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o d  r e d a k c j i

Otwierający najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby  
Aptekarskiej artykuł „Jak wzmocnić odporność organizmu?” dr hab. n. farm. Anny 
Oniszczuk wskazuje role, jakie właściwa dieta, sen, aktywność fizyczna i inne  
czynniki odgrywają we wzmacnianiu odporności.

Dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz przedstawia trudności, jakie może 
sprawiać stosowanie nazw, synonimów i skrótów w recepturze aptecznej. Wska-
zuje również, co należy zrobić, jeśli nie mamy pewności odnośnie zastosowania ich  
w zapisie recepty…

W jaki sposób można zaangażować pracowników – i studentów-praktykantów – 
apteki szpitalnej w dodatkowe działania i wdrożyć praktyczną akcję edukacyjną 
pacjentów? Dr n. med. Natalia Wysocka-Sendkowska odtwarza zabiegi informa-
cyjne, które podjęła ze swoim zespołem.

Zapraszamy do lektury wszystkich artykułów bieżącego numeru!

Michał Gondek
redaktor naczelny

dr hab. n. farm. Tomasz Baj
mgr farm. Olga Sierpniowska

CHCESZ OPUBLIKOWAĆ
swój artykuł

na łamach aptekarza polskiego?

NAPISZ DO NAS!
REDAKCJA@APTEKARZPOLSKI.PL
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J a k  w z m o c n i ć 
o d p o r n o ś ć  o r g a n i z m u ? 

Odporność człowieka buduje wiele  komórek i  mecha-
nizmów, które mają nas chronić przed chorobami, 

zwłaszcza infekcyjnymi (bakteryjnymi,  wirusowymi,  
grzybiczymi i  pasożytniczymi).  Dzięki  odporności  infekcje 
mają także łagodniejszy przebieg,  a my szybciej  zdrowie-
jemy.  Dzięki  pamięci  immunologicznej  uodporniamy się 

dodatkowo na niektóre choroby.

Wyróżniamy dwa rodzaje odporności. 
Pierwsza to odporność naturalna  
(bierna), czyli polegająca na tym,  
że otrzymujemy gotowe przeciwciała 
od matki w czasie ciąży. Druga to 
odporność czynna, z którą mamy do 
czynienia, gdy zachorujemy na daną 
chorobę i sami wytwarzamy w odpo- 
wiedzi odpowiednie przeciwciała. 
Dzięki temu nie będziemy się musieli  
z daną chorobą zmagać po raz kolejny. 

0 8

Gdy wtargną do niego drobnoustroje 
chorobotwórcze, budzi się  układ immu- 
nologiczny. Do walki stają limfocyty  
i przeciwciała, które  unieszkodliwiają 
chorobotwórcze drobnoustroje. Jeśli 
limfocytów jest za mało, drobnoustroje 
mnożą się nadmiernie, co objawia się 
często gorączką,  katarem i kaszlem. 

Co buduje naszą 
odporność?

Przy budowaniu naszego układu 
odpornościowego najważniejszy jest 
zdrowy styl życia. Bardzo ważną jego 
składową jest sen i wypoczynek. Osoba 
dorosła potrzebuje 7-8 godzin snu na 
dobę. Jeżeli sen trwa krócej niż 6 godzin, 
jesteśmy bardziej narażeni na ryzyko in-
fekcji wirusowych. Podczas głębokiego, 
niczym nie przerywanego snu, w naszym 
organizmie wzrasta liczba limfocytów. 
Jeśli warunki otoczenia w trakcie snu są 
nieodpowiednie, np. panuje zbyt wyso-
ka temperatura powietrza w pokoju, 
nie sprzyja to pozytywnemu działaniu 
układu odpornościowego. 

Odporności nie zbudujemy w jeden 
dzień. Warto więc już dziś pomyśleć  
o jej wzmocnieniu przed sezonem je- 
sienno-zimowym. Stymulowanie odpor- 
ności polega m.in. na zwiększeniu 
wytwarzania przeciwciał i leukocytów 
oraz stymulowaniu makrofagów, czyli 
komórek zdolnych do unicestwiania 
obcych ciał. Jest to niezmiernie ważne, 
by nasz organizm sam mógł się bronić 
przed wirusami bakteriami i grzybami. 

Dlaczego warto się dobrze 
wysypiać?
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dr hab. n. farm. Anna Oniszczuk, profesor uczelni
Katedra Chemii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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perspectives. Nutrients, 7, 2648–2662
2. A. A. Sangouni, M. R. M. H. Azar, M. Alizadeh (2020). Effects of garlic powder supplementa-
tion on insulin resistance, oxidative stress, and body composition in patients with non-alcoholic 
fatty liver disease: A randomized controlled clinical trial. Complementary Therapies in Medicine, 
51, 102428
3. L. Bayan, P.H. Koulivand, A. Gorji (2014). Garlic: a review of potential therapeutic effects. 
Avicenna J Phytomed, 4, 1-14
4. J.Y.Y. Chan, A.C.Y. Yuen, R.Y.K. Chan, S.W. Chan (2013). A review of the cardiovascular benefits 
and antioxidant properties of allicin. Phytother Res, 27, 637-646
5.https://www.medonet.pl/zdrowie,odpornosci-nie-zbudujemy-w-jeden-dzien--jak-dbac-o-
uklad-immunologiczny-,artykul,70323586.html
6. https://parenting.pl/nawyki-zywieniowe-ktore-oslabiaja-nasza-odpornosc
7. https://www.mp.pl/pacjent/dieta/zasady/138515,7-produktow-zywnosciowych-wspomaga-
jacych-odpornosc
8. https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-odpornosciowy/odpornosc-dziewiec-
sposobow-na-wzmocnienie-odpornosci-organizmu-aa-XM32-BdyQ-e6u6.html

Piśmiennictwo

Najlepiej spać w dobrze wywietrzonym pomieszczeniu,  
w temperaturze 18-19 stopni Celsjusza. Ważne jest także, 
by wypoczywać w całkowitej ciemności i ciszy, gdyż wtedy  
w szyszynce wydziela się melatonina, która zapewnia 
prawidłowy rytm dobowy i  funkcjonowanie układu odporno- 
ściowego. Hałas podczas snu, nawet niezbyt głośny, ale 
trwający długo zwiększa pozom adrenaliny w organizmie, a to 
powoduje stres i osłabia odporność.
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Negatywnie na nasz układ immunologiczny wpływają brudne 
ręce. Dbanie o higienę rąk jest szczególnie istotne dziś,  
w dobie koronawirusa. Nawet jeżeli nie czujemy, że nasze ręce 
wymagają umycia, pamiętajmy, że bardzo szybko gromadzą 
się na nich miliony mikrobów, które przenosimy następnie  
w okolice ust, nosa, oczu i w głąb własnego organizmu. 

Najważniejsze źródło witaminy D3 stanowi synteza skórna pod 
wpływem promieniowania słonecznego. Niestety, z powo- 
du długiego przebywania w pomieszczeniach zamkniętych  
i stosowania kremów z filtrem, synteza skórna nie dostarcza 
odpowiednich ilości tej witaminy, zwłaszcza  w okresie jesien-
no-zimowym, wskazana jest więc jej suplementacja.

Zimno redukuje stan zapalny, głównie w schorzeniach 
narządu ruchu. Odnotowano także jego wpływ na redukcję 
ogólnoustrojowego, „niskiego” przewlekłego stanu zapalnego 
wywołanego na przykład otyłością. Dobroczynne działanie 
zimna wpływa na białka uwalniane do krwiobiegu przez 
tkankę tłuszczową, ale również na białka uwalniane przez 
mięśnie szkieletowe. Organizm, zamiast magazynować tłuszcz 
- poddaje go przemianom, produkując ciepło.

Higiena psychiczna a układ odpornościowy

Istotna jest ponadto odpowiednia higiena psychiczna, gdyż 
napięcie nerwowe i stres, zwłaszcza długotrwały, również 
osłabiają nasz układ odpornościowy. By do tego nie doszło 
należy codziennie znaleźć choć chwilę na wyciszenie  
i relaks. Ogromną moc ma też śmiech, który przyczynia się do 
obniżenia poziom stresu i powoduje wzrost ilości przeciwciał. 
Dbajmy więc o pogodę ducha i bądźmy pozytywnie nastawie-
ni do codziennych zmagań.

Po pierwsze, dbajmy o to, by spożywać dostateczną ilość 
warzyw i owoców, które są źródłem wielu składników mine- 
ralnych i witamin. Szczególnie ważne jest włączenie do diety 
warzyw i owoców, które zawierają witaminę C (np. brukselka, 
jarmuż, papryka, szpinak, kalafior porzeczki czarne, truskawki, 
poziomki, kiwi, cytryny, grejpfruty, pomarańcze) i ß-karoten 
(marchew, szpinak, szczaw, szczypior, boćwina, morele, melo-
ny, brzoskwinie, śliwki).
 
Nie zapominajmy o warzywach cebulowych (cebula, czosnek, 
por i szczypiorek), które zawierają organiczne związki siarki,  
a także witaminy C, A, E i te z grupy B oraz składniki mine- 
ralne: siarkę, selen, magnez, żelazo. Czosnek i cebula 
zawierają fitoncydy, które wykazują działanie bakteriobójcze 
i grzybobójcze. 

Źródła kwasów omega-3 i cynku w diecie

Ważną rolę w kształtowaniu odporności organizmu odgrywają 
także nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, występujące  
w łososiu, sardynkach, makreli, śledziach i tuńczyku oraz oleju 
lniany i rzepakowym. Cynk chroni organizm przed szkodliwym 
wpływem wolnych rodników. Ponadto uczestniczy w dojrze-
waniu i funkcjonowaniu limfocytów T. Produkty zasobne  
w cynk to: ostrygi, wołowina i inne czerwone mięsa, a także 
nasiona roślin strączkowych, orzechy, szpinak, szparagi oraz 
produkty pełnoziarniste. 

Wrogami w utrzymaniu wysokiej odporności naszego orga- 
nizmu są używki – alkohol, nikotyna, a także zbyt duża ilość 
soli i cukru w diecie. 

Dlaczego „sport to zdrowie” 
i jak go skutecznie uprawiać?

Nadmierne spożywanie alkoholu pozbawia nas ważnych dla 
zdrowia witamin, a palenie papierosów podrażnia śluzówkę 
gardła, zwiększając tym samym ryzyko infekcji. Ponadto - jak 
podaje National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 
jeden z segmentów amerykańskiego National Institutes of 
Health - regularne spożywanie alkoholu może prowadzić do 
wystąpienia zespołu ostrej niewydolności oddechowej. 

Wpływ alkoholu na zdrowie

Jakie nawyki osłabiają naszą odporność?

Jedzmy kiszonki, gdyż zawarty w nich kwas mlekowy stwa- 
rza idealne warunki dla rozwoju korzystnych bakterii jelito- 
wych. Ponadto zapobiega on rozwojowi bakterii gnilnych. Taka  
zmiana w mikroflorze jelit dobrze wpływa na odporność.  
Wspomniane probiotyczne szczepy bakterii wytwarzają pod-
czas fermentacji witaminę C. Podobnie jak kiszonki, fermen-
towane produkty mleczne, zawierają bakterie fermentacji 
mlekowej, które hamują rozwój patogenów, a stymulują  
wzrost korzystnej mikroflory jelitowej. Z tego względu regu-
larne spożywanie jogurtu, maślanki i kefiru sprzyja polepsze-
niu obrony immunologicznej.

Podsumowanie

Podsumowując, na układ immunologiczny i odporność 
wpływa wiele czynników, ale najważniejsze z nich to dobry 
sen, ruch i relaks, unikanie stresów oraz prawidłowa dieta, 
bogata w cenne składniki odżywcze. Dbajmy już teraz o nasz 
układ immunologiczny, byśmy jesienią byli gotowi stawić 
czoła czyhającym na nas infekcjom.

Ważnym czynnikiem wpływającym na polepszenie odporności  
jest systematyczna aktywność fizyczna. Zalecane jest 3-5 razy 
w tygodniu, a najlepiej codziennie, po 30-60 minut umiarko- 
wanego wysiłku.  Należy wybierać taką aktywność (jazda na 
rowerze, bieganie lub szybki spacer czy pływanie), by tętno 
osiągało wartość 130 uderzeń na minutę, gdyż zbyt duży 
wysiłek fizyczny (np. maraton) może osłabić naszą odporność 
nawet na okres tygodnia. Ponadto jeśli ćwiczenia będą 
zbyt wyczerpujące, w mięśniach powstanie kwas mlekowy 
powodujący następnego dnia ból. Wtedy nasza odporność 
chwilowo osłabnie. To dlatego, że oprócz kwasu mlekowe-
go podczas intensywnego ruchu wytwarza się także korty-
zol, czyli hormon stresu wpływający destrukcyjnie na układ  
immunologiczny.

Czy zimno może wspierać układ 
odpornościowy?

Doskonałym sposobem na budowanie odporności są też sys-
tematyczne morsowanie i krioterapia. Powstało bardzo wiele 
publikacji naukowych na temat pozytywnego wpływu zimna 
na organizm. Udokumentowane jest między innymi jego 
działanie przeciwzapalne. 

Prawidłowa dieta – czyli jaka?

Dobroczynne działanie kiszonek

Działanie przeciwinfekcyjne „słonecznej 
witaminy”

Istotną rolę w regulacji funkcji układu odpornościowego 
odgrywa witamina D3. Jej niedobór może powodować liczne 
choroby, w tym infekcyjne. Witamina D3 wpływa na makro- 
fagi, limfocyty B i T, eozynofile i neutrofile. Ponadto witamina 
ta nasila wytwarzanie katelicydyny, białka o właściwościach 
bakteriobójczych. 

Cukier i sól – jak działają na komórki 
odpornościowe?

Cukier sprzyja rozwojowi różnego rodzaju grzybów, stanowiąc 
dla nich doskonałą pożywkę. Opublikowano także bada-
nia udowadniające, że nawet niewielka ilość cukru może 
powodować spadek odporności organizmu. Podczas ekspery-
mentu grupie osób podano na czczo 100 g cukru. Po pobraniu 
próbek krwi odkryto, że komórki odpowiedzialne za likwidację 
bakterii w organizmie nie działają prawidłowo, a ten szkod-
liwy efekt utrzymywał się nawet do pięciu godzin. Natomiast 
nadmiar soli kuchennej w organizmie może prowadzić - poza 
podwyższeniem ciśnienia tętniczego - do zaburzenia skupie- 
nia uwagi i zapamiętywania, a także obniżenia odporności  
organizmu.
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Substancje  do  ce lów farmaceutycznych,  stosowane  
do  sporządzania  leków recepturowych są  przepisywane  

na  receptach w języku łacińskim.  Ponadto  w praktyce  wyko-
nywania  leków recepturowych konieczna jest  znajomość  nie 
ty lko  nazw substancj i  leczniczych i  pomocniczych,  a le  także 

ich  synonimów oraz  skrótów określających postać  leku  
i  polecenia  odnośnie  jego  wykonania. 

Nazwy surowców 
farmaceutycznych
stosowane w Farmakopei

1 3

W recepcie na lek recepturowy zwykle są 
stosowane skróty, które oznaczają pole-
cenia dla farmaceuty odnośnie składu  
i postaci leku. Więcej trudności 
sprawiają skróty, które zostały 
niewłaściwie napisane i niejednozna- 
cznie określają na przykład rodzaj sub-
stancji leczniczej.

Monografie farmakopealne substancji 
w FP XI mają nazwę łacińską i polską 
oraz ich odpowiedniki w wersji angiel-
skiej i francuskiej. Nazwy substancji 
do celów farmaceutycznych, będących 
substancjami chemicznymi, są zgodne z 
międzynarodowymi nazwami powszech- 
nie stosowanymi (Denominatio Com-
munis Internationalis) zwanymi także 
INN (ang. International Nonproprietary 
Names), w wersji łacińskiej zalecanymi 
przez Światową Organizację Zdrowia, 
a w przypadku braku INN - z innymi 
łacińskimi nazwami farmakopealnymi 
używanymi także w Farmakopei Europej- 
skiej. 

Oczywiście takie nazwy łacińskie są 
zwykle znane i zrozumiałe, ale kiedy 
substancja ma kilka synonimów,  
to wtedy trzeba je znać lub sprawdzić  
w piśmiennictwie. 

Tworzenie nazw 
łacińskich surowców 
farmaceutycznych

Tworzenie nazw łacińskich substancji  
i preparatów począwszy od FP V uległo 
pewnym zmianom. W FP IV niektóre  
nazwy substancji miały inne końcówki 
niż w monografiach późniejszych. Jed-
nak w starszych przepisach recepturo- 
wych takie właśnie końcówki z FP IV są 
używane, a w receptach można jeszcze 
znaleźć takie zapisy. 

Przykładowo w FP IV w mianowniku 
występuje Natrium benzoicum, a w FP V - 
-FP XI Natrii benzoas. 
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• Aqua Calcis – Woda wapienna, Calcium hydricum solu-
tum, Aqua Calcariae

• Hydrogenii peroxidum (30 per centum) – Wodoru nadtle-
nek 30%, Hydrogenium peroxydatum 30%, Hydrogenium 
peroxydatum solutum concentratum, Perhydrol

• Hydrogenii peroxidum (3 per centum) – Wodoru nadtle-
nek 3%, Hydrogenium peroxydatum 3%, Hydrogenium 
hyperoxydatum solutum, Woda utleniona

• Iodi solutio aquosa – Roztwór wodny jodu, Iodi Lugoli so-
lutio, Płyn Lugola, Solutio Iodi aquosa

• Iodi solutio spirituosa – Spirytusowy roztwór jodu, Jo-
dyna, Tinctura Iodi, Iodi solutio spirituosa

Należy zwrócić uwagę, że preparaty jodu różnią się rodzajem 
rozpuszczalnika: roztwór wodny, roztwór spirytusowy. 
• Pix Lithanthracis – Maź pogazowa, Prodermin
• Pix Liquida Pini – Dziegieć sosnowy, Maź sosnowa
• Sirupus simplex – Syrop prosty, Sirupus sacchari, Ulepek
• Valerianae tinctura – Nalewka z korzenia kozłka, Tinctura 

Valerianae, Tinctura Polemoni, Krople walerianowe
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Analogicznie zmieniają się formy nazw w dopełniaczu, które 
są używane w receptach przy zapisie składników po skrócie 
Rp. (łac. Recipe; pol. weź), odpowiednio np. Natrii benzo- 
ici (FP IV), Natrii benzoatis (FP V – FP XI). Nazwy substancji 
pisane według FP IV są też traktowane jako synonimy.

Aktualnie obowiązujące zasady tworzenia nazw łacińskich 
według FP XI są następujące:
• Nazwy obojętnych substancji chemicznych są wyrażane 

jak rzeczowniki rodzaju nijakiego drugiej deklinacji  
i zwykle są jednowyrazowe (np. Mannitolum).

• Nazwy kwasów są dwuwyrazowe i rozpoczynają się  
od słowa Acidum (np. Acidum lacticum).

• Nazwy soli są dwuwyrazowe i zaczynają się od nazwy  
kationu. Nazwy te są utworzone w ten sposób, że kation 
(składnik zasadowy) występuje w dopełniaczu, a anion 
(składnik kwasowy) w mianowniku:

 - dla anionów wywodzących się z kwasów beztlenowych 
używany jest rodzaj nijaki drugiej deklinacji (końcówka 
-um), np. Natrii bromidum,

 - dla anionów wywodzących się z kwasów tlenowych 
rodzaj męski trzeciej deklinacji (końcówka -as), np. Natrii 
salicylas. 

• Nazwy związków typu soli, które wywodzą się ze 
związków amfoterycznych tworzy się, określając obydwa 
składniki w mianowniku: 

 - część nazwy substancji działającej podawana jest jako 
rzeczownik rodzaju nijakiego, 

 - część nazwy określająca składnik potrzebny do  
utworzenia soli podawana jest w formie przymiotnikowej  
(np. Sulfacetamidum natricum, gdzie natricum jest 
formą przymiotnikową utworzoną od Natrium). 

• Nazwy surowców roślinnych są dwuwyrazowe. Tworzy 
się je podając jako wyraz pierwszy nazwę gatunkową 
surowca w dopełniaczu, a jako wyraz drugi - nazwę 
części rośliny podaną w mianowniku liczby pojedynczej 
(np. Arnicae flos).

• Podobne zasady stosuje się przy tworzeniu nazw olejów  
i olejków eterycznych, podając jako wyraz pierwszy 
nazwę określającą pochodzenie oleju lub olejku  
w dopełniaczu, a jako wyraz drugi słowo oleum podane 
w mianowniku liczby pojedynczej (np. Rapae oleum). 

• Nazwy preparatów farmaceutycznych zaczynają się od 
nazwy surowca lub preparatu, z którego otrzymano dany 
lek w dopełniaczu, po której występuje nazwa postaci 
podana w mianowniku (np. Majoranae unguentum). 

W receptach często można znaleźć zapis Talcum venetum.  
Wtedy nasuwa się pytanie, czy to „zwykły” talk? Tak, 
oczywiście jest to substancja pod nazwą talk, a sformułowanie 
Talcum venetum oznacza talk modrawy, odcień niebieskawy, 
siny.

Jakie są zasady tworzenia nazw łacińskich 
surowców według FP XI?

Zasady tworzenia odpowiedników polskich nazw łacińskich 
substancji i preparatów chemicznych są także zawarte w FP 
XI. Nazwy odpowiedników polskich dla nazw INN w wersji 
łacińskiej, powinny być zgodne z ogólnymi regułami pol- 
skiej pisowni i wymowy. Do utworzenia nazwy polskiej 
należy ustalić formę polską i jej rodzaj gramatyczny, dokonać 
transliteracji nazwy łacińskiej lub zmian przez odpowied-
nie przekształcenie nazwy. Konkretne zasady są podane 
w FP XI. Dla nazw substancji chemicznych przyjęto reguły 
Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (Interna-
tional Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC).

Jak tworzona jest nazwa polska?

Synonimy substancji leczniczych i pomocniczych do celów 
farmaceutycznych są zwykle ogólnie znane. Oczywiście jedne 
synonimy są bardziej powszechne, a inne rzadko stosowane. 
Czasami synonim zwyczajowy o krótkiej nazwie jest bardziej 
stosowany niż właściwa nazwa łacińska substancji. Nie- 
kiedy pewne synonimy są do siebie podobne lub takie same  
i różnią się np. stężeniem, stąd można je nawet pomylić. 
Warto zwrócić uwagę na kilka częściej stosowanych syno- 
nimów.

Kwas solny

Zwykle w recepturze stosuje się jego rozcieńczenie 10%: Aci-
dum hydrochloridum dilutum  - Kwas solny rozcieńczony, Aci-
dum hydrochloricum dilutum, Acidum muriaticum dilutum. 
Jest jednak także Acidum hydrochloridum concentratum – 
Kwas solny stężony, Acidum hydrochloricum concentratum, 
Acidum muriaticum concentratum.

Rozpuszczalniki

• Ethanolum 70% – Etanol 70% (V/V), Aethanolum 70o, 
Spiritus Vini dilutus

• Ethanolum (96 per centum) – Etanol 96% (V/V), Ethano-
lum 760 g/L, Aethanolum 96o, Alcohol 96o, Spiritus Vini, 
Spiritus Vini rectificatus, Spiritus 96o, Spiritus concentra-
tus

Jakie trudności mogą w recepturze 
sprawiać synonimy?

• Argentum colloidale ad usum externum – Srebro kolo- 
idalne do użytku zewnętrznego, Collargol

• Argenti nitras – Srebra azotan, Argentum nitricum, Lapis
• Argentum diacetyltannicum albuminatum – Targesinum
• Argentum proteinicum – Protargol, Prorgol 

Preparaty srebra

Substancje pomocnicze, podłoża maściowe

• Adeps suillus – Smalec, Adeps suillus depuratum, Adeps 
praeparatus, Axungia Porci

• Gelatina – żelatyna, Gelatina animalis, Gelatina alba
• Glucosum – Glukoza, Dextrosum, Glucosum, Saccharum 

amylaceum
• Lactosum – Saccharum lactis
• Paraffinum liquidum – Parafina ciekła, Petrolatum  

liquidum, Oleum minerale album, Olej parafinowy Para- 
ffinum solidum – Parafina stała, Ceresinum

• Saccharum – Sacharoza, Saccharosum, Saccharum al-
bum, Sucrosum, Sacharum

• Talcum – Talk, Talcum depuratum, Talcum venetum, 
Łojek

Jeśli na recepcie jest zapis Spir. Vini to należy wziąć etanol 96o, 
a jeśli byłoby napisane Spir. Vini dil. - to etanol 70o. Należy 
jednak stosować tę zasadę z pewną ostrożnością, gdyż w star-
szych przepisach recepturowych mianem Spir. Vini określano 
etanol 70o. W przypadku recepty zawierającej w składzie 
etanol, należy sprawdzić pozostałe składniki substancji lecz- 
niczych i zastosowanie leku, stąd można wyciągnąć właściwe 
wnioski odnośnie pożądanego stężenia etanolu. Przykładem 
może być recepta zawierająca w składzie chloramfenikol  
i rezorcynę oraz etanol, do stosowania na skórę twarzy.  
W tym przypadku należy użyć etanolu 70o zamiast 96o, aby nie 
doszło do podrażnienia skóry, a właściwe działanie substancji 
leczniczych zostanie zachowane.

• Formaldehydi solutio (35 per centum) – Formaldehyd 
roztwór 35%, Formalinum, Solutio Formaldehydi, For-
maldehydum solutum

Dawniej był stosowany formaldehyd 40%, a obecnie jest 35%.
• Glycerolum (85 per centum) – Glicerol 85%, Glycerolum, 

Glycerinum
W tym przypadku należy zwrócić uwagę na pisownię. Częstym 
błędem jest pisanie formy Glicerolum zamiast Glycerolum.

Synonimy preparatów galenowych

• Aluminii subacetatis solutio – Płyn Burowa, Aluminium 
subaceticum solutum, Aluminii acetici solutio, Liquor Bu-
rovi, Liquor Aluminii acetici

Czasami można znaleźć w zapisie recepty różnie utworzone 
synonimy, które nie są prawidłowe. Przykładem jest Aqua Bu-
rovi, która miała oznaczać zapewne Płyn Burowa.
• Alumen – Ałun, Aluminii kalii sulfas
• Ammonii anisatus spiritus – Spiritus Ammonii anisatus, 

Krople anyżowe, Liquor Ammonii anisatus

Substancje konserwujące, odkażające

• Benzalkonii chloridum – Benzalkoniowy chlorek, Ben-
zalkonium chloratum, Benzalkonium chloride, Zephirol, 
Zephiran

• Benzalkonium bromatum solutum 10% - Sterinol
• Chloraminum B – Benzenchloramin, benzolsulfonchlora-

mid, Chlorseptol
• Chloraminum T – Natrium p-toluensulfochloramidatum, 

Chloraseptine
• Chlorhexidini digluconatis solutio – Chlorheksydyny di-

glukonian, roztwór chlorhexidinum gluconicum, Manu-
san, Abacil, Corsodyl, Hibitan

• Sapo Cresoli – Cresolum saponatum, Lysolum

Substancje czynne 
• Bismuthi subcarbonas – Bizmutu węglan zasadowy, Bis-

muthum subcarbonicum, Bismuthum carbonicum Basi-
cum

• Bismuthi subgallas – Bizmutu galusan zasadowy, Bis-
muthum subgallicum, Dermatolum

• Borax – Boraks, Natrii tetraboras, Natrium tetraboricum, 
Natrium biboricum
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Proszki złożone

Jak posługiwać się skrótami 
recepturowymi?
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• Pulvis Ipecacuanhae opiatus – Proszek Dowera, Pulvis 
Doveri

• Pulvis Magnesiae cum Rheo – Proszek troisty, Pulvis Mag-
nesiae compositus, Pulvis pro infantibus

W receptach są stosowane odpowiednie skróty, co jest 
naturalne i wskazane. Jednak można stosować jedynie ta- 
kie skróty, które odczytywane są jednoznacznie i nie mogą 
budzić żadnych wątpliwości. W tabeli 1 zestawione zostały 
powszechnie stosowane skróty w zapisach recept. Nie można 
stosować skrótów, które mogą oznaczać różne słowa, np. 
skrót Ac., niestety często spotykany w receptach, jest sto-
sowany do określenia kwasu Acidum, ale może on oznaczać 
także acetum (ocet). Prawidłowy skrót od Acidum to jest Acid.  
W recepcie zapis Ac. salicylici, oznacza zapewne kwas salicylowy, 
ale Ac. dla kwasu nie jest skrótem jednoznacznym i należałoby 
go unikać. Inny przykład: Natr. nitr. – może oznaczać Natrii 
nitras lub Natrii nitris. W receptach najlepiej stosować jedno- 
znaczne zwyczajowo już stosowane skróty nie budzące 
zastrzeżeń.

• Calcii oxidum  – Wapnia tlenek, Calcium oxydatum, Cal-
caria usta

W nazwach tlenków zamiast stosowanej kiedyś formy oxy-
datum obecnie stosowana jest forma oxidum. Formy te  
w dopełniaczu przyjmują postać odpowiednio: oxydati oraz 
oxidi. Według nazewnictwa FP XI powinno być w mianowniku 
oxidum, a w dopełniaczu oxidi.
• Ichthammolum – Ichtamol, Ichtyolum, Ammonii bitumi-

nosulfonas
Obecnie stosowany w recepturze jest ichtamol pochodzenia 
mineralnego, który zastąpił stosowany niegdyś ichtiol po-
chodzenia zwierzęcego. Jednak nazwa synonimowa pozostała. 
• Kalii bromidum – Potasu bromek, Kalium bromatum, Ka-

lium sedativum
• Kalii hydrogenocarbonas – Potasu wodorowęglan, Kalium 

hydrocarbonicum, Kalium bicarbonicum
• Magnesii oxidum – Magnezu tlenek, Magnesium oxyda-

tum, Magnesia usta
• Magnesii sulfas – Magnezu siarczan, Magnesium sulfuri-

cum, Sól gorzka
• Metamizolum natricum – Metamizol sodowy, Norami-

nophenazonum methanosulfonicum Natrium, Analgin, 
Novalgin

• Methenaminum – Metenamina, Urotropinum, Hexa- 
methylentetraminum

• Natrii bromidum – Sodu bromek, Natrium bromatum, 
Natrium sedativumNatrii hydrogenocarbonas – Sodu 
wodorowęglan, Natrium hydrocarbonicum, Natrii hydro-
carbonas, Natrium bicarbonicum

• Natrii dihydrogenophosphas – Sodu diwodorofosforan, 
Natrii hydrophosphas, Natrium hydrophosphoricum, 
Natrium phosphoricum bibasicum

• Natrii sulfas – Sodu siarczan, Natrium sulfuricum, Sól 
Glauberska

• Tanninum – Tanina, Acidum tannicum, Acidum gallotan-
nicum

• Tanninum albuminatum – Tanalbinum
• Ureum – Mocznik, Urea, Urea pura, Carbamidum, Elacu-

tan
• Zinci oxidum – Cynku tlenek, Zincum oxydatum
• Sapo kalinus – Mydło potasowe, Sapo viridis
• Sapo medicatus – Mydło lecznicze, Sapo medicinalis, 

Sapo duru

Skrót Pełna nazwa łacińska Pełna nazwa polska Grupa znaczeniowa 
skrótów

aa
add. 
c.
C!
citis.
consp.
d.
d.s.
d.t.d.
div. in part. aeq.
M.D.S.
M. f.
q.s.
rec.
rect.
rep.
solv.

ana partes aequales
adde
cum
cito!
citissime
consperge
da, detur, dentur
da signa
dentur tales doses
divide in partes aequales
misce, da signaturam
misce, fiat
quantum satis
recens
rectificatus
repetatur
solve

w równych częściach
dodaj
z
szybko
niezwłocznie, najszybciej
posyp
daj
oznacz
daj takich dawek
podziel na równe części
zmieszaj, oznacz
zmieszaj, zrób
ile potrzeba
świeży
oczyszczony
powtórz
rozpuścić

Polecenia do wykonania 
recepty

fl.
hb.
rad.
rhiz. 
sem.

flos
herba
radix
rhizoma
semen

kwiat
ziele
korzeń
kłącze
nasienie

Części roślin

collyr.
dec.
glob. vag.
gtt.
gtt. ophthalm.
gtt. otol.
gtt. rhinol.
inf.
ini.
lin.
lot.
mac.
mixt. agit.
muc.
pulv.
sir.
sol.
spir.
styl.
supp.
susp.
tinct.
ung.

collyrium
decoctum
globuli vaginales
guttae
guttae ophthalmicae
guttae otologicae
guttae rhinologicae
infusum
iniectio
linimentum
lotio
maceratio
mixtura agitanda
mucilago
pulvis
sirupus
solutio
spiritus
stylus
suppositoria
suspensio
tinctura
unguentum

płyn do przemywania oczu
odwar
globulki dopochwowe
krople
krople do oczu
krople do uszu
krople do nosa
napar
wstrzyknięcie, iniekcja
mazidło
płyn do przemywania
maceracja
mieszanka, którą należy wstrząsnąć
kleik
proszek
syrop
roztwór
spirytus
pręcik
czopki
zawiesina
nalewka
maść

Postać leku

d. ad caps. amylac.
d. ad chart. cer.
d. ad oll. 
d. ad scat.
d. ad vitr. nigr.

da ad capsulas amylaceas
da ad chartam ceratam
da ad ollam
da ad scatulam
da ad vitrum nigrum

daj do kapsułek skrobiowych
daj do torebki lub kapsułki papierowej
daj do słoika
daj do pudełka
daj do ciemnej butelki

Opakowania

ad us. ext. 
ad us int.

ad usum externum
ad usum internum

do użytku zewnętrznego
do użytku wewnętrznego

Oznaczenia odnośnie
stosowania

Znaczenie określenia rozpuszczalności

W praktyce recepturowej bardzo ważnym elementem jest 
znajomość rozpuszczalności substancji leczniczych i pomocni- 
czych, które wchodzą w skład recepty. W monografii farma-
kopealnej podane są terminy określające rozpuszczalność 
substancji w rozpuszczalniku. Zawarte w FP XI określenia 
opisujące rozpuszczalność substancji odnoszą się do podania 
przybliżonej objętości rozpuszczalnika w mililitrach na gram 
substancji w odniesieniu do temperatury w zakresie od 15oC 
do 25oC. Występują następujące określenia:
• Bardzo łatwo rozpuszczalny   –  oznacza, że 1 g substancji 

rozpuszcza się w mniej niż 1 mL rozpuszczalnika
• Łatwo rozpuszczalny – 1 g substancji rozpuszcza się od  

1 mL do 10 mL rozpuszczalnika
• Rozpuszczalny – 1 g substancji rozpuszcza się w od 10 mL 

do 30 mL rozpuszczalnika
• Dość trudno rozpuszczalny – 1 g substancji rozpuszcza się 

w od 30 mL do 100 mL rozpuszczalnika
• Trudno rozpuszczalny  – 1 g substancji rozpuszcza się  

w od 100 mL do 1000 mL rozpuszczalnika
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• Bardzo trudno rozpuszczalny  –  1 g substancji rozpuszcza 
się w od 1000 mL do 10000 mL rozpuszczalnika

• Praktycznie nierozpuszczalny – 1 g substancji rozpuszcza 
się w więcej niż 10000 mL rozpuszczalnika

Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach jest ograniczona, 
a dokładne granice rozpuszczalności nie są łatwe do ozna- 
czenia. Z tego powodu w monografii farmakopealnej nie 
podaje się dokładnej rozpuszczalności, tylko określa się 
klasę rozpuszczalności. Można postawić pytanie, jak należy 
interpretować informację o rozpuszczalności substancji. 
Przykładowo podana w literaturze rozpuszczalność sub-
stancji w danym rozpuszczalniku wynosi 1:10. Oznacza to, 
że 1 część substancji rozpuszcza się w 10 częściach rozpuszc-
zalnika (np. w gramach). Wynika z tego, że do rozpuszczenia  
1 g substancji należy wziąć 10 g rozpuszczalnika. Przykładowo 
rozpuszczalność aspartamu w wodzie wynosi 1:100, czyli do 
rozpuszczenia 1 g aspartamu należy użyć 100 g wody. Inny 
przykład: rozpuszczalność mocznika w wodzie wynosi 1:1,5, 
czyli 1 g mocznika można rozpuścić w 1,5 g wody. 

Należy zwrócić uwagę, że w taki sposób, np. 1:10 może być też 
określane stężenie roztworów. W tym przypadku, aby uzyskać 
roztwór 1:10, należy wziąć 1 g substancji i 9 g rozpuszczal-
nika. 

n a z w y,  s k r ó t y,  s y n o n i m y

Podsumowując, można stwierdzić, że jeśli nie ma pewności 
odnośnie zastosowanych nazw, synonimów czy skrótów zas-
tosowanych w zapisie recepty w celu właściwej interpretacji 
należy zwrócić się do monografii farmakopealnej i dostępnego 
piśmiennictwa.

Podsumowanie

1. Farmakopea Polska XI. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych PTF, Warszawa 2017.
2. Gajewska M., Sznitowska M. red. Podstawy receptury aptecznej. Fundacja Pro Pharmacia 
Futura, Warszawa 2019.
3. Jachowicz R. (red.). Receptura apteczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
4. Krówczyński L. Jachowicz R.: Ćwiczenia z receptury. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Piśmiennictwo

dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
e-mail: regina.kasperek@umlub.pl
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Apteka szpitalna bliżej pacjenta

Podczas trwania tegorocznych praktyk studenckich - 
oprócz podstawowych czynności  związanych z  funkcjono- 

waniem apteki  szpitalnej  -  chciałam zaangażować  
studentów w działania dodatkowe,  związane z  pacjentem. 
Problemy przyjmowania przez chorych dużych i lości  leków 

OTC, suplementów diety,  zjawisko polipragmazji  czy  
nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich stanowiły  istotny  

aspekt naszych rozważań. 

Praktyki wakacyjne w aptece szpitalnej 
Pabianickiego Centrum Medycznego 
upłynęły między innymi pod hasłem 
tworzenia bezpiecznej apteczki waka-
cyjnej, przeprowadzenia koncyliacji 
lekowych oraz edukacji pacjentów  
w zakresie stosowania się do zaleceń 
terapeutycznych. 

Podjęliśmy próbę wdrożenia praktycz- 
nych działań w szpitalu w zakresie edu-
kacji pacjentów w zakresie bezpiecznej 
farmakoterapii. Przed podjęciem tych 
działań powstało wiele pytań, na które 
poszukiwaliśmy odpowiedzi. 

Chcieliśmy dowiedzieć się między  
innymi:  
• czy pacjenci są zainteresowani 

zaproponowaną przez nas formą 
przekazu informacji? 

• czy chorzy chętnie stosują się do 
zaleceń farmaceutów? 

• czy kontakt farmaceuta-pacjent 
możliwy jest w każdym rodzaju 
szpitala? 

• czy możliwa jest dobra, efektywna 
współpraca farmaceuty i reszty 
personelu medycznego? 
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Bezpieczna apteczka 
Okres wakacyjny to czas, kiedy dużo 
osób wyjeżdża i często niestety zapomi-
na zabrać wszystkich potrzebnych rze- 
czy. Właśnie dlatego przygotowaliśmy 
dla naszych pacjentów plakat informa-
cyjny. Tematem przewodnim plakatu 
była bezpieczna apteczka wakacyjna.  
Plakaty zostały rozwieszone na terenie 
szpitala, a pacjenci chętnie zapoznali się 
z ich treścią. 

Koncyliacja lekowa 
i przeglądy lekowe

Pacjenci posiadają niewielką wiedzę 
w zakresie stosowanej u nich farma-
koterapii. Często nie potrafią właściwie 
powtórzyć nazwy danego preparatu, 
mają również problem z określeniem 
przyjmowanej dawki. Lekarze –  
z uwagi na ograniczony czas wizyty – 
mają trudności z wyegzekwowaniem 
od pacjentów szczegółowej listy przyj- 
mowanych przez nich preparatów.  
A pacjenci z uwagi na stres związany  
z hospitalizacją, nie są w stanie 
przekazać  wyczerpujących informacji. 
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Etapy koncyliacji lekowej według WHO
Protokół koncyliacji lekowej
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• leki na receptę, zalecanych przez lekarza,
• leki na receptę, nie zlecone przez lekarza,
• leki i preparaty OTC bez recepty,
• przyjmowane substancje psychoaktywne,
• leki przyjmowane doraźnie.

Lista ta powinna być wyczerpująca i obszerna, powinna być 
zakończona w ciągu 24 godzin.

Etap 2. Weryfikacja. Uzyskane informacje powinny być zwery-
fikowane z więcej niż jednym źródłem. Jako źródło weryfikacji 
można stosować:
• rozmowę z pacjentem i jego rodziną,
• opakowania po lekach, 
• listę leków przyniesioną przez pacjenta,
• dokumentację medyczną,
• karty hospitalizacji.

Informacje, jakie powinny się znaleźć na liście leków to:
• nazwa leku (handlowa i międzynarodowa),
• dawka leku,
• częstotliwość stosowania (dawkowanie),
• droga podania leku. 

Etap 3. Wykrywanie rozbieżności. W zależności od czasu,  
w jakim uda się ustalić BPHM wyróżniamy dwa modele pro-
cesu:
• model proaktywny, w którym listę udaje się ustalić przed 

zaordynowaniem leków na oddziale,
• model retrospektywny w przypadku braku możliwości 

sporządzenia BPMH przed zleceniem leków na oddziale. 
W takiej sytuacji należy sporządzić BPMH po przepro- 
wadzeniu ordynacji leków na oddziale.   

Etap 4. Przekazanie informacji. W momencie wypisu ze szpi-
tala pacjent powinien otrzymać BPMDP (Best Possible Medi-
cation Discharge Plan), czyli Najlepszą Informację o Lekach po 
Wypisie.

Farmaceuta przeprowadzający proces koncyliacji lekowej 
może odciążyć lekarza, poświęcić pacjentowi więcej czasu  
i uzyskać szczegółowe informacje. Przed wdrożeniem procesu 
warto przypomnieć poszczególne etapy koncyliacji lekowej. 

Koncyliacja lekowa powinna być wykonana podczas:
• przyjęcia do szpitala,
• wypisu ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
• transferu między oddziałami, blokiem operacyjnym,
• wizyty w POZ,
• zmianie zespołu terapeutycznego.

Proces koncyliacji umożliwia zidentyfikowanie niezamierzo-
nych rozbieżności lekowych u 3,4% do 98,2% pacjentów. Może 
uchronić przed interakcjami, działaniami niepożądanymi  
i polipragmazją. [1]

a p t e k a  s z p i ta l n a

Etap 1. Uzyskanie Najlepszej Informacji o Lekach (Best Pos- 
sible Medication History, BPMH). Etap ten polega na zebra-
niu przez wykwalifikowanego pracownika listy leków przyj-
mowanych przez pacjenta. Lista powinna zawierać:

W Pabianickim Centrum Medycznym przeprowadziłam wraz 
ze studentami przeglądy lekowe. Na zaprojektowanym na 
nasze potrzeby protokole koncyliacji lekowej zbieraliśmy  
informacje dotyczące leków przyjmowanych przez pacjentów.

1. Dane pacjenta: Koncyliacja wykonana podczas:
o przyjęcia do szpitala 
o wypisu z SOR-u
o transferu między oddziałami, blokiem operacyjnym
o wizyty w POZ
o zmianie zespołu terapeutycznego 
o inne 

2. Przyjmowane preparaty

a. Leki przyjmowane na receptę

Nazwa leku Postać Droga podania Częstotliwość

b. Leki i preparaty OTC

Nazwa leku Postać Droga podania Częstotliwość

c. Substancje psychoaktywne:

d. Leki przyjmowane doraźnie

Nazwa leku Postać Droga podania Częstotliwość

3. Zalecenia, interakcje farmakologiczne

PROTOKÓŁ KONCYLIACJI LEKOWEJ
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Ulotka dla pacjenta dotycząca bezpiecznej farmakoterapii
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Każdy pacjent po zakończonym przeglądzie lekowym otrzymał zalecenia szczegółowe z zakresu bezpiecznej farmakoterapii oraz 
zalecenia ogólne - ulotkę „Bezpieczna farmakoterapia” przygotowaną przez aptekę szpitalną. 

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 6 8  ( 1 4 6 e)

Podczas przeprowadzania przeglądów lekowej, zwróciliśmy 
również uwagę na aspekt przestrzegania przez pacjenta 
zaleceń terapeutycznych. 

Przestrzeganie przez pacjenta
zaleceń terapeutycznych 

a p t e k a  s z p i ta l n aa p t e k a  s z p i ta l n a

Interwencje, które mają na celu poprawę przestrzega-
nia zaleceń terapeutycznych to między innymi wywiad  
z pacjentem, przeglądy lekowe czy liczenie tabletek, które 
zostały w opakowaniu. Można także ocenić realizację recept. 

WHO wyróżnia 5 grup czynników, które mają wpływ na adhe- 
rence.

1. Czynnik społeczno-ekonomiczny. Niektórzy pacjenci 
doświadczają trudności w dostępie do opieki zdrowotnej. 
Ważnym elementem są rozwiązania systemowe takie jak  
refundacja leków czy dostępność generyków.

Co zrobiliśmy? Poinformowaliśmy pacjentów, że istotne jest 
zlokalizowanie pobliskiej przychodni, apteki oraz poznanie 
godzin i dni pracy tych placówek ochrony zdrowia. 

2. Czynnik związany z ochroną zdrowia. Podczas realizacji 
recepty farmaceuta ma możliwość przekazania pacjentowi 
pełnej informacji o sposobie dawkowania, przechowywania, 
działania farmakologicznego i interakcji. Sposób przekazy-
wania informacji powinien być jasny i prosty. Przekaz ustny 
powinien być wzmocniony przekazem pisemnym. 

Co zrobiliśmy? Poinformowaliśmy pacjentów, że podczas  
realizacji recepty mogą zapytać farmaceutę o: 
• sposób dawkowania,
• prawidłowe przechowywanie leków,
• właściwą drogę podania leku,
• możliwe interakcje,
• możliwe działania niepożądane.

3. Czynniki związane z chorobą. Prowadzenie dzienniczków 
samokontroli motywuje pacjentów do regularnego przyjmowa- 
nia leków. Niestety często brak szybkich rezultatów może 
spowodować, że pacjent poczuje się zniechęcony do konty- 
nuowania kuracji. 

Co zrobiliśmy? Zachęciliśmy pacjentów do stosowania  
dzienniczków samokontroli i dzienniczków lekowych. Z wywia- 
du który zebraliśmy wynikało, że głównie starsi pacjenci 
posługiwali się dniami tygodnia niż konkretną datą. Właśnie 
z uwagi na tę sytuację, zaprojektowaliśmy dla nich kar-
ty dzienniczka samokontroli z uwzględnieniem ważnych 
danych. Z informacji, które otrzymaliśmy wynikało, że oso- 
by starsze chętniej wracają i pamiętają kolorowe obrazki 
przedstawiające dzieci, stąd w naszym projekcie dzienniczka 
lekowego pojawiło się zdjęcie dzieci. 

Stosowanie się pacjenta do zaleceń terapeutycznych (ad-
herence)  jest niezmiernie istotnym elementem właściwego 
procesu leczenia. Wpływa na skuteczność i bezpieczeństwo 
terapii. 
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Etapy przestrzegania zaleceń 
terapeutycznych
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Podsumowanie

a p t e k a  s z p i ta l n a

5. Czynniki związane z pacjentem. Pacjent powinien posiadać 
schemat właściwego przyjmowania leków. 

Co zrobiliśmy? Poinformowaliśmy pacjenta, że powinien 
stosować leki we właściwych porach. Zaproponowaliśmy 
zakup kasetki na leki, stosowanie dzienniczka lekowego i zain-
stalowanie aplikacji internetowych wspomagających proces 
systematycznego przyjmowania leków.

4. Czynniki związane z terapią. Niejasności w stosowaniu le-
ków mogą wynikać z dużej liczby stosowanych preparatów. 
Pacjenci mają wówczas trudności w zapamiętaniu właściwego 
sposobu przyjmowania wszystkich zaleconych lekarstw. 

Co zrobiliśmy? Przekazaliśmy informacje lekarzom o meto-
dach uproszczenia reżimu terapeutycznego. Korzystnie na 
zwiększenie bezpieczeństwa farmakoterapii wpływa:  

• przyjmowanie leków raz dziennie  - można to osiągnąć 
wybierając postacie o przedłużonym działaniu lub leki 
złożone,

• schemat dawkowania dobrany do stylu życia pacjenta 
- najczęściej pacjenci pamiętają o przyjmowaniu leków 
rano,

• regularnie dokonywanie przeglądów lekowych i liczenie 
tabletek,

• unikanie dawkowania np. co drugi dzień, 
• dopasowanie postaci leków i rodzaju opakowań do 

wieku - osoby starsze mogą mieć problemy z otwarciem 
opakowań z zabezpieczeniem, wyłuskania czopków z 
opakowania czy odmierzeniem właściwej ilości kropli.

Rozpoczęcie leczenia (initiation) - pacjent może opóźnić 
realizację recepty, może też zaniechać przestrzegania zaleceń. 

Co zrobiliśmy? Poinformowaliśmy pacjenta, że bardzo istotne 
jest, aby kupić wszystkie leki z recepty.

Realizacja terapii (implementation) - mogą wystąpić 
nieprawidłowości w przyjmowaniu leku, np. zapominanie 
przyjęcia danej dawki. Może też wystąpić syndrom „białego 
fartucha” (reakcja pacjenta na obecność personelu medycz- 
nego), „parkingu” (pacjent tuż przed wizytą chce nadrobić 
zapomniane dawki) czy “wakacje lekowe” (pacjent robi sobie 
przerwę w przyjmowaniu leku).

Co zrobiliśmy? Uświadomiliśmy pacjentowi, że nie może 
przerywać terapii, stosować leków „na zapas” czy też 
okłamywać farmaceuty lub lekarza.

Przerwanie terapii (discontinuation) - pacjent nie przyjmuje 
kolejnych dawek leku. [2] 

Co zrobiliśmy? Uświadomiliśmy pacjentów, że terapii nie 
można przerywać bez konsultacji z lekarzem. Na zakończenie 
przekazaliśmy pacjentom ulotki.

a p t e k a  s z p i ta l n a

Pacjenci byli bardzo zainteresowani przedstawioną przez 
nas formą przekazu informacji. Chętnie czytali nasze ulotki  
i plakaty, a co najważniejsze - rozumieli ich przekaz. Podczas 
przeglądów lekowych pacjenci chętnie odpowiadali na pyta-
nia, uważnie słuchali naszych zaleceń. 

Uważam, że w każdym szpitalu farmaceuta może kontaktować 
się z pacjentem, lekarzami, i pielęgniarkami w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa terapii. Nieodzowna jest dobra, efektywna 
współpraca farmaceuty z personelem medycznym. Opisany 
projekt uważam za bardzo udany. 

Chciałabym serdecznie podziękować za ogromne zaanga- 
żowanie w przegląd lekowy  Kierownikowi Pabianickiego 
Centrum Rehabilitacji dr n. med. Markowi Kiljańskiemu, 
pielęgniarce oddziałowej Urszuli Twardowskiej oraz Ordy-
natorowi Oddziału Dziecięcego dr n. med. Dorocie Kardas-
-Sobantce.  

Materiał ilustracyjny: Autorka
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u m o w y  f a r m a c e u t ó w 
z  p o d m i o ta m i  s i e c i o w y m i

Czy  duża część  umów zawartych przez  podmioty  s iec iowe
z  farmaceutami,  a  dotyczących prowadzenie  aptek 

ogólnodostępnych jest  nieważna z  mocy  prawa?

Po ostatnim Krajowym Zjeździe 
Aptekarzy zwrócił się do mnie far-
maceuta, który prowadzi aptekę 
ogólnodostępną na podstawie zezwo-
lenia uzyskanego po wejściu w życie 
przepisów o tzw. aptece dla aptekarza. 
Powodem, dla którego postanowił 
skontaktować się z prawnikiem Naczel-
nej Izby Aptekarskiej były wątpliwości, 
jakie powziął w związku z uchwałą 
Zjazdu dotyczącą rękojmi należytego 
prowadzenia apteki ogólnodostępnej. 
Z rozmowy dowiedziałem się, w jakich 
okolicznościach mój interlokutor podjął 
decyzję o otwarciu własnej apteki i na 
jakich warunkach jest ona prowadzona. 

Otóż pracował on od kilku lat, jako far-
maceuta w aptece należącej do znanej 
i dużej spółki prowadzącej sieć aptek 
ogólnodostępnych. Po wejściu ustawy 
zastrzegającej prawo uzyskania zezwole-
nia wyłącznie na rzecz farmaceutów oraz 
spółek jawnej i partnerskiej, w której 
wspólnikami są farmaceuci, przedsta-
wiciel pracodawcy zaproponował mu 
otworzenie nowej apteki.

2 8

Apteka - zgodnie z przedstawioną 
propozycją - miała być prowadzona  
w ramach umowy zawartej ze spółką, na-
zwanej „porozumieniem o współpracy”. 

Mojemu rozmówcy wyjaśniono, że 
spółka nie może obecnie sama wystąpić 
o zezwolenie, ponieważ nie spełnia 
warunku podmiotowego, tzn. jest spółką 
z ograniczoną odpowiedzialnością, a te 
nie mogą zakładać nowych aptek. 

Zapewniono go, że umowa jest zgodna 
z prawem, a uzyskanie zezwolenie na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
nie naruszy obowiązujących przepisów 
prawa. Przedstawiona umowa zakładała 
istotne ograniczenie samodzielności, 
jednakże fakt ten nie powstrzymał 
mojego rozmówcy od jej zawarcia, 
ponieważ spółka zapewniała wszelkie 
środki finansowe, prawne i organiza-
cyjne. 

Równocześnie zapewniano mojego 
rozmówcę, że umowę będzie można 
łatwo rozwiązać. 
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Zaznaczyć należy, że zarówno w czasie, gdy omawiano 
propozycję, jaki i w momencie złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia spółka-pracodawca prowadziła na terenie  
danego województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych. 

Zawierając umowę i działając w zaufaniu do swojego pra-
codawcy, a także wyczuwając istotną presję, mój rozmów-
ca nie konsultował projektu umowy z prawnikiem, tym 
bardziej, że – jak go zapewniono – została przygotowana 
przez renomowaną kancelarię specjalizującą się w obsłudze 
podmiotów prowadzących apteki. W związku z ożywioną 
dyskusją na temat samodzielności farmaceutów lub spółek 
farmaceutów przy prowadzeniu apteki ogólnodostępnej 
wywołaną m.in. uchwałą Krajowego Zjazdu Aptekarzy, mój 
rozmówca przeczytał uważnie swoją umowę i dostrzegł szereg 
podobieństw do postanowień wskazanych we wspomnianej 
uchwale KZA¹. 

Wspólna analiza przedstawionej umowy wykazała, że farma-
ceuta jest w pełni kontrolowany przez spółkę będącą jego 
pracodawcę, a w konsekwencji, że składając oświadczenie 
wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu o człon- 
kostwie w grupie kapitałowej podał nieprawdę. 

Wówczas to mój rozmówca zadał kluczowe pytanie: czy  
i ewentualnie jak, we wskazanych okolicznościach, może zrzucić  
z siebie jarzmo umowy, która pozbawia go samodzielności 
w prowadzeniu apteki ogólnodostępnej, a także, czy grozi 
mu odpowiedzialność karna za złożenie nieprawdziwego 
oświadczania? 

Opisany przypadek stał się przyczynkiem do szerszych 
rozważań na temat sytuacji prawnej farmaceutów, którzy 
stali się podmiotami prowadzącymi apteki w warunkach 
wyłączających ich samodzielność. Jak już wskazano trwa 
obecnie ożywiona dyskusja na temat samodzielności farma-
ceutów lub spółek farmaceutów przy prowadzeniu apteki 
ogólnodostępnej. W zależności od autora wypowiadającego 
się w tej sprawie samodzielność farmaceuty (spółki farma-
ceutów) postrzegana jest, jako warunek sine qua non uzys-
kania i posiadania zezwolenia na prowadzenia apteki albo 
jako okoliczność całkowicie nieistotna. Oczywiście prezento- 
wanych jest szereg stanowisk pośrednich, które w określonych 
przypadkach takiej samodzielności wymagają w innych zaś 
nie.  

¹Umowa stanowiła m. in., że
a) umowa jest zawarta z uwagi na fakt, że Spółka ma możliwość na-
bycia apteki (…) i podjęła działania w celu przejęcia jej od obecnego 
właściciela, a farmaceuta posiada prawo wykonywania zawodu farma-
ceuty uprawniający do ubiegania się i uzyskania zezwolenia na pro- 
wadzenie apteki ogólnodostępnej,
b) farmaceuta oświadcza, że w każdej chwili od dnia zawarcia umowy 
jest gotowy przystąpić do czynności zmierzających do uzyskania zez-
wolenia na prowadzenia apteki i faktycznego jej prowadzenia;
c) armaceutka przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jako 
prowadząca aptekę będzie stroną wszystkich umów pozostających  
w związku z apteką i obowiązana jest je wykonywać,
d) spółka zobowiązuje się m. in. do podjęcia czynności zmierzających 
do:
- zawarcia przez farmaceutę umowy przenoszącej aptekę z dotych- 
czasowego właściciela,
- zawarcia umowy najmu lokalu apteki,
- zakupu wyposażenia apteki,
- zatowarowania apteki,
- zatrudnienia personelu,
- zapewnienia środków finansowych na nabycie apteki i zapłatę po-
datków;
e) farmaceuta nie może bez zgody Spółki dokonywać jakichkol-
wiek czynności o zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzających, 
związanych z prowadzeniem apteki, pod rygorem kary umownej;  
f) farmaceuta zobowiązuje do zawierania umów lub dokonywania  
innych czynności prawnych określanych przez Spółkę;
g) farmaceuta zobowiązuje do zawierania umów lub dokonywania  
innych czynności określanych z podmiotami określonymi lub wska-
zanymi przez podmiot trzeci,
h) farmaceuta zobowiązuje się do udzielenia Spółce nieodwoływalnego, 
niewygasającego na wypadek śmierci pełnomocnictwa, w szczególności 
w formie aktu notarialnego, we wszystkich sprawach związanych  
z prowadzeniem apteki, 
i) farmaceuta zobowiązuje się do udzielenia pełnomocnictwa 
umocowującego podmiot trzeci do działania w jego imieniu we wszyst-
kich sprawach związanych z prowadzeniem apteki, z równoczesnym 
pozbawieniem farmaceuty uprawnień do bezpośredniego prowadze-
nia apteki,
j) farmaceuta zobowiązuje się do udzielenia pełnomocnictwa 
umocowującego podmiot trzeci do reprezentowania tego podmiotu  
w umowach z farmaceutą,
k) farmaceuta zobowiązuje się zobowiązanie do wyrażania zgody na 
zarządców sukcesyjnych wskazywanych przez Spółkę,
l) Spółka zobowiązuje do wykonywania w imieniu farmaceuty 
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia apteki,
m) Spółka zobowiązuje się do uiszczania należności publicznoprawnych 
w imieniu farmaceuty (spółki farmaceutów) dotyczących prowadzenia 
apteki,
n) Spółka zobowiązuje się do zastępowania farmaceuty w realizacji 
obowiązków pracodawcy, strony umów cywilnoprawnych oraz innych 
umów dotyczących prowadzenia apteki,
o) farmaceuta zobowiązuje się do udostępniania Spółce wszelkich do-
kumentów dotyczących prowadzenia apteki, które standardowo pozo-
staje w zakresie swobodnej decyzji podmiotu prowadzącego aptekę, 
p) farmaceuta zobowiązuje się do zapłaty kary umownej za zaprzes- 
tanie prowadzenia apteki bez zgody Spółki,
q) farmaceuta zobowiązuje się do przeniesienia przedsiębiorstwa 
apteki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na inny podmiot, 
wskazany przez podmiot trzeci,
r) farmaceuta zobowiązuje się do niezawieszania działalności 
polegającej na prowadzeniu apteki,
s) farmaceuta zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w przypadku 
jakiegokolwiek zachowania, które standardowo pozostaje w zakresie 
swobodnej decyzji podmiotu prowadzącego aptekę;    

²UCHWAŁA Nr VIII/27/2020 KRAJOWEGO ZJAZDU APTKARZY z dnia 
26 stycznia 2020 r. w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki 
ogólnodostępnej w przypadku, gdy podmiotem prowadzącym jest far-
maceuta lub spółka farmaceutów

³Zgodnie z art. 99 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne, zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, 
jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie:
1)prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pro- 
wadzenie hurtowni farmaceutycznej, lub zajmuje się pośrednictwem 
w obrocie produktami leczniczymi lub
2)prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek 
ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób 
bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w ro-
zumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą 
łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa;
3)jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie 
województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.
3a. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli  
wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą:
1)jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które 
prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub;
2)prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot 
lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub 
pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozu- 
mieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą co 
najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
3)jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co  
najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
4)wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowa- 
dzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem  
w obrocie produktami leczniczymi.
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Samorząd aptekarski reprezentowany przez Krajowy Zjazd 
Aptekarzy zajął w tej sprawie jednoznaczne stanowisko  
i uznał, że „farmaceuta lub spółka farmaceutów nie może 
należycie prowadzić apteki ogólnodostępnej w sytuacji, gdy 
inny podmiot ma możliwość wywierania na farmaceutę lub 
spółkę farmaceutów decydującego wpływu”². Kwestia, czy 
farmaceuta może w sposób niewadliwy prawnie uzyskać ze-
zwolenie w sytuacji, gdy jest zależny od innego podmiotu 
wymaga szerszego omówienia, jednakże nie jest ona przed-
miotem niniejszych rozważań. Na marginesie, zaznaczyć 
należy, że - zdaniem autora - osoba, która z tytułu posiada-
nia prawa wykonywania zawodu zaufania publicznego może 
podejmować określoną działalność gospodarczą, a więc  
w analizowanym przypadku farmaceuta podejmujący się 
prowadzenia apteki ogólnodostępnej, nie może być kon-
trolowana przez inny podmiot. Taka sytuacja oznacza, moim 
zdaniem, że dany podmiot nie daje rękojmi należytego pro- 
wadzenia apteki, a w konsekwencji nie spełnia ustawowego 
warunku uzyskania i posiadania uprawnień z tytułu zezwole-
nia. 

Niniejsze opracowanie koncentruje się na sytuacji, gdy pod-
miotem kontrolującym farmaceutę ubiegającego się o zezwo-
lenie jest podmiot, który narusza limity antykoncentracyjne. 
Podkreślić należy, że zgodnie z obowiązującym prawem zez-
wolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie może 
uzyskać między innymi podmiot, który jest „członkiem grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie wo-
jewództwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych” lub 
„członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochro-
nie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą 
łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne”³.

Powyższe przepisy oznaczają, że wydanie zezwolenia na 
rzecz farmaceuty (spółki farmaceutów), kontrolowanego 
w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów przez podmiot, 
który jest nieuprawniony do uzyskania zezwolenia z uwagi 
na przekroczenie limitu 1% w województwie lub 4 aptek  
w kraju, stanowi naruszenie, odpowiednio art. 99 ust. 3 pkt 
3 Pr. farm. lub art. 99 ust. 3a pkt 3 Pr. farm. Ponieważ przed-
miot niniejszego artykułu nie obejmuje analizy możliwości 
wzruszenia takiej decyzji, nie będę wskazywał, jaki – moim 
zdaniem - skutek prawny wywołują powyższe naruszenia.  
Jedno jest pewne - decyzja jest wadliwa. 
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Jak już wskazałem, rozważania niniejsze koncentrują się na 
przypadku, gdy podmiot, który jest nieuprawniony do uzy- 
skania zezwolenia z uwagi na przekroczenie limitu 1% w woje- 
wództwie lub 4 aptek w kraju, zwany dalej „podmiotem nie- 
uprawnionym”, w wyniku umowy, czyli zgodnych oświadczeń 
woli dwóch stron, tzn. farmaceuty lub spółki farmaceutów, 
z jednej strony, oraz swojego oświadczenia, z drugiej stro-
ny, uzyskał uprawnienia, które umożliwiają mu wywieranie 
decydującego wpływu na farmaceutę albo spółkę farma-
ceutów. Stan ten to jeden z przypadków „przejęcia kontro-
li” w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2018, poz. 
798, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie konkurencji 
i konsumentów”.
 
W myśl przywołanego przepisu „przejęcie kontroli” to wszel- 
kie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez 
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy 
uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycz- 
nych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na in-
nego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców.  
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⁴Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do 
wybranych przepisów, Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Część 
ogólna. Komentarz do wybranych przepisów, ppublikowano: LEX/el. 
2018

⁵Zgodnie z art.  233 § 1 i 6 Kodeksu karnego:
§  1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§  6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która 
składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje 
możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności 
karnej.
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Konieczność uwzględnienia w ramach art. 58 K.c. także 
wadliwości celu czynności prawnej wynika z art. 58 § 1 k.c. 
(mowa w nim o „czynności mającej na celu obejście ustawy”), 
art. 353¹ k.c. (mowa w nim o celu umowy) oraz art. 412 k.c.  
(mowa w nim o świadczeniu spełnionym w celu niegodzi-
wym). M.in. w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 r. (II CSK 
557/12) Sąd Najwyższy orzekł, że pod względem skutków, 
na równi z czynnościami sprzecznymi z ustawą, art. 58 k.c. 
traktuje również czynności służące obejściu ustawy. Są to 
czynności, których treść nie zawiera elementów zabronio-
nych przez prawo, lecz która służy realizacji celu zabronio- 
nego przez ustawę. Celem, z powodu którego czynność praw-
na może być uznana za nieważną, jest skutek, który nie mieści 
się w jej treści i nie jest typowy, ale który czynność ta pozwala 
osiągnąć; powinien być nie tylko wiadomy stronom czynności, 
ale także objęty ich zamiarem, przy czym czynność jest podej- 
mowana po to, aby go osiągnąć.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z umową, 
której celem jest osiągnięcie skutku w postaci uzyskania przez 
członka grupy kapitałowej zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej z naruszeniem art. 99 ust. 3 pkt 3 Pr. farm. 
Oczywistym jest, że taki niezgodny z prawem powszechnie 
obowiązującym skutek nie mieści się w treści i nie jest ty-
powy dla umów o współpracy. Jeżeli skutek ten był objęty 
zamiarem obu stron, a czynność została podjęta po to, aby 
go osiągnąć, to można uznać, że czynność ta jest nieważna 
na podstawie art. 58 § 1 k.c. Obie strony umowy zawarły ją 
w celu osiągnięcia skutku niezgodnego z prawem, a więc cel 
umowy był niezgodny z ustawą. Taka kwalifikacja dotyczyć 
będzie przypadków, gdy farmaceuta i podmiot dominujący 
wiedzą o bezprawnym skutku i chcą go osiągnąć. Nieważność 
umowy w takim przypadku nie budzi wątpliwości, ponieważ 
farmaceuta, aby uzyskać zezwolenie musi dodatkowo 
popełnić przestępstwo polegającego na złożeniu fałszywego 
oświadczenia⁵.

Ocena prawna ulega zmianie, gdy farmaceuta nie wie,  
że osiągnięcie celu w postaci uzyskania przez niego ze- 
zwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej stanowi 
równocześnie uzyskanie zezwolenia przez członka grupy 
kapitałowej z naruszeniem art. 99 ust. 3 pkt 3 Pr. farm.
 

Jeżeli farmaceuta zawierając konkretną umowę nie wie,  
że prowadzi ona do przyjęcia kontroli w rozumieniu art. 4 
pkt 4 ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, a więc, 
nie wie, że staje się podmiotem zależnym i członkiem grupy 
kapitałowej, to znajduje się w błędzie, ponieważ nie ma 
świadomości podległości, jaka powstaje w wyniku zawarcia 
umowy oraz konsekwencji i ograniczeń, jakie z tego faktu 
wynikają. 

Jak wskazałem można założyć, że większość farmaceutów 
zawierając umowy z podmiotami sieciowymi zdaje so-
bie sprawą, że określona umowa zawiera postanowienia 
ograniczające ich samodzielność, jednakże nie ma świadomości, 
że umowa taka powinna być oceniania w kontekście art. 4 pkt 
4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a spełnienie 
w wyniku zawarcia takiej umowy warunków przejęcia kontroli 
oznacza brak możliwości uzyskania niewadliwego zezwolenia 
na prowadzenia apteki ogólnodostępnej. Większość farma-
ceutów dopiero po przeanalizowaniu umowy zawartej z pod-
miotem nieuprawnionym dochodzi do wniosku, że umowa 
umożliwia podmiotowi nieuprawnionemu wywieranie na 
niego decydującego wpływu, a więc powoduje przejęcie kon-
troli nad farmaceutą. Jeżeli farmaceuta dowiaduje się o rze- 
czywistej treści umowy już po jej zawarciu, to należy przyjąć, 
że w momencie składania oświadczenia woli o zawarciu takiej 
umowy był w błędzie. 

Należy rozważyć, czy błąd taki ma znaczenie prawne i czy 
może wpłynąć na skuteczność umowy zawartej pomiędzy 
farmaceutą, który uzyskał zezwolenie i prowadzi aptekę 
ogólnodostępną a spółką, która go kontroluje na podstawie 
tej umowy. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
stanowi w art. 84 § 1, że w razie błędu co do treści czynności 
prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego 
oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było 
złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych 
dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany 
przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona  
o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to 
nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Ponadto, można 
powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie,  
że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod 
wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby 
oświadczenia tej treści (błąd istotny).
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Umowa, która umożliwia wywieranie decydującego wpływu 
na innego przedsiębiorcę stanowi jedną z form przejmo- 
wania kontroli w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Nie tylko umowy wymienione 
w art. 4 pkt 4 lit. f ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów, a więc „umowy przewidujące zarządzanie innym 
przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym)” oraz „umowy 
przewidujące przekazywanie zysku przez przedsiębiorcę”, 
mogą prowadzić do przejęcia kontroli. 

Istotne, jednakże niedecydujące, znaczenie ma kwestia, czy 
farmaceuta zawierający konkretną umowę wiedział, że pro- 
wadzi ona do przyjęcia kontroli w rozumieniu art. 4 pkt 
4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a więc, 
czy widział, że staje się podmiotem zależnym. Można 
założyć, że większość farmaceutów zdawała sobie sprawą,  
że określona umowa zawiera postanowienia ograniczające ich 
samodzielność, jednakże z wysokim prawdopodobieństwem, 
graniczącym z pewnością, twierdzę, że nie mieli świadomości, 
że umowa taka powinna być oceniania w kontekście art. 4 pkt 
4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a spełnienie 
w wyniku zawarcia takiej umowy warunków przejęcia kontroli 
oznacza brak możliwości uzyskania niewadliwego zezwolenia 
na prowadzenia apteki ogólnodostępnej.

Sprowadzając powyższe uwagi do możliwie przystępnego za-
gadnienia należy rozważyć, jakie kroki może podjąć farma-
ceuta lub spółka farmaceutów, którzy, po przeanalizowaniu 
umowy zawartej z podmiotem nieuprawnionym dojdą do 
wniosku, że umowa umożliwia podmiotowi nieuprawnionemu 
wywieranie na niego decydującego wpływu, a więc powoduje 
przejęcie kontroli nad farmaceutą albo spółka farmaceutów.

W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy umowa zawarta 
w opisanych wyżej warunkach jest ważna. Kryteria ważności 
każdej czynności prawnej, w tym umowy, określają przepisy 
art. 58 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi czynność 
prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście 
ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje 
inny skutek, w szczególności ten, że na miejsce nieważnych 
postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie prze- 
pisy ustawy. Nieważna jest także czynność prawna sprzeczna 
z zasadami współżycia społecznego. Drugim przepisem, który 
stanowi kryteria oceny umowy zawiera art.  353⁴ Kodeksu cy-
wilnego, zgodnie z którym, strony zawierające umowę mogą 
ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego 
treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) sto-
sunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

W doktrynie przeważa pogląd, że umowa zawarta z narusze-
niem art. 353¹ jest czynnością sprzeczną z ustawą w rozumie-
niu art. 58 § 1, co dotyczy także umów sprzecznych z naturą 
zobowiązania oraz z zasadami współżycia społecznego.

Z przepisu art. 353¹ Kodeksu cywilnego wynika, że granice 
swobody zawierania umów dotyczą zarówno treści, jak i celu, 
a także – przez zastosowanie kryterium właściwości (natury) 
stosunku prawnego – że normy bezwzględnie wiążące to nie 
tylko normy wyraźnie w ustawie sformułowane, lecz także 
normy wyprowadzane na podstawie tych ostatnich przy za- 
stosowaniu wnioskowań inferencyjnych. Tak więc, aby ocenić 
umowę należy sprawdzić, czy jej cel i treść są zgodne z ustawą, 
naturą zobowiązania i zasadami współżycia społecznego,  
a także, czy nie mają na celu obejście ustawy.  

W doktrynie wskazuje się, że „(…) sprzeczność regulacji 
umownej z prawem ma miejsce przede wszystkim wtedy, 
gdy umowa zobowiązuje do świadczenia, którego spełnienie 
jest dla dłużnika działaniem zakazanym, a więc już w chwili 
zawarcia umowy wiadomo, że należyte, zgodne z art. 354, 
wykonanie umowy łączyć się będzie nieodzownie z narusze-
niem zakazu ustawowego, przeważnie publicznoprawnego 
albo moralnego (np. dłużnik zobowiązał się do działania 
dlań zakazanego, które jest zagrożone sankcją karną albo 
administracyjną)”⁴. Umowy zawierane pomiędzy podmio-
tami sieciowymi zawierają postanowienia, zgodnie z który-
mi farmaceuta, jako uprawniony do ubiegania się i uzy- 
skania zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej, 
zobowiązuje się do świadczenia podlegającego na podjęciu 
wszelkich czynności zmierzających do uzyskania zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Takie zobowiązanie 
- zaciągnięte w warunkach istnienia nad farmaceutą kontroli 
podmiotu nieuprawniony do uzyskania zezwolenia z uwagi na 
przekroczenie limitu 1% w województwie lub 4 aptek w kraju 
- oznacza, że spełnienie świadczenia łączy się z naruszeniem 
publicznoprawnego zakazu ustawowego, zawartego odpo- 
wiednio art. 99 ust. 3 pkt 3 Pr. farm. lub art. 99 ust. 3a pkt 3 
Pr. farm.

W doktrynie i w orzecznictwie sądowym nie budzi 
wątpliwości pogląd, że zakresem zastosowania art. 58 objęte 
są przypadki, w których sprzeczny z prawem jest cel umowy.

u m o w y  z  s i e c i a m i
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 ⁶Art.  86. §  1. Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie 
się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem 
błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również 
wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.
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Kodeks cywilny przewiduje także zawarcie umowy pod 
wpływem błędu wywołanego podstępem, tj. sytuację, gdy 
błąd wywołany został przez drugą stronę umowy podstępnie. 
W takim przypadku uchylenie się od skutków prawnych 
oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może 
nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również  
wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej⁶.

W pierwszej kolejności rozważyć należy, czy brak świadomości, 
że w wyniku zawarcia umowy farmaceuta będzie pod-
miotem zależnym od podmiotu sieciowego a wykonanie 
umowy polegać będzie na złożeniu fałszywego oświadczenia 
i uzyskaniu wadliwego zezwolenia może być uznane za 
błąd co do treści czynności prawnej. Kodeks cywilny nie za- 
wiera wprawdzie definicji błędu, niemniej w orzecznictwie 
oraz w doktrynie przyjmuje się, że chodzi o niezgodne  
z rzeczywistością wyobrażenie o czynności prawnej. O uzna-
niu, że błąd dotyczy czynności prawnej decyduje stopień 
powiązania okoliczności dotkniętej błędem z całokształtem 
czynności prawnej. Związek ten jest dostatecznie ścisły, 
jeżeli błąd ingerując w istotę czynności prawnej wypacza jej 
sens życiowy lub prawny. Błędne wyobrażenie składającego 
oświadczenie woli może dotyczyć zarówno faktów, jak i prawa, 
a zatem może odnosić się nie tylko do przedmiotu czynności 
prawnych, ale i do skutków tych czynności wyznaczonych 
ustawą lub ustalonymi zwyczajami. Może to być także błąd 
co do osoby drugiej strony czynności prawnej (zob. uchwały 
Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1967 r., III CZP 59/67, 
OSNCP 1967, nr 7, poz. 117 i z dnia 31 sierpnia 1989 r., III PZP 
37/89, OSNCP 1990, nr 9, poz. 108, wyroki Sądu Najwyższego 
z dnia 24 października 1972 r., I CR 177/72, OSNCP 1973, nr 
10, poz. 171, z dnia 21 lutego 1973 r., III CRN 415/72, OSNCP 
1974, nr 1, poz. 10, z dnia 12 października 2000 r., IV CKN 
144/00, OSNC 2001, nr 4, poz. 60 i z dnia 5 grudnia 2000 r., IV 
CKN 179/00, niepubl.).

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że zawarcie umowy 
przez farmaceutę we wskazanych powyżej okolicznościach 
oznacza złożenia oświadczenia woli pod wpływem błędu co 
do treści czynności prawnej. Oczywistym jest ponadto wnio- 
sek, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod 
wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, to nie złożyłby 
oświadczenia tej treści. W konsekwencji mamy do czynienia 
z błędem co do treści czynności prawnej oraz błędem istot-
nym.

Ustalenie to nie będzie miało większego znaczenie, jeżeli błąd 
zostanie wywołany podstępnie przez drugą stronę umowy. 
Umowy, które są przedmiotem niniejszych rozważań zawie- 
rane są z jednej strony przez profesjonalnych przedsiębiorców, 
wyspecjalizowanych w stosowaniu prawa w celu tworzenia 
lub przejmowania podmiotów prowadzących apteki. Umowy 
przygotowywane są przez te podmioty, a rola farmaceuty po-
lega na wyrażaniu lub nie zgody na przedstawione warunki. 
Treść i cel umowy prezentowane są, jako w pełni zgodne  
z obowiązującym prawem. Takie podejście jest oczywiste, 
ponieważ twierdzenie, że dana umowa umożliwia wywieranie 
decydującego wpływu na farmaceutę albo spółkę farma-
ceutów, będzie zawsze negowane przez podmioty sieciowe. 
W konsekwencji próba wzruszenia zawartych umów zawsze 
spotka się z argumentacją wskazującą na brak stosunku kon-
troli pomiędzy farmaceutą a podmiotem sieciowym.

Jednakże istnienie uprawnień umożliwiających wywieranie 
przez podmiot sieciowy decydującego wpływu na farmaceutę, 
a więc fakt przejęcia kontroli w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, ma charakter obiek-
tywny.

Moim zdaniem we wszystkich przypadkach umów zawie- 
ranych pomiędzy podmiotami sieciowymi a farmaceu-
tami, z wyjątkiem tych, gdy obie strony mają świadomość 
niezgodności z prawem celu takiej umowy (tzn. tworzą tzw. 
słupa), zachodzi przypadek podstępu w rozumieniu art. 86 
§ 1 k.c. Podmiot sieciowy posiada wiedzę, że cel umowy 
jest sprzeczny z prawem, a farmaceuta nie może wystąpić  
o udzielenie zezwolenia, ponieważ dojdzie do naruszenia art. 
99 ust. 3 pkt 3 lub art. 99 ust. 3a pkt 3 Pr. farm. Równocześnie 
jednak wprowadza farmaceutę w błąd twierdząc, że umowa 
jest zgodna z prawem, a jej cel może być legalnie osiągnięty.

Powszechnie przyjmuje się, że działanie podstępne polega na 
świadomym wywołaniu u drugiej osoby mylnego wyobrażenia 
o rzeczywistym stanie rzeczy po to, aby skłonić ją do doko-
nania określonej czynności prawnej. Działanie podstępne 
jest zawsze naganne z punktu widzenia ocen etycznych, gdyż 
zakłóca w niedopuszczalny sposób proces decyzyjny innej oso-
by, doprowadzając tę osobę na podstawie zasugerowanych jej 
fałszywych przesłanek rozumowania do dokonania określonej 
czynności prawnej. Rodzaj użytych środków, gradacja winy czy 
złej woli osoby działającej podstępnie nie mają w tym wypad-
ku doniosłości prawnej, liczy się tylko samo wprowadzenie  
w błąd, będące bezprawiem cywilnym.   

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z błędem, czy 
też błędem wywołanym podstępem, umowa może być  
wzruszona. Zgodnie z art. 88 § 1 k.c. uchylenie się od skut-
ków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej 
osobie pod wpływem błędu, następuje przez oświadczenie 
złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie do uchylenia się 
wygasa w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia. 

Wystąpienie wady oświadczenia woli w określonej przez 
prawo postaci pociąga za sobą nieważność względną 
czynności prawnej. Konsekwencję taką powodują m.in. błąd 
i podstęp. Charakterystyczną cechą tego rodzaju nieważności 
jest pozostawienie osobie - wskazanej odpowiednim prze- 
pisem - swobody decyzji w przedmiocie doprowadzenia do 
unieważnienia czynności prawnej. Podważenie skuteczności 
takiej czynności następuje przez uchylenie się od skutków 
prawnych oświadczenia woli. Przepis nie stanowi, by musiało 
to nastąpić na drodze sądowej. Wystarczy pozasądowe 
oświadczenie złożone na piśmie, skierowane do określonego 
adresata. Uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych 
oświadczenia woli ma charakter prawa podmiotowego 
kształtującego.

Konsekwencją uchylenia się od skutków prawnych 
oświadczenia woli jest nieważność czynności prawnej. 
Oświadczenie o uchyleniu działa z mocą wsteczną (ex tunc) do 
momentu dokonania czynności prawnej. Zatem czynność nie 
może wywrzeć żadnych skutków, a te które powstały zostają  
z mocą wsteczną przekreślone.

Reasumując, uważam, że duża część umów zawieranych 
po wejściu w życie tzw. apteki dla aptekarza dotknięta jest 
wadą nieważności bezwzględnej, ewentualnie wadą, która 
umożliwia farmaceutom wzruszenie zawartych umów.

mec. Krzysztof Baka
                                                                                       

radca prawny
Koordynator Biura Prawnego 
Naczelnej Izby Aptekarskiej
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w s z y s t k o ,  c o  n a l e ż y  w i e d z i e ć
o  f o t o p r o t e k c j i

Ziemia jest  stale  narażona na promieniowanie  emitowane 
przez  S łońce.  Bez  niego  życie  nie  by ło  by  możl iwe.  

Ma ono jednak także  wpływ na zdrowie  ludzi .  
W szczególny  sposób działa  na skórę  ludzi .  Co  warto 

wiedzieć  na temat  nowoczesnej  fotoprotekcj i?

3 6

Emitowane jest promieniowanie 
obejmujące 3 zakresy: światło widzial- 
ne, promieniowanie podczerwone 
(IR) i promieniowanie ultrafioletowe 
(UV). Najsilniejsze docierające na 
Ziemię promieniowanie obserwuje się 
w miesiącach letnich, między godziną 
10:00 a 17:00. Wtedy to właśnie promie- 
nie Słońca padają prostopadle na 
Ziemię. 

Innym czynnikiem silnie wpływającym 
na intensywność promieniowania jest 
stopień zanieczyszczenia powietrza, 
który stale wzrastając przyczynia się do 
pogarszania jakości warstwy ozonowej, 
stanowiącej naturalną barierę przed 
promieniowaniem ultrafioletowym. 

Ze względu na skutki biologiczne jakie 
wywiera oraz w zależności od długości 
fali promieniowanie UV podzielono  
na trzy główne grupy:
• UVA – długość fali 320-400 nm
• UVB – długość fali 280-320 nm
• UVC -  długość fali 100-280 nm

Od czego zależy natężenie 
promieniowania 
słonecznego?

Charakterystyka
promieniowania UV

Promieniowanie ultrafioletowe charak-
teryzuje się krótszą od światła widzial- 
nego długością fali oraz tym że jest 
niewidoczne dla ludzkiego oka. 

Promieniowanie UVC

Najbardziej niebezpieczne jest promie- 
niowanie UVC, jednak jest ono  
w całości pochłaniane przez warstwę 
ozonową. Ma ono najkrótszą długość 
fali i największą energię, a przez to 
posiada silne właściwości mutagenne. 
Ponadto charakteryzuje się działaniem 
bakteriostatycznym i bakteriobójczym, 
co znalazło zastosowanie przy produkcji 
lamp biobójczych. 

Promieniowanie UVB

Promieniowanie UVB natomiast, stano-
wi 5% całego widma UV, które dociera 
na Ziemię. Również posiada stosunkowo 
wysoką energię własną oraz przyczynić 
się może do powstawania silnego rumie- 
nia. 
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To właśnie ono odpowiada za najważniejsze efekty biologicz- 
ne - oparzenia słoneczne, przebarwienia słoneczne, syntezę 
witaminy D3 i kancerogenezę. 

Promieniowanie UVB jest absorbowane przez chromofory 
w rogowej warstwie skóry. Dodatkowo może uszkadzać DNA 
komórkowe, co skutkuje tworzeniem dimerów pirymidyno- 
wych i zaburzeniem mechanizmów naprawczych, prowadząc 
do powstawania mutacji wewnątrzkomórkowych. Reakcje 
wywoływane przez promieniowanie UVB są natychmiastowe  
i zachodzą w wyniku uwolnienia mediatorów prozapalnych 
(histaminy, serotoniny i prostaglandyny), co z kolei skutkuje 
rozszerzeniem naczyń włosowatych w skórze, rozwojem rumie- 
nia i nierzadko obrzęku. 

Znacznie więcej jest jednak tych negatywnych skutków  
i można podzielić je na te o charakterze ostrym (natychmias-
towym) i przewlekłym.

Negatywne efekty promieniowania 
ultraf ioletowego

Promieniowanie UVA stanowi 95% całości promieniowania 
jakie dociera na Ziemię i pomimo swojej niskiej energii jest 
w stanie przenikać przez chmury i szyby. W odróżnieniu do 
promieniowania UVB jego intensywność nie jest zależna 
od pory dnia lub roku. UVA wnika w głębsze warstwy skóry 
właściwej, zaburzając normalne funkcjonowanie komórek,  
a także oddziałując na naczynia krwionośne i włókna kolage-
nowe. 

Dodatkowo ma pośredni wpływ na DNA komórkowe poprzez 
generowanie wolnych rodników tlenowych. Są to tzw. „reakcje 
opóźnione”, z którymi związane jest destrukcyjne działanie 
reaktywnych form tlenu na strukturę białek i kwasów nu- 
kleinowych. Zmiany w strukturze kolagenu i elastyny prowadzą 
do przedwczesnego starzenia się skóry. Promieniowanie UVA 
odgrywa także znaczącą rolę w reakcjach fototoksycznych  
i fotoalergicznych, które mogą prowadzić do immunosupresji 
lub karcenogenezy. 

Pozytywne efekty promieniowania 
ultraf ioletowego

Pomimo niezbyt dobrej opinii, w umiarkowanych ilościach 
promieniowanie ultrafioletowe może przynosić także pewne 
korzyści. Udowodniono, że zmniejsza stres, poprawia nastrój, 
wzmaga aktywność organizmu i przede wszystkim aktywuje 
syntezę witaminy D3. Co ciekawe, przejawia również ko- 
rzystne działanie w terapii niektórych schorzeń dermatologicz- 
nych, np. atopowego zapalenia skóry lub łuszczycy. 

Zmiany o ostrym przebiegu zazwyczaj objawiają się rumie- 
niem i nadwrażliwością na promienie słoneczne. Najczęściej 
fotodermatozy występują wiosną, kiedy intensywność natu-
ralnego światła słonecznego wzrasta. Reakcje fototoksyczne  
i fotoalergiczne również zaliczane są do zmian o ostrym prze-
biegu. Zachodzą one głównie pod wpływem działania czyn-
ników zewnętrznych (substancje roślinne, chemikalia, leki). 

Fotoalergie inicjowane są przez specyficzne reakcje immu-
nologiczne gdzie czynniki zapalające są na ogół egzogenne. 
Reakcje te nie są na ogół zależne od dawki promieniowania  
i występują średnio 24-48 godzin po ekspozycji. Mogą 
objawiać się w postaci wyprysków, swędzeniem, pieczeniem,  
a co więcej może rozwinąć się trwała nadwrażliwość na promie- 
nie słoneczne. 

Substancje mogące wywołać uczulenia w kontakcie z promie- 
niowaniem ultrafioletowym to głównie pochodne salicy-
lanów, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), substancje 
zapachowe oraz co ciekawe - niektóre składniki filtrów 
przeciwsłonecznych. 

Do przewlekłych, opóźnionych w czasie skutków napromie- 
niowania światłem UV można przede wszystkim zaliczyć pro-
cesy fotostarzenia. Jest ono wynikiem długotrwałej ekspozycji 
na promieniowanie UV, w wyniku czego dochodzi do powsta- 
nia widocznych zmian skórnych, pogorszeniu ulegają struktury  
i funkcje skóry. Inne widoczne skutki fotostarzenia to zmarszcz- 
ki, przesuszenie i hiperkeratoza naskórka, przebarwienia  
i utrata elastyczności. Za zmiany te odpowiedzialne jest 
zarówno promieniowanie UVA jak i UVB, które dodatkowo 
uszkadza barierę lipidową skóry. 

Obydwa promieniowania wzmacniają swoje działanie, przez co 
uaktywnione zostaje działanie metaloproteinazy, która z kolei 
inicjować będzie rozpad kolagenu. Cechą charakterystyczną 
fotostarzenia jest nierówna stymulacja melanocytów, co 
najczęściej objawia się piegami i tzw. plamami soczewi-
cowatymi.

Promieniowanie UV a ryzyko nowotworów

Reakcja skóry na promieniowanie UV

Trzy f ilary fotoprotekcji

Znaczenie współczynnika SPF

Rodzaje f iltrów przeciwsłonecznych
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Za zmiany skórne dodatkowo odpowiedzialne są także stymu-
lowane przez promieniowanie wolne rodniki, dlatego właśnie 
niezwykle ważne jest miejscowe stosowanie mieszanin przeciw- 
utleniaczy (np. ekstrakty z pestek winogron, witamina C i E). 
Mają one hamujące działanie na stres oksydacyjny, powstający 
na skutek przewlekłej ekspozycji na promieniowanie UV.

f o t o p r o t e k c j a

Nowoczesna fotoprotekcja opiera się na trzech filarach. Obej- 
muje ona odpowiednie zachowanie podczas nasłoneczniania, 
w tym stosowanie preparatów przeciwsłonecznych. 

Najskuteczniejszą metodą ochrony przed słońcem - co nie 
jest bardzo odkrywcze - jest unikanie ekspozycji na światło 
słoneczne poprzez poszukiwanie cienia oraz skracanie czasu 
przebywania na słońcu, zwłaszcza w godzinach 10:00-14:00. 
Ważnym czynnikiem chroniącym jest także odpowiednia 
odzież, w tym nakrycie głowy, które nie tylko chroni przed 
udarem cieplnym ale także zabezpiecza delikatna skórę 
twarzy przed nadmiernym nasłonecznieniem. Należy także 
zadbać o ochronę oczu stosując okulary wyposażone w szkła 
pochłaniające promieniowanie UV. Jest to ważne, gdyż nad- 
mierna ekspozycja na światło UV może prowadzić do usz-
kodzenia rogówki, spojówki, soczewki i siatkówki, której 
częste narażanie na światło niebieskie może doprowadzić do 
zwyrodnienia plamki żółtej. 

Właśnie dlatego niezwykle ważna jest ochrona, by była 
skuteczna musi być odpowiednio dobrana. Co więcej właściwa 
ochrona przed promieniami ultrafioletowymi to nie tylko 
okresowe stosowanie filtrów przeciwsłonecznych, to również 
odpowiednia suplementacja przez cały rok, tak, by organizm 
mógł sam stanowić pierwszą linię obrony. 

Ludzka skóra stale narażona jest na działanie promieniowania, 
w konsekwencji istnieje szereg mechanizmów ochronnych 
(pogrubienie warstwy naskórka, naprawa DNA, apoptoza, en-
zymy antyutleniające, pigmentacja skóry). Opalenizna wska-
zuje właśnie na zwiększoną w odpowiedzi na działanie pro- 
mieni słonecznych produkcję melaniny. 

Istnieją trzy rodzaje reakcji pigmentacyjnych: natychmias- 
towe, trwałe i opóźnione. Natychmiastowe ciemnienie 
spowodowane promieniowaniem UVA następuje już po kilku 
minutach ekspozycji na słońce. Zależność ta pozwalająca 
rozróżnić rodzaj działającego promieniowania wykorzystywa-
na jest także w badaniach nad skutecznością różnych filtrów 
chroniących przed promieniowaniem UVA. Opóźnione reakcje 
ciemnienia to konsekwencje działania promieniowania UVB. 
Brązowienie skóry zauważalne jest po około 2-3 dniach od 
nasłonecznienia. 

Miarą skuteczności ochrony przeciwsłonecznej jest 
współczynnik SPF, dobrze rozpoznawalna, ale bardzo często 
źle interpretowana informacja na opakowaniach produk-
tów do pielęgnacji skóry. Dla przykładu: SPF 4 nie oznacza,  
że czas ekspozycji po zastosowaniu preparatu może wzrosnąć 
czterokrotnie, lecz że dawka promieniowania jaka wywołuje 
rumień musiałaby być czterokrotnie wyższa niż w przypadku 
niechronionej skóry.

Warto zaznaczyć, że żaden preparat zawierający filtry UV nie 
zapewni 100% ochrony przed promieniowaniem UV i choć 
wiele osób w to wierzy, to procentowa różnica między ochroną 
przeciwsłoneczną SPF 30 a SPF 50 jest niewielka. Dlatego 
warto podkreślić, że te wyższe filtry wcale nie zagwarantują 
lepszej ochrony i powinny być stosowane tylko przez niektóre 
grupy ludzi.  

f o t o p r o t e k c j a

Najpoważniejsze konsekwencje promieniowania UV wiążą 
się z ryzykiem rozwoju nowotworów. Na ogół kancero-
geneza wywołana promieniowaniem UV jest procesem 
długotrwałym, który swój początek ma na etapie mutacji 
komórkowych powstających właśnie na skutek napromie- 
niowania. Znacząca w powstawaniu nowotworów jest także 
forma ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. Dla 
przykładu, rak płaskonabłonkowy skóry jest konsekwencją 
przewlekłej ekspozycji na skumulowane dawki promienio-
wania, natomiast złośliwy czerniak jest związany z nadmierną 
ekspozycją lub okresowymi dużymi dawkami promieniowania 
w dzieciństwie.

Wyróżniamy dwa rodzaje filtrów - filtry chemiczne i filtry fi- 
zyczne (mineralne). Czym się charakteryzują?

Działanie filtrów mineralnych opiera się na zasadzie odbijania 
i rozpraszania promieniowania z całego zakresu długości fal. 

Promieniowanie UVA

Zmiany o charakterze ostrym

Opóźnione w czasie skutki promieniowania

Filtry mineralne
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f o t o p r o t e k c j a

Ważne jest odpowiednie dopasowanie preparatu do fototypu 
skóry. Osoby z fototypem I, przyjmujące fotouczulające leki 
czy po zabiegach medycyny estetycznej, powinny wybierać 
kremy o najwyższym stopniu ochrony SPF (SPF50+). 

Dla fototypu II odpowiednie są filtry z SPF 30, natomiast  
osoby o ciemniejszej karnacji mogą pozwolić sobie na stoso-
wanie kremów z filtrem SPF 15. Podczas ekspozycji szczególną 
ochroną powinny być otoczone małe dzieci. Zalecane jest, 
by do 6 roku życia unikać nadmiernego przebywania w sil-
nym słońcu. Jeśli jest to konieczne, bezwarunkowo należy 
stosować preparaty z dużymi filtrami, najlepiej mineralnymi. 
Co należy jednak podkreślić, kremy nie zapewnią pełnej 
ochrony. Co więcej, w dobie powszechnych niedoborów wita-
miny D3 wśród osób dorosłych, poddaje się w wątpliwość 
konieczność stosowania tak wysokich filtrów. Jeśli jednak 
trzeba je stosować, można  rozważyć skuteczną i właściwą 
suplementację witaminą D w sezonie jesienno-zimowym,  
a beta-karotenem w sezonie wiosenno-letnim. 

Cząsteczki tych filtrów są na tyle duże, by nie wnikać w skórę, 
ale utworzyć barierę dla promieniowania UV na jej powierz- 
chni. Do tej grupy należą dwutlenek tytanu i tlenek cynku.
 
Obydwa mają śnieżnobiały kolor i nie rozpuszczają się  
w wodzie, jednak to ten pierwszy wszedł do powszechnego sto-
sowania. Jest to czysty i najbardziej trwały pigment, zapewnia 
ochronę przed promieniowaniem z całego widma UV. Mimo 
jednak tych właściwości nie jest on wygodny w użyciu, a to 
dlatego, że pozostawia na skórze białą powłokę. Dodatkowo 
jak udowodniono w badaniach, aby zapewnić wystarczającą 
ochronę, warstwa naniesionego pigmentu musi być dosyć 
gruba, a to z kolei ma działanie komedogenne. Ponadto 
cząsteczki dwutlenku tytanu wchodziły w reakcje z wolny-
mi rodnikami nasilając ich działanie. Aby temu zapobiegać 
cząsteczki dwutlenku pokrywano warstwą silikonu. 

Nowsze metody pozwoliły na opracowanie lepszej jakości 
filtrów naturalnych. Na przykład poprzez dodatek wosku 
Carnauba zapewniono lepszą dyspersję mikrocząsteczki, 
zwiększono lepkość oraz podniesiono efekt ochronny. Mniej 
znane filtry mineralne to tlenki żelaza, talk, kaolin i mika.  Fil-
try mineralne nie powodują alergii, dlatego zalecane są dla 
dzieci i osób z alergiami. 

f o t o p r o t e k c j a

Filtry chemiczne to cząsteczki związków aromatycznych, 
posiadających grupę karboksylową, która pod wpływem 
wchłoniętej z promieniowania energii ulega izomeryzacji. 
Najbardziej aktywne są substancje syntetyczne, których 
dopuszczenie do użytku regulowane jest przez minister- 
stwa i wydziały zdrowia na całym świecie. Takie zezwolenia 
dokładnie precyzują skład i stężenia, w jakich substancje 
mogą być stosowane. 

Wśród filtrów chemicznych można dokonać podziału na te, 
które działają tylko na promieniowanie UVA lub UVB, lub 
takie, które działają na obydwa rodzaje promieniowania  
ultrafioletowego. 

W skład filtrów działających na światło UVB zaliczyć możemy: 
pochodne kwasu para-aminobenzoesowego, pochodne 
kwasu salicylowego czy pochodne kwasu para-metoksy- 
-cynamonowego. Substancje chroniące przed promieniowa- 
niem UVA to: pochodne dibenzoilometanu i kwas fenyloben-
zimidazolosulfonowy. 

Do filtrów szerokiego spektrum (UVA +UVB) zaliczamy związki 
należące do benzofenonów i pochodnych kwasu fenylobenzo-
triazosulfonowego, wśród których najpopularniejsze to trisi-
loksan drometizolu (Mexoryl XL), bisocotriazol (Tinosorb M)  
i bemotrizinol (Tinosorb S).

Filtry chemiczne

W celu zapewnienia kompleksowej ochrony, niezbędna jest 
jednak odpowiednia wiedza na temat stosowanych kremów 
z filtrem. Główne powody, dla których powinny być one 
używane, to ochrona przed oparzeniami słonecznymi, foto-
starzeniem, profilaktyka raka, a dopiero na szarym końcu po-
jawia się wydłużenie planowanej ekspozycji na słońce.

Pomimo częstego stosowania środków fotoprotekcyjnych, 
oparzenia słoneczne są zjawiskiem bardzo powszechnym. 
Dzieję się tak głównie ze względu na niewłaściwe ich stoso- 
wanie, przez co znacznie zmniejsza się ich skuteczność. 

„Reguła łyżeczki”

Wyznacznikami skutecznej ochrony powinny być nie tylko 
jakość, ale i ilość oraz częstotliwość stosowania preparatu. 
Dla ułatwienia wprowadzono „regułę łyżeczki”. Oznacza ona, 
że aby uzyskać odpowiednie pokrycie skóry, należy stosować 
„jedną łyżeczkę” preparatu na twarz, szyje i kark, kolejną 
łyżeczkę na kończyny i kolejną na tułów. Nigdy nie można 
zapominać także o zastosowaniu odpowiedniej ochrony na 
usta, gdyż one także mogą ulec poparzeniu. 

Powyższa zasada „łyżeczki” przewiduje każdorazowe zużycie 
preparatu w ilości około 60 ml i dopiero taka ochrona jest tą 
właściwą. Z uwagi na właściwości i konsystencję filtrów mine- 
ralnych używa się mniej. 

Jak często aplikować f iltry słoneczne?

Warto też podkreślić, że ponowne warstwy filtra nakładamy 
po każdej kąpieli, osuszaniu się ręcznikiem i standardowo co 
2-3 godziny. Nawet stosowanie tzw. kremów wodoodpornych 
nie zwalnia z tego obowiązku. Dla zapewnienia odpowied-
niej ochrony skórze zaleca się stosowanie kremów z niskim 
filtrem przez cały rok, nawet w miesiącach zimowych. Jest 
to szczególnie istotne w górach, kiedy śnieg może zwiększać  
napromieniowanie. 

Dodatkowo pokusić się można o zastosowanie roślin lecz- 
niczych i ich ekstraktów, gdyż także one przejawiać mogą 
właściwości fotoprotekcyjne oraz antyoksydacyjne. Choć 
mają one dość niski współczynnik pochłaniania promienio-
wania, mogą stanowić uzupełnienie klasycznych filtrów. Naj-
popularniejszym roślinnym fotoprotektorem jest olej z pestek 
malin, który w badaniach przejawia właściwości filtrów o SPF 
25-50. Ponieważ jednak nie da się tej wartości standaryzować, 
nie zaleca się stosowania oleju z pestek malin jako jedynego 
środka chroniącego przed promieniami słonecznymi. Inne ole-
je działające ochronnie to: olej z nasion dzikiej marchwi, olej 
z kiełków pszenicy, olej sojowy, olej z nasion konopi czy olej  
z orzechów macadamia. 

Godnym uwagi jest fakt, że stosowanie filtrów UV w produk-
tach kosmetycznych staje się obecnie bardzo popularne. 
Pacjenci także coraz częściej kierują do farmaceutów py-
tania dotyczące potrzeby zabezpieczania skóry w czasie 
terapii lekami. Należy wyrazić nadzieję, że te trendy, wraz 
z nieocenioną rolą opieki farmaceutycznej będą budować 
świadomość potrzeby fotoprotekcji, jako czynnika profilaktyki 
chorób skóry.

(Piśmiennictwo u Autorki)
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D l a c z e g o  k u p u j e m y  r z e c z y, 
k t ó r yc h  n i e  p o t r z e b u j e m y ?

Podobno „pieniądze szczęścia nie dają – dopiero zakupy”.  
Jak się okazuje, ten znany cytat autorstwa Marilyn Monroe  

znajduje potwierdzenie w wynikach badań.  

4 2

Podczas zakupów wzrasta poziom do-
paminy w mózgu, co powoduje odczu- 
wanie przyjemności i łagodzenie 
napięcia. Badania przeprowadzone 
przez dr Yu-Hung Chang z Institute 
of Population Health Sciences wśród 
Tajwańczyków powyżej 65 r.ż. wykazały, 
że kobiety i mężczyźni, którzy codzien- 
nie robią zakupy, żyją dłużej od 
rówieśników wybierających się po 
sprawunki raz na tydzień bądź rzadziej 
(Journal of Epidemiology & Community 
Health). Jak jednak nie wpaść w pułapkę 
zakupów nadmiernych, niepotrzebnych 
i uzależniających?

W okresach związanych ze świętami 
czy wydarzeniami okolicznościowymi 
np. Dniem Dziecka, Dniem Matki czy 
rozpoczęciem roku szkolnego, ilość re-
klam znacząco wzrasta. Działy marke- 
tingu prześcigają się w pomysłach, które 
zachęcą konsumentów do zakupów.

W punktach sprzedaży przekaz rekla- 
mowy może być dodatkowo wsparty 
aranżacją przestrzeni, muzyką, zapa-
chem lub światłem. Zabiegi te mają na 
celu wzbudzić w odbiorcach przeko-
nanie, że nasze dalsze życie nie może 
obyć się bez określonego produktu. Im 
więcej emocjonalnego przekazu zawiera 
reklama, tym bardziej jej ulegamy. 

Marketerzy wiedzą, że według badań 
(m.in. na University of British Columbia), 
wybory emocjonalne częściej prowadzą 
do większej satysfakcji i stosują te za-
lecenia w swojej pracy. Któż bowiem 
nie chce żyć miło, łatwo i przyjem-
nie… zatem zmierzamy prosto do kasy  
i wydajemy więcej, niż zaplanowaliśmy. 
Kupujemy po prostu rzeczy często nie-
potrzebne.

Dlaczego kupujemy 
pod wpływem reklam?

Jako konsumenci, jesteśmy zachęcani 
do wydawania pieniędzy na każdym 
kroku poprzez wszechobecne reklamy, 
wystrój sklepów czy akcje promocyjne. 
Przekaz reklam jest zawsze ten sam – 
aby poczuć spełnienie, szczęście i być  
w gronie atrakcyjnych ludzi, należy 
kupić dany produkt. Może to być szam-
pon, woda mineralna, prezerwatywy, 
kredyt, wycieczka wakacyjna, kurs 
języka obcego, wizyta u stomatologa czy 
proszek do prania.
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Silne pozytywne (euforia), jak i negatywne (wina, wstyd, 
złość, przygnębienie) emocje towarzyszące zakupom (przed, 
w trakcie lub po) mogą świadczyć o tym, że służą one innym 
celom niż zaspokojenie niezbędnych potrzeb.

Na istnienie problemu wskazują także nieudane próby po- 
wstrzymania się przez dokonaniem niepotrzebnych zakupów. 
Złym znakiem jest również pojawienie się rozdrażnienia lub 
złości jako reakcji na brak możliwości kupienia czegoś.

Częściej też uzależniają się dziewczęta (16%) dla których 
kwestie wyglądu, urody i atrakcyjności fizycznej są wyższe 
niż u chłopców (12%). Pamiętam terapię dwóch chłopców  
w wieku 15 i 17 lat, podczas której jeden z nich z dumą obnosił 
się z paskiem renomowanej firmy i markowymi pierścieniami 
z innej o łącznej wartości 900 zł, a drugi swetrem za bagatela 
400 zł. Obaj zgodnie twierdzili, że nie wypada założyć czegoś 
niemarkowego, bo to obniża ich status społeczny w szkole  
i poza nią. Analogicznie rodzice jednej z dziewczynek  
w wieku 13 lat zgodnie stwierdzili, że kupili jej telefon za około 
5 tysięcy na gwiazdkę, bo „bardzo jej zależało”. Sami nato- 
miast korzystali z dużo tańszych modeli. To o tyle niepokojące 
zjawisko, że rodzice świadomie sami wspierają u swoich dzieci 
przekonania, że o ich wartości jako człowieka decydują dobra 
materialne, nie zaś wartości ogólnoludzkie. Niestety w ten 
sposób wspierają konsumpcjonizm.

z a k u p o h o l i z m

Konsekwencje przymusu kupowania

Test dr April Lane Benson

Jak często i intensywnie robisz zakupy?

Dlaczego robisz zakupy?

Jak wyglądają Twoje uczucia związane 
z robieniem zakupów?

Czy Twoje zakupy mają negatywne 
konsekwencje f inansowe?

Zastanów się, czy kupujesz rzeczy, nawet jeśli ich nie potrze-
bujesz lub nie masz na nie pieniędzy? Jeśli zwiększasz debet 
na karcie czy zadłużasz limit kredytowy, aby ciągle kupować, 
to zły znak. 

Jak zakupy wpływają na Twoje relacje 
z innymi?
Odpowiedz sobie na pytanie, czy z powodu zakupów cierpią 
Twoje relacje z najbliższymi. Jeśli zdarza Ci się ukrywać wydat-
ki lub robisz wszystko, by uniknąć konsekwencji związanych 
z wydaniem pieniędzy, może to świadczyć o problemie be-
hawioralnym.

Z najnowszych badań CBOS (maj 2019 r.) wynika, że problem 
dotyczy 3% populacji. Najczęściej dotyka osoby przed 35 r.ż., 
ale najbardziej narażeni na uzależnienie od zakupów są młodzi 
ludzie w wieku 15-17 lat. Odsetek młodzieży wykazującej 
symptomy uzależnienia zwiększył się od 2015 do 2019 roku  
o 5,6%, osiągając 14% populacji. Najprawdopodobniej wynika 
to z faktu, że są to jeszcze niedojrzałe czy też nieukształtowane 
w pełni osoby, przez co najłatwiej skusić je do kompulsyw- 
nych wydatków. Dużą rolę odgrywa w tym wypadku wysoka 
potrzeba akceptacji rówieśników, chęć odgrywania istotnej 
czy dominującej roli w grupie, a także  dostęp do internetu, 
który ułatwia zakupy. 

W grupie wiekowej 18-34 lat uzależnionych jest 6,5% osób,  
w grupie 35-44 lata - 2,7% respondentów, zaś pośród osób 
44+ - tylko 1,8%. A zatem, im młodszy jest konsument, tym 
ryzyko uzależnienia wzrasta. 

Wpływ na uzależnienie ma również miejsce zamieszkania, do-
chody i wykształcenie. Im większe miasto (> 500 tys. ludności) 
tym więcej osób kompulsywnie kupujących (16,8%). Paradok-
salnie najwięcej wydają osoby z grupy 1800-2499 zł dochodów 
osobistych w skali miesiąca, co też może być związane z poczu- 
ciem wzrostu atrakcyjności, pewności siebie, poczucia się na 
równi z osobami o wyższym statusie finansowym. Najmniej 
uzależnionych osób jest wśród ludzi po szkołach zawodo- 
wych. Wśród osób z wykształceniem podstawowym, średnim  
i wyższym nie odnotowuje się istotnych różnic w tym zakresie.

Dla porównania w USA zakupomania może dotyczyć 5,8-6% 
osób, w Wielkiej Brytanii problem dotyka 15%, a we Włoszech 
1-8%.

Kupowanie online jest wygodniejsze niż tradycyjne i nie trze-
ba tego nikomu specjalnie tłumaczyć. 

Sytuacja ta ma miejsce, gdy zakupy stają się głównym 
sposobem na rozładowywanie odczuwanego napięcia emo- 
cjonalnego, a nie na zaspokajanie realnych codziennych 
potrzeb. Efektem są coraz większe niekontrolowane wydatki, 
wpadanie w długi, spiralę kredytową oraz pojawiające się  
w ich wyniku poczucie winy. Osoba uzależniona od zakupów 
wykazuje się utratą kontroli, zwiększeniem tolerancji, ponosi 
negatywne konsekwencje „szastania pieniędzmi”. Ma także 
„objawy abstynencyjne”, takie jak zmartwienie, zaprzeczenie, 
kłamstwa, unikanie odpowiedzialności czy zrzucanie winy  
na innych.

Czy można kupić „kapitał wspomnień”?

z a k u p o h o l i z m

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda sprawdzili, że mniej 
pieniędzy w portfelu zostaje, gdy zakupy opłacane są gotówką, 
w porównaniu do płacenia kartą. Ale to nie koniec ciekawo- 
stek. Nawet czterokrotnie więcej wydają osoby znajdujące 
się w gorszym nastroju. Najczęściej w ogóle nie zdają sobie 
sprawy z tego, że to zły humor przyspiesza opróżnianie ich 
portfela.

Smutek powoduje, iż ludzie mają poczucie nicości  
i beznadziei. To zachęca do wydawania większych kwot, aby 
poczuć się bardziej wartościowym. Z kolei będąc na zakupach 
w dobrym nastroju, stan atrakcyjności zakupów i przekonanie  
o słuszności dokonanego wyboru utrzymuje się nawet przez 
24 godziny po zakupach, dając tym samym więcej satysfakcji.

Dosyć szczegółowy test sprawdzający uzależnienie od zakupów 
przygotowała dr April Lane Benson, ekspertka w dziedzinie 
leczenia zakupów kompulsywnych. Poniżej wybrane zagad-
nienia z tego testu, pozwalające zidentyfikować najbardziej 
istotne symptomy świadczące o problemie z nadmiernymi 
zakupami.

Inni badacze, psycholodzy z San Francisco State Univer-
sity ustalili, że wydanie pieniędzy na bilet do teatru, kolację  
w restauracji lub ciekawą wycieczkę sprawia więcej radości 
niż zakup jakiegoś dobra materialnego (np. nowego ubrania). 
Wynika to z tego, że zaspokojenie potrzeb wyższych, takich 
jak utrzymanie więzi społecznych daje więcej satysfakcji.  
Wspomnienia związane z takimi wydarzeniami trwają dłużej, 
a przez to są lepiej zapamiętywane. Wspólne doświadczenia, 
celebrowanie spotkań, budują tzw. “kapitał wspomnień”, 
który dłużej nas uszczęśliwia. Z tego tez powodu wspominki  
z wakacji czy wycieczek potrafimy opowiadać sobie przez lata.

Nastrój a zakupy – kiedy wydajemy 
więcej?

Czy to już zakupoholizm?

Zakupoholizm polega na uzależnieniu od kupowania, czyli 
ciągłego, niekontrolowanego nabywania nowych przed-
miotów. Należy do grupy uzależnień behawioralnych, czyli 
uzależnienia od czynności. Innymi nazwami z którymi można 
się spotkać w przypadku tego zaburzenia jest oneomania  
(z greckiego “onemai”, czyli kupić i “mania”, oznaczającego 
szaleństwo), oniomania (gr. “onios” – na sprzedaż i “mania”), 
kupnoholizm lub compulsive buying disorder.

Przymus kupowania naraża osobę uzależnioną na koszty 
emocjonalne, rodzinne, towarzyskie, zawodowe, społeczne  
i finansowe.

Jak rozpoznać uzależnienie od zakupów?

Aby rozpoznać u siebie przymus kupowania lub uzależnienie 
od niego, warto zastanowić się, jaką rolę pełnią zakupy. Jeśli 
służą głównie lub przede wszystkim rozładowaniu negatyw- 
nych emocji (bodziec pochodzi z wewnątrz), by powrócić do 
stanu równowagi psychicznej po stresującym dniu w pracy lub 
kłótni z kimś bliskim, a proces kupowania dotyczy rzeczy które 
nie są potrzebne, to można podejrzewać problem związany 
z kompulsywnym kupowaniem. Szczególnie charakterystycz- 
ne jest odczuwanie po zakupach poczucia winy lub wstydu. 
Jeśli taka sytuacja będzie trwać dłużej lub systematycznie się 
pojawiać, to w konsekwencji doprowadzi do uzależnienia. 

„Czerwona lampka” powinna zapalić się, jeśli zakupy zajmują 
Ci bardzo dużo czasu i przeznaczasz na nie więcej pieniędzy 
niż zaplanowałeś.

Zakupy nie powinny być sposobem na poprawę humoru, nudę 
czy środkiem, który ma nam pomóc zbliżyć się do ideału. Jeśli 
czujesz wewnętrzny przymus zrobienia zakupów to znak,  
że warto zastanowić się nad swoją motywacją.

Kogo dotyczy problem uzależnienia 
od zakupów?

Dlaczego młodzież częściej uzależnia się 
od zakupów?

Jak duża jest grupa ludzi uzależnionych 
od zakupów?

Dlaczego kupowanie online może być 
pułapką?
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Tam, gdzie nie było kultury oszczędzania i żyło się „z dnia na 
dzień”, dzieci nie wyniosą wzorców dotyczących odkładania 
pieniędzy. Nie nauczą się także, że oszczędzanie jest pozytyw- 
ne, ponieważ pozwala w przyszłości skorzystać z większej 
ilości dóbr i daje satysfakcję. 

Dlatego bardzo dobrym pomysłem jest ustanowienie 
rozsądnego kieszonkowego dla dzieci i uczenie ich regularne-
go zarządzania bieżącymi wydatkami oraz odkładania części 
tej kwoty. Dzieci – z wykorzystaniem tych niewielkich kwot 
- należy zachęcać do podejmowania racjonalnych decyzji  
finansowych.

Znaczenie mają również wcześniejsze doświadczenia. Bada-
nia prof. Dominiki Maison, udowadniają, że mniejsza jest 
gotowość do oszczędzania w grupie osób najstarszych. 
Może to wynikać z tego, że ludzie ci większą część swojego 
życia spędzili w czasach niestabilnej gospodarki, kiedy na 
oszczędnościach można było dużo stracić np. z powodu in-
flacji. Obecnie sytuacja się zmieniła i w Polsce nie występuje 
zjawisko „galopującej inflacji”. Ludzie młodzi w Polsce są -  
analogicznie jak w zachodnich społeczeństwach bardziej 
skłonni do gromadzenia pieniędzy. Z kolei badania psycholog 
biznesu dr Marzeny Mazur pokazują następującą zależność 
- im wiedza większa ekonomiczna, tym ludzie bardziej 
oszczędzają. Skoro edukacja ma nas wzbogacać, to uczmy się 
jak najwięcej!

z a k u p o h o l i z m

Jak pomóc osobie uzależnionej 
od zakupów?

z a k u p o h o l i z m

W sieci można znaleźć dany produkt taniej lub porównać ceny 
w różnych sklepach, czy w różnych krajach. Kupowanie jest  
wygodniejsze, bo nie trzeba wychodzić z domu, co ma ko-
losalne znaczenie szczególnie w czasie pandemii. Zaś wybór 
produktów jest nieograniczony. Szczególną rolę w rozwijaniu 
się uzależnienia mają aukcje internetowe.

W oszczędności nie chodzi o popadniecie w skąpstwo  
i odmawianie sobie wszystkiego. Należy natomiast przyjrzeć 
się swoim finansom i poszukać w domowym budżecie „dziur”, 
przez które „wyciekają” pieniądze. Przykładowo, jeśli wypa- 
lasz paczkę papierosów dziennie, a kosztuje ona np. 12 zł, to 
miesięcznie wydajesz na nałóg 360 zł, zaś rocznie - 4320 zł. 
Odkładanie takiej kwoty przez kilka lat – zamiast „puszczania 
jej z dymem” – mogłoby poprawić sytuację finansową Twojej 
rodziny. 

Warto uważnie przyjrzeć się także codziennym zakupom 
spożywczym. Czy faktycznie każdy z tych zakupów był 
potrzebny, czy wszystkie produkty wykorzystane będą w ter-
minie przydatności do spożycia? A może z niektórych można 
na stałe zrezygnować – na przykład zamiast słodzonych napo-
jów czy wód smakowych „przerzucić się” na przegotowaną 
wodę z sokiem domowej roboty? Kwestia związana  
z nieumiejętnością oszczędzania nie wynika z braku finansów, 
ale z nieumiejętnością odmawiania sobie niepotrzebnych 
wydatków.  

Aby poradzić sobie z niekontrolowanymi zakupami można 
zastosować się do kilku prostych rad. Każdorazowo przed 
wyjściem po sprawunki należy:
• przygotować listę zakupów (tylko potrzebne produkty)  

i konsekwentnie się jej trzymać,
• dokonywać zakupów wyłącznie gotówką, mając przy so-

bie odliczoną kwotę pieniędzy,
• unikać wizyt w centrach handlowych,
• chodzić na zakupy w towarzystwie innych osób,
• unikać środków przekazu, w których reklama odgrywa 

dominującą rolę, nie ulegać pokusie klikania w linki 
prowadzące do sklepów online. 

Kiedy natomiast pojawi się niepokojąca myśl o zakupach, 
należy zwerbalizować ją i zająć się inną aktywnością - wyjść 
na spacer, zadzwonić do znajomych czy posprzątać.

W przypadku problemu, z którym nie da się już poradzić 
samodzielnie, warto rozważyć konsultację z terapeutą 
uzależnień, celem dalszej diagnozy lub terapii.

Czy warto oszczędzać?

Biorąc pod uwagę jak wiele przyjemności mogą sprawiać 
zakupy, oszczędzanie ich może się wydawać trudne.  
W Polsce tylko 46% populacji odkłada regularnie pieniądze na 
przyszłość. Wpłaty w maksymalnej wysokości 250 zł wykonuje 
regularnie zaledwie 10% z nas. Oszczędzamy znacznie mniej 
niż obywatele innych państw Unii Europejskiej, ale także 
mniej niż mieszkańcy krajów biedniejszych od nas. Wyprzedza 
nas między innymi Białoruś (50% obywateli), Rwanda (55%), 
Botswana (58%) czy Kenia (76%). To niepokojące, ponieważ  
z psychologicznego punktu widzenia zgromadzone 
oszczędności wzmacniają poczucie kontroli nad sytuacją, 
obniżają poziom stresu, pozwalają poradzić sobie z nieprze-
widzianymi wydatkami, zdarzeniami losowymi (np. pandemią), 
kryzysem. Podsiadając równowagę finansową, człowiek zacho- 
wa dłużej równowagę psychiczną, a tym samym zdrowie.

Jakie cechy charakteru sprzyjają 
oszczędzaniu?

Badania wykazują, że cechami osobowościowymi, które 
sprzyjają oszczędzaniu są sumienność, stabilność i intro- 
wersja. W procesie tym szczególnie istotny jest świadomy  
i odpowiedzialny wybór, polegający na rezygnacji z natych- 
miastowej gratyfikacji. Osoba oszczędna umie odmówić sobie 
„małych nagród” (np. nowego ubrania) na rzecz osiągnięcia 
większego celu (np. dysponowania wkładem mieszkaniowym 
za jakiś czas). 

Niektórzy potrafią odkładać i odmawiać sobie zakupów, aby 
zapewnić sobie „poduszkę finansową”, która pozwoli im 
utrzymać się w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń loso- 
wych. Osoby realizujące to podejście mają zdolność do racjo- 
nalnego kontrolowania swoich wydatków i rzadziej popadają 
w długi. Niewątpliwie wyzwaniem zmuszającym do refleksji 
nad znaczeniem oszczędzania jest epidemia, która pozbawiła 
wielu ludzi – czasowo lub na stałe - dochodów. 

Jak oszczędzać?

Oszczędzanie, a wzorce wyniesione 
z domu

Kolejnym powodem dla którego niektórzy potrafią oszczędzać 
a inni nie, mogą być wzorce wyniesione z domu rodzinnego.
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Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi udostępniła pismo 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w którym przypomi-
na, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal 
apteki, zarówno w aptece ogólnodostępnej, jak i szpitalnej 
powinien być zapewniony dostęp do obowiązującej Farmako-
pei Polskiej oraz niezbędnej literatury fachowej.

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska przypomina artykuł 
dr Hanny Cytryńskiej “Aromatyczna kawa z apteki”. Artykuł 
pochodzi z numeru 1-2 (10-11/2020) ”Farmacji Wielkopol-
skiej”. We wstępie czytamy: Kawa ze śmietanką i miodem 
serwowana w aptece? A może przez okienko ekspedycyjne  
w trybie drive? Ta fantastyczna wizja ma swoje źródło w his-
torii filiżanki kawy, która początkowo traktowana była jako 
remedium na poprawienie stanu emocjonalnego człowieka.

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie - za Narodowym 
Funduszem Zdrowia - informuje, że zgodnie z art. 45 ust. 2 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357 z późn. zm.) 
apteka jest zobowiązana do przekazywania danych w komuni-
kacie elektronicznym LEK, dotyczących między innymi statusu 
recepty.

W komunikacie czytamy: W sytuacji zmiany statusu recepty 
z „realizacji zamykającej” na „realizację częściową” należy  
w czasie rzeczywistym wydać lek pacjentowi oraz wytworzyć 
Dokument Realizacji Recepty. Korekta danych przekazywanych 
do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
winna nastąpić niezwłocznie po otwarciu okresu rozliczenio-
wego. Okres rozliczeniowy jest otwierany na podstawie Wni-
osku, po pozytywnym rozpatrzeniu przez dyrektora oddziału 
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w związku  
z odbywającymi się w aptekach kontrolami opublikowała dwa 
załączniki dotyczące tych kontroli. Jest to informacja o prawie 
do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowot-
nej oraz z usług  farmaceutycznych udzielanych w aptekach 
oraz dokumenty związane z przeprowadzaniem kontroli i ins-
pekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną.

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska informuje 
o ukazaniu się  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 
sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spec-
jalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. 
Nowelizacja związana jest ze zmianami organizacyjnymi 
Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów 
(PESF).

PANORAMA SAMORZĄDU
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NIA opublikowała komunikat dotyczący wydania w dniu 11 
sierpnia 2020 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny dwóch 
wyroków w sprawach o sygn.: II GSK 3573/17 oraz II GSK 
4336/17. Dotyczą one stosowania przepisów o tzw. 1%.

W obu sprawach spór dotyczył zagadnienia, czy w wyniku 
połączenia spółek na spółkę przejmującą przechodzą zezwo-
lenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych posiadanych 
przez spółkę przejmowaną, w sytuacji, gdy spółka przejmująca 
przekracza limity, o których mowa w art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 
ustawy –Prawo farmaceutyczne.

W obu sprawach Wojewódzki Sąd Administracyjny w War-
szawie orzekł, że nie doszło do przejścia zezwoleń z uwagi na 
normę art. 99 ust. 3 pkt 3 oraz art. 101 pkt 4 ustawy – Prawo 
farmaceutyczne.

Od wyroków spółka prowadząca sieć aptek wniosła skargi 
kasacyjne, które Naczelny Sąd Administracyjny oddalił.

Naczelna Izba Aptekarska uruchomiła nowoczesną platformę 
edukacyjną „WebinarNIA”. Tematem pierwszego certyfiko- 
wanego webinaru były zmiany legislacyjne w branży farma-
ceutycznej w 2020 roku.

- Wsłuchując się w potrzeby środowiska zawodowego oraz 
podążając za nowoczesnymi trendami w sposobie prowadze-
nia szkoleń, Naczelna Izba Aptekarska stworzyła webinarową 
platformę edukacyjną WebinarNIA, której celem jest prze-
kazanie rzetelnej i aktualnej wiedzy, przydatnej w codzien-
nej praktyce zawodowej – podkreśla Prezes NRA Elżbieta 
Piotrowska-Rutkowska.

Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska zaprezentowała opraco- 
wanie związane z obowiązywaniem od 1 września 2020 r. 
nowej listy leków refundowanych zawierającej listę leków 
darmowych dla kobiet w ciąży.

Opracowanie przygotowane przez mgr farm. Agnieszkę 
Anczykowską zawiera podstawowe informacje o uprawnieniu, 
aktualne leki objęte dodatkową zniżką oraz przykłady recept.

Również Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała 
opracowanie dotyczące wystawiania i realizacji recept  
z uprawnieniem „C” (dla kobiet w okresie ciąży).

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku poinformowała,  
że podlaski NFZ przekazał wykaz poradni z umowami na wyko-
nywanie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla farma-
ceutów. Wszystkie apteki raz w tygodniu będą otrzymywać 
aktualny wykaz placówek przez portal SZOI.

https://www.oia.lodz.pl/wpis/farmakopea-polska-powinna-byc-dostepna-w-kazdej-aptece
https://www.oia.lodz.pl/wpis/farmakopea-polska-powinna-byc-dostepna-w-kazdej-aptece
https://www.woia.pl/news/3299/quotaromatyczna-kawa-z-aptekiquot.html
https://oia.waw.pl/komunikat-w-sprawie-omylkowego-zamkniecia-statusu-recepty/
http://www.bydgoszcz.oia.org.pl/news/3235/informacja-dotyczace-kontroli.html
http://www.bydgoszcz.oia.org.pl/news/3235/informacja-dotyczace-kontroli.html
http://www.zoia.szczecin.pl/news/1710/mz-rozporzadzenie-dotyczace-specjalizacji.html
http://koia.org.pl/opracowanie-uprawnienie-ciaza/
http://koia.org.pl/opracowanie-uprawnienie-ciaza/
http://www.koia.kielce.pl/images/Komunikat_KOIA_kat.C1.pdf
http://www.oiab.com.pl/
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A. 15-16 stopni Celsjusza
B. 18-19 stopni Celsjusza
C. 21-22 stopni Celsjusza
D. 24-26 stopni Celsjusza

W celu uzyskania odpowiednich warunków snu, 
temperatura otoczenia powinna wynosić:  

TEST WIEDZY

A. Natrii benzoici 
B. Natrium benzoicum
C. Natrii benzoatis
D. Natrii benzoas

Według Farmakopei Polskiej XI poprawna nazwa 
używana przy zapisie składnika na recepcie po 
skrócie Rp brzmi:

0 2

A. Maź pogazową
B. Dziegieć sosnowy
C. Nalewkę sosnową
D. Olejek eteryczny z sosny zwyczajnej (Pinus 
sylvestris L.)

Nazwa Pix Liquida Pini oznacza:

0 3

A. Uzyskanie Najlepszej Informacji o Lekach, Weryfikac-
ja, Wykrywanie rozbieżności, Przekazanie informacji
B. Weryfikacja, Uzyskanie Najlepszej Informacji o Le-
kach, Wykrywanie rozbieżności, Przekazanie informacji
C. Wykrywanie rozbieżności, Uzyskanie Najlepszej In-
formacji o Lekach, Weryfikacja, Przekazanie informacji
D. Weryfikacja, Wykrywanie rozbieżności, Uzyskanie 
Najlepszej Informacji o Lekach, Przekazanie informacji

Prawidłowa kolejność etapów koncyliacji lekowej 
wg. WHO to:

0 4

A. Produkt można stosować od 6 roku życia
B. Dawka promieniowania jaka wywołuje rumień 
musiałaby być sześciokrotnie wyższa niż w przypadku 
niechronionej skóry 
C. Czas ekspozycji po zastosowaniu preparatu może 
wzrosnąć sześciokrotnie
D. Czas działania ochronnego produktu wynosi 6 godzin 

Oznaczenie współczynnika SPF6 na opakowaniu 
produktu do pielęgnacji skóry oznacza, że:

0 5

A. pochodnych kwasu para-aminobenzoesowego, 
B. pochodnych kwasu salicylowego
C. pochodnych dibenzoilometanu
D. benzofenonów

Do f iltrów o szerokim spektrum działania ochron-
nego (UVA + UVB) zaliczamy związki należące do:

0 6

Prawidłowe odpowiedzi: 

1. B.; 2. C.; 3. B.; 4. A.; 5. B.; 6. D.; 7. C.; 8. C.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 6 8  ( 1 4 6 e)

A. godzinę
B. 3 godziny
C. 5 godzin
D. 7 godzin

Spadek odporności przeciwbakteryjnej 
organizmu po spożyciu nadmiernej ilości cukru 
może utrzymywać się przez:

0 7

A. 1 g substancji rozpuszcza się w od 10 mL  
do 30 mL rozpuszczalnika  
B. 1 g substancji rozpuszcza się w od 30 mL  
do 100 mL rozpuszczalnika.
C. 1 g substancji rozpuszcza się w od 100 mL  
do 1000 mL rozpuszczalnika
D. 1 g substancji rozpuszcza się w od 1000 mL 
do 10000 mL rozpuszczalnika

Według Farmakopei Polskiej XI określenie  
„substancja trudno rozpuszczalna” oznacza, że:
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https://www.aptekarzpolski.pl/newsletter/
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