymienionych 
powyżej zagadnień i napisanie jej 
w sposób, który byłby czytelny 
dla każdego, kto do niej sięgnie. 

Kolejną z procedur, którą 
opracowywała apteka jest pro-
cedura mówiąca, w jaki sposób 
należy postępować z niewyko-
rzystanymi lekami. Dotyczy to 
postępowania z lekami prze-
terminowanymi oraz lekami, 
które nie zostały wykorzystane 
w oddziale. Z zasady, apteka nie 
przyjmuje leków, które nie zo-
stały wykorzystane w oddziale. 
Leki te winne być poprzesuwane 
bezpośrednio między oddziała-
mi. Nie jest jednak błędem zwrot 
leków do apteki. Tym bardziej, że 
sposób ich przechowywania jest 
sprawdzany przez farmaceutów. 
Właśnie częste kontrole apteczek 
oddziałowych pozwalają uniknąć 
zbyt dużych zapasów w oddzia-
łach i wypracować prawidłowe 
zasady gospodarki lekami.

Najwięcej jednak proble-
mów zawsze stwarza określenie 
i wdrożenie zasad pozyskiwania 
leków w trybie nagłym poza go-
dzinami pracy apteki. Jeśli brakuje 
leku w całym szpitalu (do spraw-
dzenia czego zobowiązany jest 
oddział), a jest on niezbędny dla 
ratowania życia pacjenta, o zaist-
niałej sytuacji powiadamiany jest 
upoważniony pracownik Apteki 
(numer telefonu w Izbie Przyjęć). 
I to w uzgodnieniu z nim ustalane 
są zasady postępowania. 

Jeśli chodzi o opracowanie 
standardów dotyczących przy-
gotowywania i podawania leków 
z zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa, będą je opracowywały 
apteki, w których przygotowywa-
ne są cytostatyki lub mieszanki 
do żywienia pozajelitowego. Za-
pisy zawarte w tych procedurach 
powinny opierać się na obowią-

zujących przepisach i standar-
dach jakości.

Warto w pisanych przez ap-
tekę procedurach zawrzeć zapisy 
pozwalające na uregulowanie za-
sad postępowania z darowiznami 
lekowymi, próbkami przeznaczo-
nymi dla lekarzy, a używanymi 
w szpitalu, próbkami przezna-
czonymi do badań klinicznych 
oraz z lekami własnymi pacjenta. 
W naszym szpitalu obowiązuje 
zasada, że każda darowizna oraz 
próbki dla lekarzy są ewidencjo-
nowane przez aptekę. W aptece 
jest prowadzona ewidencja pró-
bek do badań klinicznych. Spe-
cjalny druk został opracowany 
w oparciu o stanowisko Główne-
go Inspektora Farmaceutycznego 
w sprawie prowadzenia przez ap-
teki ewidencji próbek do badań 
klinicznych. 

Leki pacjenta znajdujące się 
w oddziale, opisane jego imie-
niem i nazwiskiem powinny być 
przechowywane w wydzielonym 
miejscu.
 Szpital posiada Certyfi-
kat akredytacyjny od 2006 roku. 
Z perspektywy czasu można się 
pokusić o ocenę czy Apteka szpi-
talna osiągnęła cele wynikające 
ze standardów akredytacyjnych. 
Zdecydowanie tak. Choć na po-
czątku było dość trudno zebrać 
w standardach wszystkie zadania 
apteki i ubrać je w proste słowa 
to z biegiem lat stwierdzamy, że 
proste zasady bardzo ułatwiają 
pracę i pozwalają na jasne zasady 
postępowania zarówno ze strony 
apteki oraz jednostek szpitala. 
Efektem tej ciężkiej pracy jest 
widoczne, bardzo dobre porozu-
mienie między apteką a oddziała-
mi, gdzie farmaceuta jest bardzo 
mile widziany, a jego pomoc op-
arta na wiedzy i doświadczeniu 
w pracy ze środkami farmakolo-
gicznymi, znacznie ułatwia pracę 
i daje poczucia bezpieczeństwa. 

Wnioski

Obecnie zarządzanie w jed-
nostce służby zdrowia to co-
dzienne sięganie do procedur. 
Opracowane w szpitalu standar-
dy akredytacyjne zmuszają jed-
nostkę do wyciągania wniosków. 
Dostosowywanie się do nich oraz 
praca w oparciu o nie wymaga 
od każdej z komórek organiza-
cyjnych szpitala samooceny, mo-
bilizuje do poprawy i w efekcie 
do podnoszenia jakości swoich 
usług.

Sposoby postępowania 
zawarte w normach akredyta-
cyjnych mogą się zmieniać. Ich 
zawartość powinna żyć życiem 
szpitala i być weryfikowana  w za-
leżności od jego aktualnych po-
trzeb, zmieniających się przepi-
sów, wymagań stawianych sobie 
samym oraz dążenia do osiągania 
coraz to lepszych wyników. Prze-
strzeganie zasad w nich zawar-
tych daje każdej ze stron poczu-
cie bezpiecznej pracy. ■
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BiBlioteka farmaceuty

 „Postać leku” pod redakcją prof. dr hab. n. 
farm Renaty Jachowicz, to nowa, wydana w 2013 
roku publikacja specjalistyczna, która ukazała się na 
rynku księgarskim nakładem wydawnictwa PZWL. 
 „Dogłębne zrozumienie mechanizmów od-
działywania różnych czynników na jakość sporzą-
dzanego leku dokonuje się na różnych etapach 
prac badawczych, począwszy od badań preformu-
lacyjnych, przez stopniowe definiowanie technologii 
i rozwoju formulacji, po próby w skali produkcyjnej. 
Intencją niniejszej książki jest przedstawienie po-
wyższej problematyki na wybranych przykładach, 
z uwzględnieniem nowych rozwiązań, wynikających 
z analizy piśmiennictwa oraz prac własnych.” - mo-
żemy przeczytać w przedmowie do książki. Przede 
wszystkim należy z uznaniem przyjąć sam fakt jej 
ukazania się - na rynku księgarskim nowych pozy-
cji poświęconych farmacji nie jest wcale zbyt wie-
le. Jednocześnie należy uprzedzić, że niektóre roz-
działy książki będą w całości interesujące jedynie 
dla wybranego grona odbiorców, ze względu na 
zakres omawianej tematyki (np. zastosowanie tech-
niki MRI w technologii postaci leku). Książkę należy 
pochwalić za próbę przybliżenia na rycinach zagad-
nień ogólnie uznawanych za dosyć trudne takich jak 
na przykład elementy chemii fizycznej. Zarządzenie 
wiedzą w optymalizacji i ocenie postaci leku będzie 
szczególnie wciągające dla osób zawodowa zajmu-
jących się farmacją przemysłową. Analiza danych, 
modelowanie matematyczne w statystycznej ocenie 
postaci leku to także tematy o których farmaceuta 
powinien mieć pojęcie, jednakże ten pracujący za 

pierwszym stołem niekoniecznie musi odczuwać 
potrzebę zgłębienia szczegółów.
 Z drugiej strony wiele jest informacji doty-
czących nowoczesnych technologii postaci leku, 
całkowicie niezbędnych farmaceutom, którzy chcą 
być „na bieżąco” z nowościami w tej dziedzinie. Do-
tyczy to nie tylko nowinek (np. techniki druku prze-
strzennego do otrzymywania postaci leku), ale rów-
nież rozwiązań, które już weszły do praktyki i sprze-
daży. Dzięki podawaniu przykładów z podaniem 
nazw handlowych preparatów reprezentujących 
określony typ postaci leku, lektura staje się bardziej 
przystępna, gdyż Czytelnik może przetranspono-
wać przyswajane informacje na to, co już być może 
zna z aptecznej praktyki. Przykładowo można do-
wiedzieć się, iż lek, który wydaje się z apteki niemal 
codziennie charakteryzuje się tabletką uformowaną 
z matrycy pęczniejącej, inny zaś popularny specyfik 
ma formę kapsułek z peletkami. Są to te wiadomo-
ści, dzięki którym możemy lepiej przybliżyć pacjen-
tom co będzie się działo z lekiem i ich organizmie 
i dzięki którym nie jesteśmy jedynie sprzedawcami 
pudełek.
 W szczególności godny polecenia jest roz-
dział poświęcony lekom pediatrycznym, przed-
stawiający ciekawe rozwiązania związane z poda-
waniem leków dzieciom. Trudność w połykaniu 
większych form leku czy ich niemiły smak to czę-
ste problemy z jakimi borykają się wytwórcy tych 
medykamentów. W części książki poświęconej tej 
problematyce można przeczytać między innymi 
o kubkach o specjalnej konstrukcji, łyżeczkach wy-
pełnionych dawką leku, smoczki ze zbiornikiem na 
preparat czy słomkach do picia z dawką antybiotyku 
w formie peletek.
 Jednocześnie odsyłam osoby zainteresowa-
ne publikacją na stronę internetową Wydawcy, tj. 
http://www.wydawnictwopzwl.pl, gdzie można za-
poznać się ze spisem treści jak również przeczytać 
online fragment książki. Jednocześnie chciałabym 
zwrócić uwagę na interesującą i innowacyjną ofertę 
wydawnictwa, które umożliwia „wypożyczanie” ksią-
żek online w systemie IBUK.  Jest to znakomita ini-
cjatywa umożliwiająca niewielkim kosztem legalny 
dostęp do interesującej nas publikacji, w tym mię-
dzy innymi dodawanie notatek i zaznaczanie akapi-
tów, a nawet drukowanie fragmentów. ■

mgr farm. Olga Sierpniowska

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013
596 stron, okładka miękka
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wartości rynku wyniósł 3,62%. 
Dla porównania w pierwszym 
kwartale br. rynek zwiększył war-
tość sprzedaży wobec analogicz-
nego okresu ub. r. tylko o 0,21%. 

W czerwcu 2014 r. war-
tość sprzedaży dla statystycznej 
apteki wyniosła 163,5 tys. PLN.  
Wartość sprzedaży statystycz-
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Statystyczna apteka

Rynek farmaceutyczny 

W czerwcu 2014 naj-
większy wzrost zano-
tował segment sprze-

daży odręcznej, którego wartość 
wzrosła o 49,5 mln PLN (+5,87%) 
względem analogicznego okresu 
ub. r. Wartość segmentu leków 
refundowanych wzrosła o 28,1 
mln PLN (+3,40%), a wartość 
sprzedaży leków pełnopłatnych 
zwiększyła się o 18,8 mln PLN 
(+3,84%). Natomiast w porówna-
niu do maja 2014 r. nastąpił spa-
dek wartości sprzedaży. Segment 
sprzedaży odręcznej zmniejszył 
się o 9,0 mln PLN (-1,00%), a war-
tość segmentu leków pełno-
płatnych spadła o 2,8 mln PLN  
(-0,55%). Jedynie nieznaczny 
wzrost zanotował segment leków 
refundowanych, którego wartość 
sprzedaży zwiększyła się o 4,5 

mln PLN (+0,53%) względem 
ubiegłego miesiąca br. 

Wyniki pierwszego półro-
cza bieżącego roku są umiarko-
wanie optymistyczne. W porów-
naniu do analogicznego okresu 
ub. r. nastąpił wzrost wartości 
sprzedaży o 256 mln PLN. To 
o 1,87% lepszy wynik niż przed 
rokiem. Wynik ten został osiąg-
nięty w głównej mierze w drugim 
kwartale br., w którym wzrost 

Czerwiec 2014: +4,52%
I PÓŁROCZE 2014:  
+ 1,87%

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

Tabela 1: czerwiec 2014 vs czerwiec 2013

 
czerwiec 2013 czerwiec 2014 zm. 

(%)

Leki Refundowane 826 854 3,40%

Leki Pełnopłatne 489 508 3,84%

Sprzedaż Odręczna 843 893 5,87%

Całkowity obrót 2 173 2 271 4,52%

Tabela 2: czerwiec 2014 vs maj 2014

 
maj 2014 czerwiec 2014 zm. 

(%)

Leki Refundowane 849 854 0,53%

Leki Pełnopłatne 511 508 -0,55%

Sprzedaż Odręczna 902 893 -1,00%

Całkowity obrót 2 279 2 271 -0,36% ►
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►
niego miesiąca średnia cena była 
niższa zaledwie o 0,05%, a wo-
bec czerwca 2013 r. spadła tylko 
o 0,03%. Natomiast średnia marża 
apteczna w czerwcu 2014 r. wy-
niosła 26,41%. To o 1,54 pp mniej 
niż przed miesiącem. Względem 
czerwca 2013 r. (27,16%) marża 
spadła o 0,75 pp.

Refundacja a współpłacenie

W czerwcu 2014 r. poziom 
współpłacenia pacjentów za leki 
refundowane wyniósł 26,12%. 
Wskaźnik ten zwiększył się 
względem maja 2014 r. o 0,13 pp. 
Udział pacjenta w dopłacie do 
leków refundowanych był o 3,66 
pp mniejszy niż w analogicz-
nym miesiącu ubiegłego roku. 
W czerwcu pacjenci wydali na leki 
refundowane 223,0 mln PLN, tj. 
o 2,3 mln PLN więcej niż miesiąc 

wcześniej i o 22,9 mln PLN mniej 
niż w czerwcu 2013 r. 

W czerwcu pacjenci za-
płacili 72,23% z 2 271 mln PLN, 
stanowiących całkowitą wartość 
sprzedaży w aptekach (pozosta-
łą część stanowi refundacja ze 
strony Państwa). Względem maja 
2014 r. udział ten spadł o 0,20 pp, 
a wartościowo wydatki pacjentów 
zmniejszyły się wobec poprzed-
niego miesiąca o 10,3 mln PLN. 
W czerwcu 2014 r. pacjenci wy-
dali na wszystkie produkty lecz-
nicze zakupione w aptekach bli-
sko 1 641 mln PLN. To o 47,3 mln 
PLN więcej niż w analogicznym 
okresie 2013 r. Udział pacjentów 
w zapłacie za leki zmniejszył się 
w tym okresie o 1,09 pp. 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2014 

Na koniec 2014 r. rynek 
powinien osiągnąć wartość 28,5 
mld PLN. To o 2,6% więcej niż 
wartość rynku za poprzedni rok. 
Natomiast wartość refundacji na 
koniec 2014 roku osiągnie po-
ziom ponad 7,4 mld PLN, tj. bę-
dzie o 4,6% większa niż w roku 
2013.

Prognozowane ceny i marże 
na koniec bieżącego roku

Średnia cena leków na ko-
niec roku wyniesie 16,47 PLN, co 
oznacza, że ceny będą minimal-
nie niższe (-0,2%) od średniej 
ceny z ubiegłego roku. Progno-
zowana wielkość marży na koniec 
roku wyniesie 27,70%. Będzie ona 
wyższa o 0,4% niż w roku 2013. Za 
wzrost marży będzie odpowiadać 
segment leków refundowanych, 
pozostałe segmenty rynku zano-
tują jej spadek. Średnia wartość 
sprzedaży na pacjenta w roku 
2014 wyniesie 48,24 PLN (+3,4%), 
jednocześnie liczba pacjentów 
w aptece będzie mniejsza o 2,5% 
niż w 2013 roku. ■

nej apteki była wyższa o 4,0 
tys. PLN (+2,51%) niż w czerwcu  
ub. r. Natomiast względem 
maja 2014 r. wartość sprze-
daży spadła o 1,5 tys. PLN  
(-0,91%). W porównaniu do ana-
logicznego okresu z 2013 r. war-
tość sprzedaży statystycznej 
apteki zwiększyła się we wszyst-
kich segmentach: w sprzedaży 
odręcznej (+3,83%) leków pełno-
płatnych (+1,84%) i w segmencie 
leków refundowanych (+1,40%). 
Natomiast w porównaniu do 
maja br. nastąpił spadek sprze-
daży, który objął wszystkie seg-
menty rynku:  sprzedaży odręcz-
nej (-1,55%), leków pełnopłatnych 
(-1,11%) i leków refundowanych  
(-0,03%). 

Średnia cena produk-
tów sprzedawanych w aptekach 
w czerwcu 2014 r. wyniosła 16,48 
PLN. W porównaniu do poprzed-

Refundacja a współpłacenie

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2014

Prognozowane ceny i marże 
na koniec bieżącego roku
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Sprzedaż:                  28,5 mld    
Refundacja:                 7,4  mld
Zmiana sprzedaży:    od +1% do +3%  (względem roku 2013)
Zmiana refundacji:     od +3% do +5%  (względem roku 2013)

PROGNOZA SPRZEDAŻY REALIZACJA SPRZEDAŻY PROGNOZA REFUNDACJI
REALIZACJA REFUNDACJI REALIZACJA SPRZEDAŻY POPRZEDNI ROK REALIZACJA REFUNDACJI POPRZEDNI ROK

PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2014
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W czerwcu – jak chy-
ba w żadnym innym 
miesiącu – temat 

edukacji poruszany jest bardzo 
często. Związane jest to nie tyl-
ko z zakończeniem roku szkol-
nego, kojarzącym się wszystkim 
z uśmiechniętymi buziami dzie-
ci, które rozpoczynają upragnio-
ne wakacje. Jednak ważniejszym 
tematem są wyniki matur, któ-
re – mam wrażenie – zyskały na 
znaczeniu od czasu wprowadze-
nia obowiązkowego egzaminu 
z matematyki. Stało się tak dla-
tego, że znacząco spadła zda-
walność matur. Mnie ta sytuacja 
wyjątkowo dziwi, bo pisałam ma-
turę z tego przedmiotu, kiedy nie 
była jeszcze koniecznością, a jej 
poziom zdecydowanie odbiegał 
od obecnych – przyznaję, dość 
niskich – wymagań. Tymczasem 
rezultaty, jakie osiągają maturzy-
ści są zatrważające. Wywołuje to 

głośną, choć krótkotrwałą debatę 
nad potrzebą zmian w systemie 
polskiego szkolnictwa. Kwestię 
tę chętnie wykorzystują media, 
które prezentują wówczas opinię 
przedstawicieli wielu środowisk. 

Rzadziej pojawia się zagad-
nienie reformy studiów wyższych. 
Wydaje się, że wiele kierunków 
wymaga „odświeżenia”, dostoso-
wania ich programu do potrzeb 
obecnych czasów i wymogów 
panujących na rynku pracy. Coraz 
częściej słychać głosy, które zwra-
cają uwagę na konieczność reor-
ganizacji studiów farmaceutycz-
nych. Od jakiegoś czasu chciałam 
poruszyć ten temat na łamach 
„Aptekarza Polskiego”, ale bra-
kowało mi odwagi. Dodał mi jej, 
zresztą nie po raz pierwszy, redak-
tor Michał Ogórek, który promo-
wał swoją najnowszą książkę pt. 
„Polska Ogórkowa” dość zaskaku-
jąco, zadając mianowicie pytanie: 

dlaczego to młodzi mają uczyć się 
od starszych, jak było, a nie raczej 
starsi od młodych, jak jest? Bar-
dzo spodobał mi się ten sposób 
myślenia i postanowiłam przed-
stawić kilka postulatów dotyczą-
cych toku studiów na farmacji. 

Często rozmawiałam o tym 
ze swoimi znajomymi „z roku”. 
Pierwszy zarzut dotyczył począt-
kowych lat studiów, na których 
– jak stwierdziła Martyna – zbyt 
duży nacisk kładziony był na che-
mię (nieorganiczna, organiczna, 
leków). Nie można zapomnieć 
także o chemii analitycznej czy 
fizycznej. Na ich naukę poświę-
camy łącznie trzy lata, spędzając 
sporo czasu na ćwiczeniach i wy-
kładach, ale przede wszystkim na 
przygotowywaniu się do trudnych 
egzaminów końcowych. Wiedza 
ta – najczęściej uczona na pamięć 
– szybko znika, tym bardziej, że 
treści te bywają często niepo-

„Potrzebne zmiany”

►



edukacja

34 Aptekarz Polski, 95(73e) lipiec 2014

trzebne albo wręcz nieaktualne, 
co Alvin Toffler – amerykański pi-
sarz i futurolog – nazywa „staro-
-wiedzą”, czyli czymś, co jeszcze 
wczoraj wydawało się prawdziwe, 
a dziś jest już zakwestionowane 
albo obalone. Dlatego zadajemy 
sobie pytanie – czy jako przyszli 
farmaceuci będziemy dzielić się 
ze swoimi pacjentami wiedzą przy 
użyciu jakiej metody analitycznej 
wykryć określony pierwiastek 
lub lek w mieszaninie? Przecież 
naszym zadaniem jest fachowa 
porada i doradztwo w kwestii 
jego samoleczenia. Tymczasem 
należy pamiętać, że farmacja to 
studia uniwersyteckie, a więc nie 
przygotowują swoich absolwen-
tów jedynie do pracy w aptece. 
Niestety tu pojawia się problem 
niekompatybilności, bowiem 
większość z kształconych farma-
ceutów zostaje aptekarzami. Jak 
więc pogodzić program studiów 
ze współczesnymi wymogami 
rynku pracy? Trudno wprowadzić 
znaczące zmiany, ponieważ nau-
czanie na tym kierunku podlega 
standardom w postaci ustalo-
nych punktów ECTS, czy liczby 
godzin. Przełomem są niewąt-
pliwie stopniowo wprowadzane 
fakultety, czy bloki tematyczne. 
Jednocześnie stanowią one od-
powiedź uczelni akademickich na 
sytuację farmaceutów na rynku 
pracy związaną z aktualną, nieła-
twą kondycją aptek. Studentom 
wskazywane są inne możliwości 
zatrudnienia, o których pisałam 
już na łamach „Aptekarza Pol-
skiego”. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że warto żebyśmy – poszukując 
nowych dróg rozwoju – byli kon-
kurencyjni na rynku pracy oraz 
zajęli odpowiednie stanowiska, 
co podkreśla dr hab. Zbigniew 
Sroka, jeden z moich wykładow-
ców, według którego to tylko my 

jesteśmy specjalistami od leku. 
Moi rówieśnicy zwracają 

uwagę na jeszcze jeden ważny 
aspekt, a mianowicie na zmienia-
jącą się obecnie rolę farmaceuty. 
Bowiem coraz częściej pacjenci, 
w poszukiwaniu fachowej pomo-
cy medycznej, czy porady farma-
kologicznej, swoje pierwsze kroki 
kierują właśnie do apteki, a nie do 
lekarza. Niestety młodym adep-
tom zawodu brakuje umiejętno-
ści, które pozwoliłyby im stać się 
doradcą czy konsultantem. Dlate-
go też warto, aby program nau-
czania wzbogacić o dodatkowe 
godziny z fizjologii, patofizjolo-
gii, doraźnej pomocy medycznej, 
ale przede wszystkim – opieki 
farmaceutycznej. W znaczącym 
stopniu podwyższyłoby to jakość 
usług farmaceutycznych, a także 
wzrosłoby zadowolenie pacjen-
tów. Tym bardziej gdyby dodać 
jeszcze – jak zaznaczyła moja ko-
leżanka Ola – zajęcia na których 
uczylibyśmy się kontaktu i roz-
mów z pacjentem. Przykładem 
mogą być analizy przypadków 
„trudnych pacjentów”, czy ćwi-
czenia z komunikacji interperso-
nalnej. Myślę, że ciekawe i przy-
datne byłyby również zajęcia 
z podstaw medycyny wewnętrz-
nej, zwanej potocznie interną, 
prowadzone przez lekarzy, które 
uzupełniałyby naszą wiedzę. To 
jest o tyle ważne, że zauważa się 
potrzebę „umedycznienia zawo-
du farmaceuty”, a przez to na-
wiązanie partnerskiej współpracy 
z lekarzami, którzy powinni do-
cenić nasze kompetencje w za-
kresie działania leku na organizm 
pacjenta, interakcji leku z innymi 
substancjami czy wiadomości do-
tyczących działań niepożądanych. 
Aby tak było, niezbędne jest rów-
nież rozbudowanie przedmiotu 
farmakologia. Traktowany jest 

on zdecydowanie zbyt pobież-
nie, przez co posiadamy zniko-
mą wiedzę na temat preparatów 
leczniczych, a przede wszystkim 
ich nazw handlowych, ponieważ 
uczymy się jedynie nazw między-
narodowych. Sytuację tę podsu-
mował Paweł, który już rozpoczął 
staż – po studiach mamy bardzo 
małe obycie z apteką i preparata-
mi dostępnymi na rynku. 

Nie udało mi się poruszyć 
jeszcze wielu zagadnień, ale my-
ślę, że wskazałam te najważniej-
sze, które pozwoliłyby uniknąć 
panującej dotąd opinii, że „na 
stażu student nadrabia zale-
głości”. Trudne jest pogodzenie 
konieczności kształcenia farma-
ceutów zgodnie z wymaganiami 
studiów uniwersyteckich, którzy 
jednocześnie muszą sprostać wy-
maganiom rynku pracy. Powstaje 
paradoks, ponieważ studia mają 
za zadanie przygotować swoich 
absolwentów do pracy w różnych 
dziedzinach farmacji, tymczasem 
większość decyduje się na pracę 
w aptece. Potrzebna jest więc nie-
jako „rewolucja w kształceniu”, ale 
czy możemy się jej spodziewać, 
albo czy ktoś się jej podejmie? 
O polskim szkolnictwie często 
w wywiadach „Gazety Wyborczej” 
wypowiadał się amerykański psy-
cholog – prof. Philip Zimbardo. 
Z jednego z nich zapamiętałam 
ważne zdanie – na pytanie dzien-
nikarza o co powinno chodzić 
w edukacji, odpowiedział – o war-
tości. Każde dziecko powinno czuć, 
że ktoś pomaga mu stać się lep-
szym człowiekiem. O tym powinni 
pamiętać też Ci, którzy są odpo-
wiedzialni za polską szkołę. ■

mgr farm. Anna Rogalska 
studentka VI roku

Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

►
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W medycynie greckiej 
czasów najdawniej-
szych uderza prawie 

zupełna sakralizacja tej dziedziny. 
Bogów było wielu, ale zakres ich 
władzy był ograniczony. Za le-
karza duszy i ciała uznawany był 
Apollo, bóg światła słonecznego 
i wyroczni. Najsłynniejszą wy-
rocznią helleńską była delficka, 
usytuowana na wzgórzach Par-
nasu. Bliska sztuce wieszczenia 
była magia. Boginią czarów była 
tajemnicza i złowroga Hekate, 
która czarownikom dawała moc 
nad siłami natury i znajomość ziół 
magicznych. Toteż czarownicy za-
mawiali choroby, przygotowywali 
lekarstwa i rozdawali amulety. 

Apollo wdał się w romans 
z nimfą Koronis. Gdy ta zoriento-
wała się, że jest w ciąży, usiłowała 
się zabić. Wówczas Apollo wydo-
był nienarodzone dziecko z łona 
nimfy, umieścił je pod własną 
skórą i donosił do urodzenia. 
W ten sposób przyszedł na świat 
(oczywiście według mitu) Askle-
pios (po łacinie Eskulap), właści-
wy bóg medycyny. Został on od-
dany na wychowanie centaurowi 
Chironowi, odpowiedzialnemu 
w mitologii za zioła lecznicze. 
Asklepios wkrótce w leczeniu 
doszedł do takiej wprawy, że po-
trafił nawet wskrzeszać zmarłych. 
Zaniepokoiło to Zeusa, który go 
uśmiercił rzuconym piorunem. 

Po śmierci Asklepiosa, wzburzo-
ny Apollo zabił centaurów, którzy 
zajmowali się wykuwaniem pioru-
nów dla Zeusa. Za ten czyn Apol-
lo został zesłany na ziemię, aby tu 
leczyć ludzi. 
 Asklepios pozostawił po-
tomstwo – dwie córki: Hygeę 
(stąd higiena) i Panakieę (stąd 
panaceum) oraz dwóch synów - 
Machaona i  Podalejrosa, którzy 
także byli lekarzami. Atrybuta-
mi Asklepiosa był wąż (symbol 
odradzających się sił) oplatający 
laskę podróżną oraz czara z le-
karstwem. Asklepiosowi zaczęto 
oddawać cześć boską, a kult jego 
rozpowszechnił się w całym rejo-
nie Morza Śródziemnego. Sank-
tuaria boga Asklepiosa z począt-
kowych studni lub źródła i ołtarza 
w świętym gaju, przekształciły się 
z czasem w całe zespoły architek-
toniczne o charakterze kultowo - 
leczniczym, pełniąc rolę szpitali 
i uzdrowisk. O skuteczności za-
biegów świadczą liczne tabliczki 
wotywne. W zespole świątynio 

Dziedzictwo starożytnej Grecji stanowi niekwestionowaną 

podstawę obecnej kultury europejskiej. Okazuje się, że greccy 

filozofowie i lekarze stworzyli także podwaliny współczesnych 

nauk przyrodniczych, w tym medycyny i farmacji.

FARMACJA 
I MEDYCYNA 

W STAROŻYTNEJ 
GRECJI
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- leczniczym istniał też zwykle 
teatr jako ważny czynnik psycho-
terapeutyczny. W sanktuariach 
tych, nieodłącznymi towarzysza-
mi kapłanów – lekarzy były świę-
te węże, które lizały rany cho-
rych, budząc postrach, a przede 
wszystkim posłuch i szacunek dla 
otrzymywanych zaleceń medycz-
nych. 

Miejsca związane z kultem 
Asklepiosa

W swoich podróżach odwie-
dziłem kilka miejsc, związanych 
z kultem Asklepiosa. Najsłynniej-
szym ośrodkiem kultu Asklepiosa 
w świecie antycznym (w okresie 
od VI wieku p.n.e. do IV wieku 
n.e.) był Epidauros na Pelopone-
zie w Grecji. Odkopano tu wiele 
pozostałości z tamtego okresu. 

Najważniejsze z nich to ruiny 
świątyni Asklepiosa i świątyni Ar-
temidy, sypialnie dla pacjentów 
oczekujących cudownego uzdro-
wienia podczas snu w kształcie 
długiej stoyi z jońską kolumnadą, 
hotel dla pielgrzymów, łaźnie, 
a nawet stadion. Wokół świątyni 
Asklepiosa i wzdłuż świętej drogi 
znajdują się pomniki wotywne 
i stele z opisami cudownych 
uzdrowień. Obok znajduje się 
najlepiej zachowany grecki teatr, 
który mógł pomieścić 14 tysięcy 
widzów. Widownia teatru jest swo-
istym fenomenem akustycznym. 
Rozmowa czy moneta rzucona na 
scenę w jej centralnym punkcie są 
dobrze słyszalne na całej widowni, 
bez względu na miejsce zajmo-
wane przez widza. W Epidauros 
działa obecnie zakład leczniczy, 
a w teatrze odbywają się doroczne 
festiwale sztuk antycznych. 

Innym miastem posiadają-
cym sławę ośrodka kultu medy-
cyny Asklepiosa był Buthroton, 
leżący obecnie w południowej 
Albanii, blisko granicy z Grecją. 
Brak jest wiarygodnych danych 
na temat dokładnej daty zało-
żenia tego miasta, ale znaleziska 
archeologiczne świadczą o tym, 
że już w XII w. p. n. e., pod ko-
niec epoki brązu, istniała tu osa-
da iliryjskiego plemienia Chao-
nów. Według antycznych legend, 
Buthroton został założony przez 
Trojańczyków, którzy pokona-
ni przez Achajów, opuścili swoje 
miasto i przywędrowali aż tutaj. 
Gród ten miał odwiedzić Eneasz, 
o czym można przeczytać w III 
księdze „Eneidy” Wergiliusza. Do 
tutejszego sanktuarium pielgrzy-
mowali kuracjusze już od IV wie-
ku p.n.e. Kompleks sanktuarium 

wznosił się tarasami na wprost 
teatru. Składał się z wybudowa-
nej na początku II w p. n. e. Świą-
tyni Asklepiosa, stoyi czyli wolno 
stojącej, wydłużonej sali kolum-
nowej oraz skarbca, w którym 
przechowywano kosztowności 
ofiarowane dla bóstwa. 

Kolejnym sanktuarium 
Asklepiosa, wartym opisu ze 
względu na swój niecodzienny 
wygląd, jest popularne w anty-
cznej Grecji uzdrowisko Hiera-
polis. Miejsce to (obecnie zna-
ne jako Pamukkale) znajduje się 
w południowo-zachodniej Turcji, 
u podnóża masywu górskiego 
Çökelez Daği. Niezwykłość tego 
miejsca polega na tym, że na zbo-
czu wzgórza, poniżej ruin miasta 
gdzie Grecy (a później Rzymianie) 
zażywali leczniczych kąpieli, poły-
skuje biała kraina cudów. Spraw-
cą powstania tej krainy cudów 
są gorące źródła pochodzenia 
wulkanicznego, które bulgocą na 
ciągnącym się ponad nią płasko-
wyżu. Źródła te zawierają bardzo 
dużo wapnia i innych minerałów. 
Spływając z krawędzi płaskowy-
żu woda pozostawia na zboczu 
kamienny osad. W ciągu tysiąc-
leci kolejne warstwy tego osadu 
uformowały olśniewająco białe 
ściany i rozległe tarasy. Lecznicze 
i rekreacyjne walory tutejszych 
gorących źródeł doceniono już 
ponad 2,5 tysiąca lat temu. 

Filozofia i nauki przyrodnicze

W tej atmosferze mitów i za-
bobonów, prawdziwa nauka nie 
miała łatwych początków. Toteż 
z wielkim szacunkiem i podziwem 
należy spojrzeć na poczynania 
greckich filozofów, którzy mieli 
ogromny wpływ na rozwój nauk 
przyrodniczych, w tym farmacji 
i medycyny. Znaczącą rolę ode-
grała tu jońska filozofia przyrody, 
stanowiąca sama w sobie kamień 
milowy w rozwoju duchowym 
ludzkości. Szczególne zasługi 

Apollo z młodym  
Asklepiosem (muzeum 

w Olimpii, Grecja)
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na tym polu poniósł Tales (ok. 
620-540 p.n.e.), filozof i mate-
matyk, który za prapierwiastek 
rzeczywistości uważał wodę. Co 
prawda jego poprzednicy mó-
wili o bóstwach wody (Okeanos 
i Tetyda), ale on mówił o realnym 
przedmiocie. Było to przejście od 
mitologii do nauki, zerwanie z mi-
tologicznym sposobem myślenia. 
Pochodził on z Miletu, greckiej 
kolonii na wybrzeżu Azji Mniej-
szej (obecnie Turcja). Dzięki temu 
mógł łatwiej zapoznać się z myślą 
perską i babilońską. 

W końcu VI wieku p.n.e. żył 
w pobliskim Efezie (obecnie Tur-
cja) Heraklit, jeden z najbardziej 
zagadkowych filozofów greckich. 
Wierzył on, że świat nieustannie 

się zmienia, a u jego podstawy 
leży zasada, która utrzymuje rów-
nowagę między przeciwstawnymi 
sobie siłami we wszechświecie. 

Kolejnym wielkim filozofem 
tego okresu był Pitagoras (ok. 
572- ok. 497 p. n. e.), uczeń Talesa. 
Jako matematyk i filozof wywarł 
znaczny wpływ na nauki przyrod-
nicze, a konkretnie na szkołę me-
dyczną w Krotonie. Jego nauka 
o „krytycznych dniach” głosiła, że 
choroba w czwartym, siódmym, 
jedenastym i siedemnastym dniu 
wkraczała w stadium krytycz-
ne. Był on lekarzem, kapłanem-
-filozofem, twórcą teorii czterech 
elementów rzeczywistości (ognia, 
powietrza, ziemi i wody). Sama 
zaś idea zależności człowieka 

od tych elementów, jak również 
zależności od nich świata, dała 
podstawy do stworzenia analo-
gii pomiędzy „mikrokosmosem” 
i „makrokosmosem”. 

Hipokrates

Życie i działalność Hipo-
kratesa (ok. 460 – ok. 370 p.n.e.) 
przypada na czasy największego 
rozkwitu nauki i kultury greckiej. 
W tym okresie żył najsłynniejszy 
rzeźbiarz grecki Fidiasz oraz fi-
lozof Sokrates. Hipokrates, zwa-
ny ojcem medycyny, oparł ją na 
racjonalnych zasadach. Wiedzę 
medyczną początkowo zgłębiał 
u swego ojca Heraklidesa, a na-
stępnie ją rozwijał i pogłębiał 
w czasie licznych podróży (m.in. 
do Egiptu). Autorytet jego został 
utrwalony po śmierci poprzez 
przypisanie mu autorstwa dzieł 
o treści medycznej (m.in. Corpus 
Hippocraticum). Należy przyjąć, 
że Corpus Hippocraticum jest ze-
braniem poglądów całej greckiej 
medycyny. Przenosząc filozofię 
do medycyny, za jej podstawę 
przyjął naukę o 4 elementach, 
wyróżniając cztery ciecze ustro-
jowe: krew, żółć żółtą, żółć czarną 
i flegmę. Na wspomnianej teorii 
o czterech płynach (humorach) 
opiera się zarówno fizjologia jak 
i patologia Hipokratesa. Według 
niego, zasadnicze znaczenie ma 
natura (physis) a lekarz obserwu-
jąc chorego powinien ją podpa-
trywać, na niej polegać i nigdy 
jej nie szkodzić (stąd słynne „pri-
mum non nocere”). Był zwolen-
nikiem stosowania w lecznictwie 
środków prostych jak woda, ocet, 
sól, tłuszcze, sok z kapusty, cebu-
la i miód. Stworzył też podwaliny 
farmacji, wprowadzając podsta-
wowe postaci leków jak odwary, 
maści, pigułki, czopki i plastry. 
Ustalił receptury oraz sposoby 
przyrządzania leków. Wzorując 
się na nauce o 4 elementach, 
wyróżnił 4 podstawowe grupy  Bóg medycyny Asklepios (muzeum w Epidauros, Grecja)
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leków: rozgrzewające, oziębiają-
ce, zwilżające i osuszające. Hipo-
krates przystosował typy ludzkie 
do czterech stron świata i z nimi 
też powiązał cztery podstawowe 
właściwości przyrody: suchość, 
wilgotność, ciepło i zimno. Stąd 
i 4 typy ludzkie: sangwinik (natu-
ra ciepła), choleryk (natura sucha), 
flegmatyk (natura wilgotna) i me-
lancholik (natura zimna). Wpro-
wadził dietę i higienę jako środ-
ki profilaktyczne, zapobiegające 
chorobom. Zwalczał również ta-
kie przesądy, jak ten, że epilepsję 
wywołuje opętanie przez demo-
na. Wiele terminów wprowadzo-
nych przez niego jest używane 
do dziś, np. rak, diagnosis (roz-
poznanie), prognosis (rokowanie), 
therapia (leczenie), epidemia. 
Uważał, że środowisko i klimat 
wpływa na stan zdrowia i kondy-
cję człowieka. 

Od Hipokratesa wywodzi-
ły się różne kierunki i poglądy 
w późniejszej medycynie gre-
ckiej. Jednak następcy pojmowa-
li jego naukę jednostronnie, bez 
wchodzenia w ducha samego hi-
pokratyzmu. Dlatego też zostali 
nazwani dogmatykami.

Arystoteles
 

Spośród greckich filozo-
fów, największy wpływ na rozwój 
medycyny i nauk przyrodniczych 
wywarł Arystoteles (384 – 322 
p.n.e.). Szczególnie zasłużył się 
przez encyklopedyczne ujęcie 
przyrody i otaczającego świata. 
Jego system obejmował prawie 
wszystkie dziedziny ówczesnej 
wiedzy. W swej filozofii biolo-
gicznej, pojęcie organizmu i roz-
woju wyeksponował na naczelne 
miejsce. Poglądy Arystotelesa 
na zdrowie i chorobę pokrywały 
się z nauką Hipokratesa. Jednak 
układ nerwowy i układ krwionoś-
ny są przedstawione błędnie. Nie 
ustrzegł się także innych błędów. 
W dziele „O powstawaniu zwie-

rząt” dowodził, że owady i robaki 
powstają samorodnie np. z mięsa, 
a z ciała ludzkiego pchły i wszy.

Zbyt rygorystyczna akcep-
tacja tych teorii przez jego na-
stępców stała się jedną z przy-
czyn opóźnienia rozwoju nauki 
w Europie. Choć ostatecznie wie-
le jego teorii naukowych okazało 
się błędnych, to znacząco przy-
czyniły się one do poszukiwania 
nowych hipotez.

Teofrast

Ten pochodzący z Eresos, 
miasta leżącego na wyspie Les-
bos, grecki przyrodnik i filozof 
żył w latach ok. 370-287 p.n.e. 
Był uczniem, a następnie przyja-
cielem i następcą Arystotelesa. 
Kierował szkołą filozoficzną oraz 
pierwszym w historii ogrodem 
botanicznym, mieszczącym się 
w ateńskim Likejonie. Był tak-
że autorem najwybitniejszych 
w starożytności dzieł o roślinach, 
znanych w łacińskim tłumaczeniu 
jako Historia plantarum (9 ksiąg) 
i De causis plantarum (6 ksiąg), 
w których przedstawił synte-
zę antycznej wiedzy o budowie 
i funkcjonowaniu organizmu 

roślinnego. Opisał około 500 
gatunków roślin oraz ich zasto-
sowanie w różnych dziedzinach 
życia. Za te zasługi zwany jest oj-
cem botaniki. Teofrast uważany 
jest także za prekursora ekologii 
i geografii roślin. Rękopisy jego 
dzieł, zaginione w średniowieczu, 
zostały odnalezione w Konstan-
tynopolu w XV w. Z zachowanych 
dzieł Teofrasta, dwa najważniej-
sze (w sumie 15 ksiąg) wydano 
także w języku polskim.

Asklepiades

Kolejnym greckim leka-
rzem i filozofem, który przyczy-
nił się do rozwoju medycyny, był 
Asklepiades z Bitynii (obecna 
Bursa w Turcji), żyjący w latach 
ok. 128-56 p.n.e. Odrzucał on pa-
tologię humoralną Hipokratesa. 
Stosował, wbrew dotychczaso-
wej praktyce medycznej, proste 
i naturalne środki lecznicze: die-
tę, ruch na świeżym powietrzu, 
kąpiele, masaże, upusty krwi. 
Zalecał wino jako uniwersalny 
środek leczniczy. Swoje metody 
leczenia opierał na atomistycz-
nej teorii Demokryta z Abdery 
i epikureizmie (według niego 

Milet – tutaj rozważał nad swoimi teoriami filozof Tales

►
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choroby powstają wskutek za-
kłócenia ruchu atomów w orga-
nizmie). Na podstawie tej teorii 
powstała starożytna medyczna 
szkoła metodyków. Asklepiades 
trafnie wiązał niektóre choroby 
z odpowiednimi narządami (np. 
padaczkę z oponami mózgowy-
mi). Zalecał indywidualne trakto-
wanie każdego chorego. Przypi-
suje mu się opracowanie zabiegu 
tracheotomii. 

Pedanius Dioskurides

Twórcą pierwszego, 5-cio 
tomowego dzieła, poświęconego 
wyłącznie środkom leczniczym, 
był grecki lekarz, farmakolog 
i botanik, Pedanios Dioskuri-
des (ok. 40 – ok. 90). Dzieło to, 
„O środkach leczniczych” (De ma-
teria medica), było niewyczerpa-
nym źródłem wiedzy dla wielu 
pokoleń. Jako lekarz rzymskich 
legionów za czasów cesarza Ne-
rona, przewędrował z nimi Ita-
lię, Galię, Hiszpanię i Północną 
Afrykę zapisując występowanie 
i medyczną wartość setek ro-
ślin. Tak powstało około roku 70 
dzieło, pierwotnie napisane w ję-
zyku greckim, a później przetłu-
maczone na łacinę. Najstarszym 
znanym rękopisem tego dzieła 
jest Codex Juliana Anicia z roku 
ok. 512. Obecnie znajduje się 
w Bibliotece Narodowej Austrii 
w Wiedniu i z tego powodu jest 
powszechnie znane jako „Vienna 
Dioscorides”. Uważane jest za naj-
starszą i najwartościowszą pracę 
z dziedziny botaniki i farmakolo-
gii. Oryginalnej kopii dzieła Dio-
skuridesa nigdy nie znaleziono, 
toteż nie ma pewności czy orygi-
nał był ilustrowany. Wspomniana 
kopia z biblioteki austriackiej za-
wiera około 400 wielobarwnych 
ilustracji, wykonanych w roku 
512. Wiedza z tego dzieła to była 
powszechnie stosowana aż do 
XVII wieku i stała się pierwowzo-
rem późniejszych farmakopei, to-

też warta jest bliższego poznania. 
Oto kilka przykładów.

Erythraea centaurium - pierwot-
nie roślina ta była nazwana 
Chironia na pamiątkę po 
Chironie, centaurze z mito-
logii greckiej, który był zna-
ny ze swojej wiedzy o rośli-
nach leczniczych. Według 
legendy, Chiron wyleczył 
się tą rośliną po przypad-
kowym zranieniu jedną 
z zatrutych strzał Herku-
lesa. Dioskurides w na-
wiązaniu do mitu polecał 
ją do leczenia ran. Zalecał 
także to zioło na choroby 
płuc, głównie „stary kaszel” 
i „plucie krwią”. 

Artemisia absinthium - jest gorz-
kim ziołem. Dioskurides 
polecał je jako lek żołąd-
kowy, przeciwrobaczy, re-
medium na żółtaczkę i do 
sporządzania absyntu. We-
dług autora, absynt był po-
pularnym napojem na lato, 
zwłaszcza w Tracji, gdzie 
przypisywano mu działanie 
pomocne w utrzymywaniu 
dobrego zdrowia. 

Cyclamen europaeum - zioło to 
dostało swoją nazwę (cy-
klamen oznacza „koło”), od 
kształtu jego podziemnej 
łodygi. Dioskurides sugero-
wał jego zastosowanie jako 
środek przeczyszczający, 
odtruwający a także do my-
cia skóry. Wspominał rów-
nież, że roślina ta ma za-
stosowanie jako afrodyzjak. 

Ferula galbaniflua - roślina ta 
znana była również pod 
nazwą Panax Heraklios (pa-
nax oznacza „uniwersalne 
lekarstwo”) co sugeruje 
jego szerokie zastosowa-
nie wśród starożytnych 
Greków. Dioskurides prze-
pisywał mleczny sok z tej 
rośliny na wrzody, kaszel, 
drgawki, bóle głowy, bóle 

brzucha, skurcze menstrua-
cyjne, bóle zębów, ukąsze-
nia węży i bóle porodowe. 
Aplikowanie do oczu w po-
staci maści miało polepszać 
wzrok. 

Physalis alkekengi - rośnie w wie-
lu częściach świata: w Euro-
pie, Chiny, Ameryce Połu-
dniowej, Afryce Południo-
wej oraz w Stanach Zjedno-
czonych. Często nazywana 
jest zimową wiśnią lub 
„chińską latarnią” a używa-
na jest zarówno do deko-
racji jak i jako zioło lecz-
nicze. Dioskurides polecał 
ją jako lek uspokajający 
i moczopędny. Zmieszana 
z miodem miała poprawiać 
wzrok a z winem uśmierzać 
ból zęba. 

Rosa lutea - pięknu i zapachowi 
zawdzięczają róże swoją 
popularność w antycznym 
świecie. Grecy wiązali różę 
z Afrodytą, Gracjami i Mu-
zami. Dioskurides zalecał 
pastę z płatków róży jako 
maść do oczu, a wywar 
z płatków róży z winem na 
bóle głowy, bóle ucha i he-
moroidy. 

Solanum nigrum - roślina ta, jako 
pokrewna z wilczą jagodą, 
jest potencjalnie szkodliwa, 
ale jej trucizna jest stosun-
kowo łagodna. Dioskurides 
zalecał jej liście do lecze-
nia chorób skóry. Stosował 
również wywar z liści tej 
rośliny na bóle ucha, nie-
strawność i krwawienia we-
wnętrzne. 

Arum maculatum - starożytni 
lekarze nazwali tę roślinę 
Drakontaia mikre lub „mały 
smok”, ponieważ centralna 
łodyga przypomina węża. 
Według Dioskuridesa, jej 
kształt spowodował za-
stosowanie jako antidotum 
dla ukąszeń. Potarcie rąk 
korzeniem tej rośliny miało 
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zabezpieczać je przed uką-
szeniami. Zalecał również 
jej korzeń jako środek wy-
krztuśny, a liście na świeże 
rany. 

Galen

Najwybitniejszym, obok 
Hipokratesa, lekarzem starożyt-
ności był Klaudiusz Galen (ok. 
130-201), Grek rodem z Perga-
monu. Państwo Pergamońskie 
było również wielkim, ważnym 
hellenistycznym ośrodkiem kul-
tury i nauki. Znajdowała się tutaj 
słynna Biblioteka Pergamońska, 
druga co do wielkości i znaczenia 
(po aleksandryjskiej) biblioteka 
w świecie greckim. W Pergamo-
nie zaczęto wyrabiać na skalę 
przemysłową pergamin ze skór 
zwierzęcych, który wyrugował 
papirus. Nastąpiła zmiana posta-
ci wydawanych dzieł - z rulonów 
w księgi. 

Galen opierał się na nauce 
Hipokratesa i Arystotelesa, a więc 
popierał teorię humoralną, która 
przetrwała aż do XIX wieku. Był 
on jednak nie tylko kontynua-
torem dzieł swych poprzedni-
ków, ale znacznie je rozwinął, 
uporządkował i rozpowszechnił. 
Niezwykle cenny jest wkład Ga-
lena do terapii. Był twórcą wie-
dzy o postaciach leków. Twierdził, 
że w zależności od postaci leku 
w jakiej jest podawany, zależy 
jego działanie. Wprowadził tak-
że nowe postaci leków (proszki, 
wyciągi, nalewki na wodzie, occie, 
winie oraz różnego rodzaju ma-
zidła) noszące do dziś nazwę pre-
paratów galenowych. Jego spo-
soby opracowywania lekarstw 
obowiązywały przez 1500 lat po 
jego śmierci.

Dorobek pisarski Galena 
jest olbrzymi, obejmuje blisko 
400 dzieł, w tym około 150 na te-
maty medyczne, spośród których 

największe znaczenie ma „Meto-
da Lecznicza” (Therapeutike Me-
thodos).

Rok 500 n. e. uważany jest 
za koniec epoki hellenistycznej, 
ale osiągnięcia medycyny i far-
macji starożytnej Grecji domi-
nowały w całym cywilizowanym 
świecie aż do XVIII i były pierwo-
wzorem wielu późniejszych od-
kryć. ■ 

dr n. przyr., mgr farm.  
Karol Adamkowski

zdjęcia autora
Piśmiennictwo:
1. Cotterell A. Cywilizacje Starożytne. Wyd. 

Łódzkie, 1990.
2. Dzierżanowski R. Słownik chronologicz-

ny dziejów medycyny i farmacji. PZWL, 
Warszawa, 1983.

3. Fink-Finowicki C. Zarys historii i prope-
deutyki farmacji. PZWL, Warszawa, 1985.

4. Parandowski J. Mitologia. Czytelnik, 
Warszawa, 1979.

5. Podróże marzeń. TURCJA. Mediaprofit, 
2005.

6. Szpilczyński S. Zarys dziejów nauk przy-
rodniczych w Polsce. Wiedza Powszech-
na, Warszawa, 1994.

Do tego teatru w Pergamonie chadzał Galen

►
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Nowe rejestracje – UE – CZERWIEC 2014

►

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAJąCE NA UKłAD ODPORNOśCIOWY

Trametinib: Mekinist (Glaxo Group) jest wskazany 
w leczeniu dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym 
czerniakiem lub czerniakiem z przerzutami z mu-
tacją genu BRAF V600. Nie wykazano skuteczności 
klinicznej trametynibu u pacjentów, u których wy-
stąpiła progresja podczas wcześniejszego leczenia 
inhibitorem BRAF. Leczenie trametynibem należy 
kontynuować do czasu, kiedy pacjent nie odnosi już 
korzyści z leczenia lub do czasu wystąpienia nieak-
ceptowanych objawów toksyczności.
Trametynib jest odwracalnym, wysoce selektyw-
nym, allosterycznym inhibitorem aktywacji i aktyw-
ności kinaz białkowych aktywowanych mitogenami 
(MEK1 i MEK2) regulowanych sygnałami zewnątrz-
komórkowymi. Białka MEK są komponentami szla-
ku sygnałowego kinaz regulowanych sygnałami ze-
wnątrzkomórkowymi (ERK). W czerniaku i w innych 
nowotworach szlak ten jest często aktywowany 
przez białka powstałe w wyniku mutacji genu BRAF, 
które aktywują kinazy MEK. Trametynib hamuje ak-
tywację kinaz MEK przez białka BRAF i hamuje ak-
tywność kinaz MEK. Trametynib hamuje wzrost linii 
komórkowej czerniaka z mutacją BRAF V600 i wy-
kazuje działanie przeciwnowotworowe w modelach 
zwierzęcych czerniaka z mutacją BRAF V600. Przed 
rozpoczęciem stosowania trametynibu u pacjentów 
konieczne jest potwierdzenie zwalidowanym te-
stem statusu mutacji BRAF V600 w guzie.

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europej-
skiej:
•	 decyzja z 8 VII 2014 dotycząca wycofania, na 

wniosek posiadacza z 5 VI 2014, pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 

stosowanego u ludzi Olanzapine Cipla (Cipla), 
zarejestrowanego 14 XI 2007 – substancja czyn-
na: olanzapine, klasa N05AH.

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na pod-

stawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics 
Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assig-
nment 2014”, Oslo 2013; “ATC Index with DDDs 2014”, Oslo 2013), 
ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 
2014 – tłumaczenie własne;

- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products 
for human use”; “Community list of not active medicinal products for 
human use”;

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS 
Health;

- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów 
Leczniczych;

- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
2014-07-25

W czerwcu 2014 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 1 de-
cyzję o dopuszczeniu do obrotu nowego produktu leczniczego przeznaczonego do 
stosowania u ludzi. Dotyczy ona 1 nowej substancji czynnej (trametynib). Produk-
ty 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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►

Klasa ATC/
WHO

Nazwa 
międzynarodowa

Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny Obszar i data 1. rejestracji

A02BC Omeprazole Omeprazol Mylan Mylan PL 04.2010

A02BC Pantoprazole Pantoprazole 
Genoptim

Pantoprazole 
Genoptim SPH

Synoptis

Synoptis

PL 12.2012 Pantoprazol 
Macleods, zm. 11.2013 
Pantoprazole Genoptim
PL 02.2012 Prazafile, zm. 
05.2014 Pantoprazole 
Genoptim SPH

A10BD07 Metformin + 
sitagliptin

Janumet Merck Sharp & 
Dohme

UE 07.2008

B01AC Epoprostenol Veletri Actelion PL 10.2013

B02BB Fibrinogen Riastap CSL Behring PL 06.2011

C01EB Trimetazidine Trimetazidinum 
123ratio

123ratio PL 04.2011 Trimetazidine-
Ratiopharm PR, zm. 
12.2013 Trimetazidinum 
123ratio

C07AB Bisoprolol Bisoprolol VP PharmaSwiss PL 04.2004 Antipres*, zm. 
12.2012 Bisoprolol VP

C09AA Ramipril Ramiprilum 123ratio 123ratio PL 05.2013 Ramipril Teva 
Pharma, zm. 12.2013 
Ramiprilum 123ratio

C09BX01 Perindopril + 
amlodipine + 
indapamide

Triplixam Servier PL 03.2014

D11AX Brimonidine Mirvaso Galderma UE 02.2014

G03GA Corifollitropin alfa Elonva Merck Sharp & 
Dohme

UE 01.2010

G04BE Sildenafil Sildenafil Axxon Axxon PL 11.2012

J01DC Cefuroxime Cefuroxim Aurobindo Aurobindo PL 12.2011 Cefuroxime 
Ceft Limited, zm. 03.2014 
Cefuroxim Aurobindo

NOWOśCI NA RYNKU – CZERWIEC 2014
W czerwcu 2014 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostały wprowadzone 24 nowe marki produktów 

leczniczych:
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►

Ponadto w czerwcu 2014 r. wprowadzono do 
sprzedaży 2 nowe wersje marek już obecnych na 
rynku:
•	 C10AA, atorvastatin – Storvas CRT (Ranbaxy), 

PL 02.2013 Atorvastatin Ranbaxy* (na rynku od 
czerwca 2013), zm. 05.2014 Storvas CRT;

•	 N06AB, escitalopram – Mozarin Swift (Adamed), 
PL 11.2013.

A – PRZEWóD POKARMOWY I METABOLIZM
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach związa-

nych z nadkwaśnością; A02B – Leki stosowane 
w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-
-przełykowym; A02BC – Inhibitory pompy pro-
tonowej

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obni-
żające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem 
insulin; A10BD – Preparaty złożone doustnych 
leków obniżających poziom glukozy we krwi; 
A10BD07 – Metformina i sitagliptyna

J01DC Cefuroxime Cefuroximum 
123ratio

123ratio PL 05.2010 Cefuroxime 
Teva, zm. 04.2013 
Cefuroximum 123ratio

J01DH Meropenem Merinfec Actavis PL 10.2013

L01BC Capecitabine Capecitabine Medac Medac UE 11.2012

M05BA Zoledronic acid Desinobon Alvogen PL 08.2012

M05BA Zoledronic acid Zoledronic acid 
Fresenius Kabi

Fresenius Kabi PL 10.2012

N02AX Tapentadol Palexia
Palexia Retard

Grünenthal
Grünenthal

PL 05.2011
PL 05.2011

N02BE Paracetamol Paracetamol Dr. Max Dr. Max PL 08.2013

N03AX Levetiracetam Levetiracetam 
NeuroPharma

Neuraxpharm PL 03.2012 
Lewetyracetam-
neuraxpharm, zm. 
02.2014 Levetiracetam 
NeuroPharma

N06DX Memantine Memabix Adamed PL 01.2014

R05DB Butamirate Theraflu Kaszel Novartis PL 11.2013

S01EE Latanoprost Latanoprost 
Genoptim

Synoptis PL 12.2011 Optopress, 
zm. 05.2014 Latanoprost 
Genoptim

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

B – KREW I UKłAD KRWIOTWóRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; B01AC 

– Inhibitory agregacji płytek krwi (z wyłącze-
niem heparyny)

B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Witamina K 
i inne hemostatyki; B02BB – Fibrynogen

C – UKłAD SERCOWO-nACZYNIOWY
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E/

C01EB – Inne preparaty stosowane w choro-
bach serca

C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; 
C07A – Leki blokujące receptory b-adrener-
giczne; C07AB – Selektywne leki blokujące re-
ceptory b-adrenergiczne

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – Selek-
tywne blokery kanału wapniowego działające 
głównie na naczynia; C08CA – Pochodne dihy-
dropirydyny

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory konwertazy angio-
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tensyny, leki proste
C09B - Inhibitory konwertazy angiotensyny 
w połączeniach; C09BX - Inhibitory konwertazy 
angiotensyny w innych połączeniach; C09BX01 
– Peryndopryl, amlodypina i indapamid

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; C10A 
- Środki wpływające na stężenie lipidów, leki 
proste; C10AA – Inhibitory reduktazy hydroksy-
metyloglutarylokoenzymu A

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D11/D11A – Inne preparaty dermatologiczne; D11AX 

– Różne preparaty dermatologiczne

G – UKłAD MOCZOWO-PłCIOWY I HORMONY 
PłCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czyn-
ność układu płciowego; G03G – Gonadotropiny 
i inne leki pobudzające owulację; G03GA – Go-
nadotropiny

G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologiczne; 
G04BE – Preparaty stosowane w zaburzeniach 
erekcji

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAłAJąCE 
OGóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01D 
– Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne;
J01DC – Cefalosporyny drugiej generacji
J01DH – Karbapenemy

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAJąCE NA UKłAD ODPORNOśCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01B – Antymeta-
bolity; L01BC – Analogi pirymidyny

M – UKłAD MIęśNIOWO-SZKIELETOWY
M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B – 

Leki wpływające na strukturę i mineralizację 
kości; M05BA - Bifosfoniany

N – UKłAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy; N02AX – Inne opioidy
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe; N02BE – Anilidy

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX – Inne 
leki przeciwpadaczkowe

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AB – Se-
lektywne inhibitory zwrotnego wychwytu sero-
toniny
N06D – Leki przeciw demencji; N06DX - Inne 
leki przeciw otępieniu starczemu

R – UKłAD ODDECHOWY
R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach; 

R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem 
preparatów złożonych ze środkami wykrztuś-
nymi; R05DB – Inne leki przeciwkaszlowe

S – NARZąDY ZMYSłóW
S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki przeciw jaskrze 

i zwężające źrenicę; S01EE – Analogi prosta-
glandyn

2014-07-29
Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology 
(“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2014”, Oslo 2013; “ATC Index with DDDs 2014”, Oslo 2013), ze zmianami i uzupełnieniami 
mającymi zastosowanie od stycznia 2014 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska Wydanie IX”; “Urzędowy Wykaz 
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięcz-
ne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje 
porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal products for human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

►
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Skała wyroczni delfickiej  
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Baseny termalne Hierapolis 
piętrzą się na kilku poziomach
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