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Od tamtego czasu wydarzyło się naprawdę wiele. A z każdym
kolejnym miesiącem – ba! nawet dniem – dochodzą
kolejne wyzwania. Zmiany (często rewolucyjne) zachodzą
na naszych oczach. To wszystko dzieje się tu i teraz. Na
przykład to, że farmaceuci zostali włączeni do grupy osób,
które mogą szczepić pacjentów przeciw COVID-19. Ale ta
machina nie zwalnia. To krok do kolejnego celu, jakim jest
prowadzenie szczepień w aptekach. A patrząc na tempo
zmian, można oczekiwać, że stanie się to już wkrótce.
17 grudnia ub.r. prezydent RP podpisał ustawę o zawodzie
farmaceuty, na którą środowisko aptekarskie czekało trzy
dekady. Większość jej zapisów wejdzie w życie w kwietniu
2021 r. Co dalej? Z ustawą o zawodzie farmaceuty będą się
wiązały kolejne wyzwania, jak chociażby wprowadzenie opieki
farmaceutycznej, której ustawa otwiera drzwi. Z pewnością łatwo
nie będzie. Do świadczenia tych usług trzeba przystosować
apteki, przeszkolić personel. Wiąże się to również z ogromną
odpowiedzialnością – przede wszystkim za pacjenta.
Czy w końcu możemy powiedzieć, że farmaceuci zostali

włączeni do systemu ochrony zdrowia? Tak, ale to dopiero
początek drogi, zapewne długiej, krętej i niełatwej. Ustawa
o zawodzie farmaceuty otworzy przed farmaceutami nowe
możliwości, ale to przede wszystkim od nich będzie zależało to,
czy z tych możliwości skorzystają w pełni i w taki sposób, żeby
zyskał na tym system ochrony zdrowia, a zwłaszcza pacjenci.
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Pisze się historia
T

o, co łączy wszystkie fotografie, to
widoczny nawet zza maseczki uśmiech.
Zaszczepieni. Zadowoleni pokazują,
że warto się szczepić dla siebie i innych.
I tutaj uwaga! O ile miłym akcentem są
zdjęcia osób z grupy zero, o tyle odradzam
selfie wszystkim celebrytom. Jak sobie kilku
„słitfocię” po szczepieniu machnęło, to się
zrobiła taka zadyma, że na K2 było słychać.
Co ciekawe, w pokrętny sposób owi
celebryci zachęcili do szczepień, pokazując,
że warto nawet prawo nagiąć, żeby dostać
dawkę poza kolejnością. Tym samym wielu
Polaków wcześniej sugerujących, iż po
szczepionce mogą wyrosnąć dodatkowe
kończyny lub płetwy, nagle zmieniło zdanie,
krzycząc do telewizora, że im celebryci
zdrowie kradną. Liczba zainteresowanych
i zdecydowanych na przyjęcie leku wzrosła
o kilkadziesiąt procent. No cóż, kiedy cel
szczytny, na metody można przymknąć oko.
Niestety, w Narodowym Programie Szczepień
problemem okazuje się zwykła brutalna
matematyka. Bynajmniej nie na poziomie
noblisty, tylko ucznia klasy trzeciej. Żeby
zaszczepić trzydzieści milionów pacjentów,
należy podać sześćdziesiąt milionów
dawek. Podając milion miesięcznie, to
dokładnie pięć lat. Nawet jak się liczbę
podawanych dawek podwoi, to na
wyszczepienie wszystkich zainteresowanych
w krótkim czasie nie ma żadnych szans.
Warto pamiętać, że kwalifikujący do szczepień lekarze się nie rozdwoją. Jeśli skupią się
na szczepieniach, na bok trafią inni pacjenci.
Jeśli zajmą się „normalnymi” pacjentami, nie
będą szczepić. Zwłaszcza że grupa pierwsza
to najbardziej wymagający pacjenci. Najstarsi
i najbardziej schorowani. Sześćdziesiąt
milionów kwalifikacji do szczepień, to
sześćdziesiąt milionów odłożonych wizyt dla
wszystkich innych chorych. Żeby oszukać
liczby bezwzględne, można zrobić tylko
jedno. Zwiększyć liczbę uprawnionych do
kwalifikowania i podawania szczepionek.
Tutaj na scenie pojawiają się Farmaceuci.
Nomem omen „cali na biało”. Dokładnie tak,
jak nasze koleżanki i koledzy z innych krajów,
którzy szczepią na co dzień. W Polsce właśnie

zmieniono prawo. Farmaceuci po krótkim,
bezpłatnym kursie będą mogli szczepić. Nie
mamy jeszcze prawa do kwalifikowania, ale
nie mam wątpliwości, że w czasie odsuwa się
to, co nieuniknione. W ciągu kilkudziesięciu
godzin do Izb zgłosiło się setki chętnych
do szkolenia. Oczywiście szczepienia nie
byłyby wykonywane w aptekach, tylko
w puntach szczepień. Magia liczb. Jeśli
szczepić chce tylko co dziesiąty Farmaceuta,
możemy stworzyć trzy tysiące dodatkowych
zespołów. Nie bez znaczenia jest fakt, że
nie tylko zwiększy się dynamika szczepień,
ale osoby takie otrzymają dodatkowe
wynagrodzenie za swoją pracę.
Kiedy kilka lat temu pokazywałem takie
możliwości, Farmaceuci sugerowali: albo
wzięcie leków, albo odstawienie branych.
My mielibyśmy mieć uprawnienia zawodów
medycznych? Bez szans. Otóż mamy
i będziemy je sukcesywnie powiększać.
Po 30 latach, dzięki ustawie o zawodzie
Farmaceuty, zaczynamy „udzielać
świadczeń zdrowotnych”! Dokonało się
Przeglądy lekowe, niektóre badania
diagnostyczne, kontynuacja recepty itd.
Przy okazji obroniliśmy niezależność. Zmiany
następują w imponującym tempie. O receptach refundowanych, które wystawiamy
dla siebie i naszych bliskich, już wszyscy
zapomnieli. O zmienionej i złagodzonej
definicji recept farmaceutycznych także.
Za moment szczepienia staną się normą.
W szybkim tempie piszemy historię.

mgr farm.
Marek Tomków

Z dnia na dzień
w mediach
społecznościowych
przybywa zdjęć
półnagich mężczyzn.
Kobiet także, choć
zdecydowanie mniej
półnagich. Panowie
wciągają brzuchy,
wypinają klatki. Zasada
dotyczy również tych
o nienachalnej
muskulaturze. Na
zdjęciach najczęściej lewe
ramię z wbitą igłą. Do
tego koniecznie karteczka
będąca poświadczeniem
przyjęcia pierwszej dawki.
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Nie dajmy się zwariować
J
mgr farm.
Paulina Front

Trudno nie dostrzec, że
sytuacja epidemiczna
wpływa na naszą
codzienność. Liczne
obostrzenia, zakazy
i nakazy powodują, że
nasza rzeczywistość
wygląda zupełnie
inaczej niż chociażby
rok temu. Izolacja,
niepewność i natłok
informacji w mniejszym
lub większym stopniu
wpływają na nasze
zdrowie psychiczne.
Poziom stresu jest
wyższy niż zazwyczaj,
a z dnia na dzień rośnie
frustracja
spowodowana
brakiem…
normalności.

uż w kwietniu 2020 r. została opublikowana
praca dotycząca wpływu pandemii COVID-19
na zdrowie psychiczne1. Pandemia w wielu
przypadkach zmieniła całkowicie nasz rytm
dnia i tygodnia. Wiele osób przeszło na pracę
zdalną, zmieniając w ten sposób całą organizację
pracy (np. późniejsze wstawanie, brak stroju
służbowego, więcej czasu spędzonego przed
komputerem itd.). Jako objawy pandemicznego
ostrego zaburzenia stresowego wyróżniono:

• objawy natrętne:
– rozpamiętywanie zagrożeń
pidemicznych i przekazywanie ich
za pośrednictwem mediów
– dręczące sny o treści związanej z epidemią
– natrętne śledzenie informacji
medialnych o epidemii
– obsesyjne (często niewłaściwe i nieskuteczne) stosowanie zabiegów higienicznych
• objawy zaburzeń nastroju:
– smutek
– niezdolność do ekspresji pozytywnych uczuć
– zaburzenia depresyjne
– wyższe ryzyko myśli samobójczych
– wyższe ryzyko zachowań autodestrukcyjnych i samobójstw
– ciężkie i nawracające wybuchy gniewu
– bezsenność lub nadmierna senność
– spowolnienie lub pobudzenie ruchowe
– zmęczenie lub poczucie braku energii
– zmniejszona zdolność myślenia
lub koncentracji
– nawracające myśli o śmierci
• objawy dysocjacyjne:
– narastające poczucie nierzeczywistości
i niepewność co do własnej tożsamości,
na zasadzie zaprzeczania: „to się nie mogło
zdarzyć, to nie może mnie dotyczyć”
– zaburzenia spostrzegania
– poczucie spowolnienia
• objawy unikania
• objawy nadmiernej pobudliwości:
– zaburzenia snu
– drażliwość i wybuchy gniewu
– nadmierna czujność
– trudności z koncentracją i skupieniem uwagi
– wzmożona reaktywność na
zewnętrzne bodźce

MAGAZYN APTEKARSKI | LUTY 2021

Brzmi znajomo? Nie muszę chyba nikomu
przypominać wiosennej paniki. Nie obyło się
bez uszkodzeń skóry przez nadmierną
dezynfekcję, ludzie odkażali niemal wszystko,
prali i prasowali pieniądze czy żądali obsługi poza
godzinami otwarcia apteki, by zminimalizować
ryzyko kontaktu z wirusem. Nietrudno było
zauważyć, że od początku wybuchu pandemii
odnotowaliśmy wzrost sprzedaży środków
uspokajających, leków przeciwdepresyjnych
i nasennych. Z tym problemem borykają się
coraz młodsze osoby, często bez wcześniejszej
historii zaburzeń psychicznych2. Zauważono
również zaostrzenie się zaburzeń lękowych,
depresyjnych i obsesyjno-kompulsywnych u osób
już chorujących. Ze względu na to, że nadal
jesteśmy w stanie pandemii, obserwacji nie można
uznać za zakończone i z pewnością na ocenę
długofalowego wpływu pandemii COVID-19 na
naszą psychikę przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Obniżenie nastroju, pojawienie się stanów
lękowych czy zaburzenia snu mogą być również
związane z dużą ilością czasu spędzanego
w przestrzeni wirtualnej. W końcu duża część
z nas uczy się i pracuje zdalnie, często w przerwach korzystając z mediów społecznościowych.
Ich wpływ na naszą codzienność od jakiegoś
czasu jest monitorowany. Zagadnienie jest
skomplikowane, ponieważ nie każdy użytkownik
ma świadomość istnienia algorytmów i zna
zasady ich funkcjonowania. Taki nieświadomy
użytkownik jest w pewnym sensie zagrożeniem
nie tylko dla siebie (tworząc swoją bańkę
informacyjną), ale i dla innych (powielając
i rozpowszechniając nieprawdziwe, niesprawdzone treści). Podczas obserwacji zjawiska,
jakim są fake newsy, postanowiono zbadać, czy
rodzaj medium również ma wpływ na tempo
rozpowszechniania takich informacji. Pod lupę
wzięto serwisy Facebook, Reddit i Twitter3.
Przeprowadzone badanie dość jednoznacznie
wskazało, że treści zawierające informacje
fałszywe były zdecydowanie bardziej agresywne.
Nie od dzisiaj wiadomo, że wywoływanie tzw.
gównoburz jest jedną z metod na popularyzację
treści i zwiększanie jej zasięgu. Zwiększając
liczbę komentarzy, zwiększamy prawdopodobieństwo dotarcia treści do znajomych oraz znajomych
znajomych (lub obserwatorów –
w zależności od medium). W książce „Prawa
epidemii”4 opisano również teorię influencerów.
W skrócie: pewne jednostki mają większy
wpływ na inne i istnieje większa szansa na
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rozprzestrzenienie się fałszywych informacji, jeśli
opublikuje je osoba z większymi zasięgami.

Co w takim razie robić? Trudno (szczególnie
młodym osobom) wyobrazić sobie funkcjonowanie
bez internetu. Nawet starsze osoby dostrzegają, że
Odnoszę jednak wrażenie, że świadomość wpływu „nic, tylko teraz te komórki i komputery”. Jeszcze
społecznego osób o dużych zasięgach jest bardzo 20 lat temu spędzanie czasu przed komputerem
zróżnicowana, a w niektórych przypadkach
przez wiele osób było postrzegane jako mało
zerowa. W Polsce, gdzie każdy zna się na polityce,
rozwojowe i kojarzyło się, szczególnie troskliwym
zdrowiu i dowolnej w tym momencie popularnej
mamom i babciom, z graniem w gry. Niewątpliwie
dyscyplinie sportowej, skutki powtarzania
przełomowe było powstanie smartfonów,
fałszywych informacji są opłakane. Dodając do
które zapewniły dostęp do internetu w każdej
tego brak rzetelności mediów klasycznych, czyli
chwili, a nie tak jak do tej pory tylko w domu
radia i telewizji, i często sprzeczność podawanych i w ograniczonym czasie. Teraz w internecie dzieje
informacji – ludzie czują się skołowani i jeszcze
się mnóstwo i jego możliwości są praktycznie
bardziej niespokojni. Chyba nie będzie zbyt
nieograniczone. Korzystanie z internetu może
śmiałym stwierdzenie, że obserwujemy od
być wykorzystywanie zarówno w dobrych, jak
jakiegoś czasu upadek autorytetów i rozwój
i złych celach. Poprzez algorytm wspierany przez
braku zaufania do instytucji publicznych5.
różne wtyczki obserwowane są nasze preferencje.
Media społecznościowe szybko się uczą, co nam
Nastąpił rozwój teorii spiskowych, pseudonauki,
się podoba, a co nie. Jest to wykorzystywane m.in.
powstały ruchy antyszczepionkowe (a te już
do zwiększenia sprzedaży różnych produktów
istniejące, co paradoksalne, podczas pandemii
poprzez umieszczanie reklam indywidualizosię wzmocniły). Dezinformacja okazała się
bardziej popularna od informacji prawdziwych,
wanych w oparciu o kliki, polubienia czy czas
dokładnych i sprawdzonych5. Bez krytycznej
przebywania na stronie. Warto mieć to wszystko
oceny wiarygodności, bezmyślnie udostępniając
na uwadze, aby w tej nowej rzeczywistości
niesprawdzone informacje, przyczyniamy się
jakoś się odnaleźć i nie ulegać manipulacjom.
do wzmocnienia tego zjawiska.
Impact of COVID-19 pandemic on mental health http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2020/187Heitzman_PsychiatrPol2020v54i2.pdf
„The mental health impact of the COVID-19 pandemic on people with and without depressive, anxiety, or obsessive-compulsive disorders: a longitudinal
study of three Dutch case-control cohorts” https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2215-0366%2820%2930491-0
3
„A New Application of Social Impact in Social Media for Overcoming Fake News in Health” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177765/
4
„The Rules of Contagion: Why Things Spread – and Why They Stop” A. Kucharski
5
„Systematic Literature Review on the Spread of Health-related Misinformation on Social Media” https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0277953619305465
1
2

Odpowiedzialna niezależność
Rok 2020 niewątpliwie zostanie na zawsze już zapamiętany z perspektywy
szeregu wydarzeń związanych z pandemią COVID-19. Z perspektywy
farmaceutów miniony rok przyniósł jednak jeszcze jedno bardzo istotne
wydarzenie, jakim było uchwalenie wyczekiwanej od niepamiętnych czasów
ustawy o naszym zawodzie. I podczas gdy temat pandemii w zasadzie nie
schodził z nagłówków wszystkich mediów, to w środowisku farmaceutycznym
intensywnie omawiany był temat niezależności wykonywania zawodu.

D

yskusja dotycząca ustawy o zawodzie
farmaceuty należała chyba do najgorętszych
nie tylko w minionym roku, ale może
nawet w całej naszej historii. Jak w soczewce skupiła
odwieczny konflikt środowisk, będący odzwierciedleniem wewnętrznej dychotomii aptekarstwa:
biznesu – w rozumieniu sprzedaży leków – oraz
świadczenia usług opieki zdrowotnej nad pacjentem.
Mniej wtajemniczonym, choć raczej trudno
uwierzyć, żeby jakiś farmaceuta nie orientował się

w czym rzecz, wyjaśniam, że chodzi o sformułowaną w ustawie o zawodzie farmaceuty
możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie
apteki lub hurtowni temu przedsiębiorcy,
u którego dochodzi do naruszenia niezależności
decyzji merytorycznych podejmowanych
przez zatrudnianych farmaceutów. Strona
aptekarzy reprezentowana przez samorząd
postulowała konieczność wprowadzenia takich
zapisów jako bat na nie zawsze uczciwe i etyczne
praktyki wpływania biznesu na zawartość

mgr farm.
Mateusz Szamałek
farmaceuta logistyk,
założyciel Sekcji
Pracowników Hurtowni
Farmaceutycznych
Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej
i członek zarządu
Stowarzyszenia
na Rzecz Dobrej Praktyki
Regulacyjnej GRP
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koszyka pacjenta – krótko mówiąc, wciskania
mu niepotrzebnych produktów. Z kolei strona
biznesowa opowiadała się za możliwością obrony
przedsiębiorców przed ryzykiem unieruchomienia
ich działalności w wyniku arbitralnych decyzji
inspekcji farmaceutycznej, tym samym dążąc do
złagodzenia przedmiotowego przepisu prawa. Na
ostatniej prostej procesu legislacyjnego ta – jakby
nie patrzeć – ważna kwestia została sprowadzona
do jednego słowa w ustawie: „uporczywie”.

Odpowiedzialna podejmuje swoje decyzje i czy
są one przez przedsiębiorcę respektowane,
nawet jeśli mają negatywny wpływ na aspekt
ekonomiczny. Takim przykładem są m.in. decyzje
o skierowaniu do utylizacji towaru o znacznej
wartości w przypadku wykrycia nieprawidłowości
w jego przechowywaniu lub transporcie. Ale
może to być również np. odmowa dostarczenia
lub przyjęcia towaru od lub do nieuprawnionych
klientów lub realizacji nieprawidłowych transakcji.

Generalnie rzecz biorąc, dyskusja skupiona była
na wykonywaniu zawodu farmaceuty w aptece,
jednak w argumentacji obu stron pojawiała się
także kwestia niezależności farmaceutów
w hurtowniach. Przyglądając się temu nieco bliżej
i biorąc do ręki konkrety w postaci istniejącego
od lat Prawa farmaceutycznego, paradoksalnie
zauważymy jednak, że zmiana, choć tak zajadle
dyskutowana, dla farmaceutów w hurtowniach
wnosi niewiele nowego. Art. 78 ust. 1 ustawy
Prawo farmaceutyczne to rozbudowany katalog
odpowiedzialności przedsiębiorcy prowadzącego
działalność polegającą na prowadzeniu
hurtowni farmaceutycznej. W pkt 14 wymienia
on m.in. konieczność umożliwienia Osobie
Odpowiedzialnej, czyli kierownikowi hurtowni
farmaceutycznej, farmaceucie odpowiadającemu
za merytoryczne kwestie działania hurtowni, wykonywania obowiązków. I – co warto szczególnie
podkreślić – podejmowania niezależnych decyzji
w ramach przypisanych uprawnień wynikających
z ustawy. Skuteczność tego przepisu gwarantowana jest sankcją przewidzianą w art. 81 ust. 1 pkt 4,
a polegającą na – ni mniej, ni więcej – cofnięciu
przez GIF zezwolenia na prowadzenie hurtowni
w przypadku stwierdzenia niewypełnienia
obowiązków wymienionych w art. 78 ust 1.
A zatem także w przypadku stwierdzenia
braku możliwości podejmowania przez Osobę
Odpowiedzialną niezależnych decyzji w sprawach
merytorycznych. Przy czym warto podkreślić,
że nie zastosowano tu żadnych kompromisów
w postaci „uporczywości” lub czasowego
zawieszenia. Dla farmaceuty w hurtowni sprawa
wydaje się więc prosta: niezależność w decyzjach
merytorycznych lub ryzyko utraty zezwolenia.

Decyzje i działania kierownika hurtowni
farmaceutycznej nastawione na bezwzględne
zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta poprzez
należyte spełnienie wymagań jakościowych bywają
więc czasem w opozycji do celów ekonomicznych
wyrażonych jak najniższym kosztem i możliwie
najkrótszym czasem realizacji. Nie jest przecież
żadną tajemnicą dążenie biznesu do zrealizowania
operacji w najbardziej efektywny czasowo
i kosztowo sposób. Nie zawsze osiągnięcie
parametrów ekonomicznych pozwala na zapewnienie wymaganego poziomu jakości. Jednak
ostatecznie najważniejszym celem biznesowym
dystrybucji farmaceutycznej jest zapewnienie
szybkiego, niedrogiego, ale także bezpiecznego
dostępu do leku dla pacjenta. To jest właśnie
poziom odpowiedzialności w branży zdrowotnej,
skutkujący koniecznością współgrania tych trzech
czynników. Rola farmaceuty jest więc tu,
jeśli nie kluczowa, to przynajmniej bardzo istotna.
Nie da się tego osiągnąć bez umożliwienia
farmaceucie podejmowania odpowiednich
decyzji, czasem wbrew ekonomicznej logice.

Kwestia umocowania i decyzyjności Osoby
Odpowiedzialnej jest każdorazowo i skrupulatnie
sprawdzana przez GIF w cyklicznie prowadzonych
kontrolach w hurtowniach. Żadna z kontroli
nie obędzie się bez przedstawienia struktury
organizacyjnej i zakresu obowiązków Osoby
Odpowiedzialnej, z których jednoznacznie wynika
nadrzędność jej roli. Praktyczne wykonanie
przepisów sprawdzane jest poprzez analizę
konkretnych przypadków, zwłaszcza sytuacji
awaryjnych, w których badane jest to, jak Osoba
MAGAZYN APTEKARSKI | LUTY 2021

Nadanie szczególnej wagi niezależności decyzji
farmaceuty nie może jednak skutkować paraliżem
funkcjonowania łańcucha dystrybucji leków, gdyż
konsekwencje jego załamania niosą ogromne
ryzyko dla perspektywy utrzymania zdrowia
pacjenta. Dlatego przypadki jej naruszenia powinny
być skrupulatnie badane w ramach rzetelnie prowadzonych inspekcji, zanim zostaną podjęte decyzje
o trudnych do przewidzenia skutkach. Ciągłość
zapewnienia dostępu do leków jest zbyt istotna,
by móc pozwolić sobie na arbitralne decyzje.
Może więc nie o „uporczywości” powinna
toczyć się dyskusja, ale o odpowiedzialności
na wszystkich poziomach. Odpowiedzialności
farmaceutów – za decyzje wpływające na zdrowie
pacjenta. Odpowiedzialności biznesu – za decyzje
wpływające na jakość pracy zatrudnianych
farmaceutów. Odpowiedzialności organów
nadzoru i regulatora – za decyzje wpływające na
prowadzenie biznesu w branży zdrowotnej. I tej
odpowiedzialności życzmy sobie wzajemnie, gdy
nadejdzie dzień wejścia w życie naszej ustawy.
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W P IGUŁCE
Specjaliści i recepty 75+
Ministerstwo Zdrowia wreszcie, choć nie wprost, przyznało się do błędu – umożliwiło lekarzom specjalistom wystawianie recept na bezpłatne leki dla osób
po 75. roku życia. Wcześniej bardzo długo twierdziło, że pozostawienie tego
uprawnienia w rękach lekarzy POZ jest doskonałym rozwiązaniem.

Zadanie dla badaczy
Za kilka bądź kilkanaście lat zjawisko to będą opisywać psychiatrzy i psychoterapeuci, na razie pozostaje się z nim mierzyć. O czym mowa? O tych
wszystkich wypowiedziach i działaniach, które w założeniu mają zaprzeczać pandemii koronawirusa czy podważać zagrożenia z nią związane albo
ukierunkowane zostały na tworzenie rozmaitych teorii spiskowych. Wśród
innych niewątpliwie badana też będzie historia farmaceuty ze szpitalnej
apteki z Milwaukee, który wyjmował na noc z lodówki fiolki szczepionki
przeciwko COVID-19, by przestała być skuteczna. Zmarnował w ten sposób
kilkaset dawek. Dlaczego to zrobił? Tym właśnie – motywami tego absurdalnego działania – za jakiś czas zajmą się zapewne badacze.

Wymogi na czas pandemii
Przerwanie przez farmaceutę pracy w aptece na okres dłuższy niż pięć lat
w ciągu ostatnich sześciu lat powoduje, że aby ponownie podjąć w niej pracę,
musi odbyć półroczne przeszkolenie uzupełniające. W czasie pandemii ma się
to zmienić – grupa posłów wniosła do Sejmu projekt mający zlikwidować ten
wymóg. Jednocześnie posłowie chcą, by samorząd aptekarski został zobligowany do niezwłocznego (nie później niż w ciągu siedmiu dni od otrzymania
wszystkich wymaganych dokumentów) wydania prawa wykonywania zawodu.

Rozszerzenie roli,
finansowanie
W Anglii padła propozycja, by rozpocząć debatę o rozszerzeniu roli aptek
i określeniu sposobu ich finansowania odzwierciedlającego pracę farmaceutów podczas pandemii koronawirusa. A przecież oni już tam mają
opiekę farmaceutyczną, mają szczepienia w aptekach. Za chwilę będą więc
nie dwa, nie pięć, ale dziesięć kroków przed nami. No chyba że sprawnie
i zgodnie z zaproponowanymi terminami wdrożymy „Strategię na rzecz
rozwoju aptek”, o której piszemy szerzej wewnątrz tego numeru.
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Szczepionka z Indii
Długo słyszeliśmy, że nie będzie w tym sezonie problemu z nabyciem szczepionek przeciw
grypie, choć fakty mówiły co innego. Pod koniec listopada okazało się, że jeszcze w październiku Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu indyjskiej
szczepionki przeciw grypie. Z początku na 60 dni, ale z możliwością przedłużenia tego okresu.
Co jednak najważniejsze, media donoszą, że szczepionka ta oferowana jest aptekom po cenie
dużo wyższej, niż wynoszą ceny dotychczas dopuszczonych na rynek szczepionek.

Ostrzeżenie Interpolu
Już na początku grudnia Interpol ostrzegł, że wszystkie kraje powinny się przygotować na
odparcie zorganizowanej przestępczości, która żeruje na szczepieniach przeciwko COVID-19.
Według Interpolu spodziewać się należy fałszowania, kradzieży, nielegalnych reklam szczepionek przeciwko COVID-19 i grypie. W grę może też wchodzić zakłócanie łańcucha dostaw,
uruchamianie stron internetowych oferujących fałszywe leki stanowiące zagrożenie dla
zdrowia, a nawet życia. Jednocześnie Interpol przypomniał, że pandemia już wywołała szereg
bezprecedensowych i groźnych działań grup przestępczych. W kręgu zainteresowania grup
przestępczych znalazły się także lub mogą się znaleźć produkcja i dystrybucja nieautoryzowanych i fałszywych testów na COVID-19.

Prawo i zdrowy rozsądek
Inny wyrok podważałby zaufanie do państwa, do instytucji stojących na straży przestrzegania prawa – Naczelny Sąd Administracyjny uznał za słuszne stanowiska wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego, GIF i WSA w Warszawie w sprawie reklamy aptek, do której
nie chciała się przyznać spółka prowadząca te apteki. W skrócie: najpierw inspektorzy, potem
WSA nie zaakceptowali twierdzeń spółki, iż reklamy jej aptek to dzieło... konkurencji. NSA
uznał, że zarzuty spółki wnoszącej o kasację wyroku sprowadzają się do polemiki z oceną
prawidłowości zgromadzonego materiału dowodowego. Dodał też, że nie można uznać za
zasadny zarzutu spółki, iż to nie jej należy przypisać działalność reklamową. Efekt odmiennego werdyktu NSA przeczyłby nie tylko zdrowemu rozsądkowi w tej konkretnej sprawie,
mógł mieć również daleko idące konsekwencje dla kolejnych postępowań dotyczących
reklamy aptek. Wystarczyłoby bowiem zaprzeczyć, że miało się coś wspólnego z reklamą
własnej apteki, by nie ponosić konsekwencji. Skutkiem tego przepis o zakazie reklamy aptek
stałby się fikcyjny.

Cofnięcie cofnięcia zezwolenia
W tej sprawie zwyciężył zdrowy rozsądek: WSA w Warszawie uchylił decyzje inspekcji farmaceutycznej,
na mocy których cofała ona zezwolenie na prowadzenie pewnej apteki. W świetle wyroku WSA – Bogu
ducha winnej.
A było tak: apteka prowadziła wysyłkową sprzedaż leków za pośrednictwem platformy Allegro. Jeden
z kupujących – osoba fizyczna – nabył ich duże ilości, a potem poprosił o wystawienie faktury VAT
na przedsiębiorstwo. Dopiero wtedy apteka prowadząca sprzedaż miała się zorientować, że jest to
przedsiębiorca prowadzący aptekę na Podkarpaciu i w związku z tym dokonała korekt, by jako nabywcę
wskazać osobę fizyczną. Apteka, która kupiła leki, wprowadziła je jednak na stan i sprzedawała swoim
pacjentom. Wtedy apteka, która sprzedała jej leki, zgłosiła do prokuratury wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w fakturach. WIF nadzorujący jej działalność
nie chciał jednak czekać na rozstrzygnięcie sprawy przez prokuraturę, a później być może także przez
sąd – cofnął jej zezwolenie na prowadzenie działalności i sam złożył do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę prowadzącą aptekę. WSA uznał, że stanowisko inspekcji
było błędne i przeczyło podstawowym zasadom postępowania administracyjnego, bo nie ustalono
okoliczności faktycznych i nie udowodniono aptece popełnienia czynów niezgodnych z prawem. WSA
nakazał inspekcji ponowne rozpatrzenie sprawy.
Przygotowała: Małgorzata Grosman
MAGAZYN APTEKARSKI | LUTY 2021

w pigułce

11

12 r e n t g e n m i e s i ą c a

FA R M A C E U C I W S Y S T E M I E O C H R O N Y Z D R O W I A

Kręta droga
do szczepień w aptekach?
W tej chwili tak
naprawdę to, gdzie
szczepienia są
wykonywane, jest mniej
istotne od tego, by
farmaceuci mieli
możliwość nie tylko
realizowania szczepień,
ale też prowadzenia
kwalifikacji pacjentów
do nich. Pozostałe
kwestie są bowiem
tylko kwestiami
technicznymi – mówi
mgr farm. Michał Byliniak,
wiceprezes Naczelnej
Rady Aptekarskiej,
w rozmowie
z Wojciechem
Giedrysem.

Parlament przyjął przepisy
włączające farmaceutów
do realizowania przez
nich szczepień przeciw
COVID-19 np. w szpitalach
węzłowych lub punktach
szczepień. Czy to zbliża nas
do kolejnego kroku, czyli
szczepień w aptekach?
Te przepisy fundamentalnie
zmieniają wszystko. Zamykają
dyskusję o tym, czy farmaceuci
w ogóle mogą szczepić.
Otwierają drogę do tego, żeby
farmaceuci szczepili pacjentów
przeciw COVID-19 po odpowiednim szkoleniu. W tej chwili
mówimy tylko o szczepieniach
przeciw COVID-19, taka jest
potrzeba chwili i na tym się
skupiamy. Ale skoro możemy
szczepić przeciwko COVID-19,
to czy nie możemy przeprowadzać innych szczepień,
które są mniej skomplikowane
i nie budzą takich emocji
czy wątpliwości wśród opinii
publicznej czy ekspertów?
A dlaczego uważa pan, że ta
zmiana jest fundamentalna?
Bo włącza farmaceutów do
systemu ochrony zdrowia.
Dzięki niej farmaceuci będą już
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nie tylko elementem systemu
dystrybucji leków, ale także
zaczną realizować świadczenia
zdrowotne. Taką możliwość
daje nam ustawa o zawodzie
farmaceuty. Przepisy przyjęte
przez parlament pozwalają
szczepić przeciwko COVID-19
nie tylko farmaceutom, ale
także diagnostom i fizjoterapeutom. Ale prawda jest taka,
że z tego grona tylko farmaceuci pracujący w aptekach
będą w stanie w przyszłości
uczestniczyć w systemie
ochrony zdrowia w innych
obszarach, nie tylko w obszarach szczepień. Już wkrótce
apteka z miejsca, w którym do
tej pory sprzedawało się leki,
zmieni się także w miejsce,
gdzie będą świadczone usługi
medyczne. To rewolucja.
Od jakiegoś czasu mieliśmy
sygnały – np. w raporcie
Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji – że
to włączanie farmaceutów
do systemu ochrony zdrowia
będzie realizowane szybciej lub
wolniej, ale nie spodziewaliśmy
się, że aż w tak szybkim
tempie. Jedyną przesłanką,
która nieco jeszcze hamuje ten
proces, są opinie środowiska
lekarskiego, co ostatnio na
jednym z posiedzeń sejmowej
komisji zasygnalizował minister
Michał Dworczyk. Ale tego
już nie da się zatrzymać.
Obecne przepisy
jednak nie pozwalają
szczepić w aptekach.
W tej chwili tak naprawdę to,
gdzie szczepienia są
wykonywane, jest mniej
istotne od tego, by farmaceuci

mieli możliwość nie tylko
realizowania szczepień, ale
też prowadzenia kwalifikacji
pacjentów do nich. Pozostałe
kwestie są bowiem tylko
kwestiami technicznymi –
chodzi np. o wymogi, jakie
stawia się miejscom, gdzie
prowadzone są szczepienia.
Ale i w tej kwestii dokonuje się
na naszych oczach rewolucja.
W znowelizowanym niedawno
rozporządzeniu jest mowa
o szczepieniu w miejscu
zamieszkania pacjenta. Jeśli
więc ktoś za chwilę powie, że
w domu pacjenta są lepsze
warunki od tych, jakie są
w aptece, że w domu można
lepiej zareagować na reakcje
poszczepienne, to ja się z tym
absolutnie nie zgadzam. Na
naszych oczach diametralnie
zmieniło się podejście
do szczepień. Jeszcze do
niedawna były one traktowane
na równi z zaawansowanym
zabiegiem medycznym.
Szczepienia w aptekach od
wielu lat przeprowadzane są
w Wielkiej Brytanii. Tam już
stało się to powszechne.
W ślad za nią poszły kolejne
kraje. Już nikogo to nie dziwi.
Na szczepienia w aptekach
zdecydowały się niedawno
dwa państwa, które podchodziły najbardziej konserwatywnie do wprowadzania
nowych rozwiązań w aptekach,
czyli Francja i Niemcy. We
Francji farmaceuci szczepią
pacjentów przeciwko grypie
od dwóch pełnych sezonów.
W ramach niego farmaceuci
zaszczepili 3,6 mln pacjentów.
W dwóch niemieckich landach

trwa pilotaż szczepień
w aptekach. Tam są tacy sami
pacjenci, tacy sami lekarze
i farmaceuci, a apteki się nie
różnią od naszych. U nas też
to można zrobić. Realizowanie
szczepień i kwalifikacja do nich
nie wymagają sześcioletnich
studiów i specjalizacji.
Jakie bariery stoją na
drodze to tego, żeby
w polskich aptekach
szczepiono pacjentów?
Pierwszą przeszkodą
jest konieczność zmiany
przepisów, czyli zmiana
ustawy o chorobach
zakaźnych, uwzględnienie tej
kwestii w kilku rozporządzeniach – na pewno w sprawie
pomieszczeń i wymogów do
prowadzenia apteki. Jeżeli
szczepienia mają się odbywać
w aptekach, to musimy
powiedzieć, że w aptekach
może się to odbywać. Należy
też określić, w jakich warunkach ma być to wykonywane,
jakiś minimalny standard
realizowania świadczenia,
a także przeprowadzić
szkolenia dla farmaceutów.
Jak pan sądzi, czy w tym
roku będą wykonywane
szczepienia w aptekach?
Czy jednak ta droga jest
na tyle długa i kręta, że
trzeba będzie jeszcze na
to trochę poczekać?
Sytuacja pandemiczna
niezwykle przyspiesza
niektóre rzeczy. Przed nami
kilka, a może kilkanaście
miesięcy szczepień. To
oznacza, że wielu medyków
będzie musiało skupić się
wyłącznie na ich realizowaniu.
Nie będą mogli przyjmować
swoich pacjentów. Włączenie
farmaceutów w ten proces
może to zmienić i sprawić,
że lekarze wrócą do swoich
pacjentów. Tym bardziej że
szczepienia przeciw COVID-19
– podobnie jak przeciw
grypie –m ogą pozostać

z nami na długo, że obecne
szczepienia nie dadzą nam
odporności na lata. Szczepienia wcześniej czy później
– myślę, że wcześniej – będą
prowadzone w aptekach.
Być może zbiegną się
z kolejnymi przeciwko grypie.
System będzie potrzebować
większego wsparcia niż teraz.
Bez aptek zaszczepienie
przeciwko tym chorobom
milionów Polaków w krótkim
czasie będzie niemożliwe.
Podczas pandemii zmieniają
się priorytety, pandemia
powoduje, że pewne obszary
stają się z niemożliwych
absolutnie konieczne do
wprowadzenia. Wydaje się, że
szczepienia w aptekach jednak
w tym obszarze się znajdują.
Podobnie jak kontynuacja
recept, która jest w ustawie
o zawodzie farmaceuty,
czy też postulowany przez
aptekarzy serwis „drobne
dolegliwości”, który mógłby
być realizowany w aptekach
jako jedna z usług opieki
farmaceutycznej. Od początku
pandemii apteki odciążają
system ochrony zdrowia.
Dodatkowe serwisy odciążyłyby go jeszcze bardziej.
Pewnie nie przyniosłyby
znaczących oszczędności dla
systemu ochrony zdrowia,
ale wykorzystanie potencjału
farmaceutów usprawniłoby
system i sprawiło, że byłby
bardziej wydolny.
Dlaczego jednak ten
temat wywołuje tak wiele
różnych emocji wśród
aptekarzy? Nie wszyscy są
przekonani do szczepień
i nie ma jednomyślności.
Niektórzy farmaceuci nie
wiedzą, na czym polega
szczepienie i kwalifikacja do
niego. Wielu z nich wyobraża
to sobie jako coś trudnego
i wiążącego się z bardzo dużą
odpowiedzialnością. Miałem
takie same wątpliwości aż do
momentu, gdy farmaceuta,

R E K L A M A
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Pierwszą przeszkodą jest
konieczność zmiany
przepisów, czyli zmiana
ustawy o chorobach
zakaźnych,
uwzględnienie tej kwestii w kilku
rozporządzeniach –
na pewno w sprawie
pomieszczeń i wymogów do
prowadzenia apteki. Jeżeli
szczepienia mają się
odbywać w aptekach, to
musimy powiedzieć, że
w aptekach może się to
odbywać. Należy też określić,
w jakich warunkach ma być
to wykonywane, jakiś
minimalny standard
realizowania świadczenia,
a także przeprowadzić
szkolenia dla farmaceutów.

który robił setki szczepień
rocznie, przeszkolił mnie
i wykonałem pierwsze
wkłucie pod jego nadzorem.
To była ta chwila, gdy okazało
się, że to jest proste i tak
naprawdę niewspółmierne
do budowanej wokół
szczepień otoczki i do tego,
co się o tym mówi. Musimy
też pamiętać, że proces
pod nazwą „szczepienia
w aptekach” nie zostanie
wprowadzony z dnia na
dzień. To potrwa kilka
lat. Nie od razu Francja
doszła do poziomu 3,6 mln
pacjentów zaszczepionych
w aptekach. Trzeba
wyedukować i przekonać
nie tylko pacjentów, ale też
farmaceutów, przystosować
apteki, rozwiązać problemy
związane z dostępnością
szczepionek i ich dystrybucją.
To jest proces. Każda
podróż ma swój pierwszy
krok. Teraz go zrobiliśmy.
Ilu w tej chwili farmaceutów w Polsce jest
gotowych do przeprowadzenia szczepień?
Nie mam dokładnych
danych. Mamy m.in. grupę
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kilkuset farmaceutów, którzy
są przeszkoleni w ramach
projektów realizowanych
przez dr. Piotra Merksa. Były
one oparte na standardach,
jakie panują w krajach Europy
Zachodniej, ale nie dają
uprawnień do prowadzenia
szczepień w Polsce. Mamy też
mnóstwo osób, które pracowały za granicą, tam zdobyły
takie kwalifikacje i wróciły
do kraju. Ta grupa wcale nie
jest mała. W warszawskiej
izbie aptekarskiej zbieramy
zgłoszenia farmaceutów,
którzy są zainteresowani
szkoleniem z realizacji szczepień lub są gotowi do ich
przeprowadzania w punktach
szczepień. Codziennie trafia
do nas kilkadziesiąt zgłoszeń.
I co ważne, dotyczy to tylko
warszawskiej izby! Warto
podkreślić, że na jakimkolwiek etapie – teraz, gdy
zachęcamy farmaceutów do
szkoleń i realizacji szczepień
w wyznaczonych punktach,
a także później, gdy będzie
można robić to w aptekach
– nie zakładamy, że prowadzenie szczepień będzie dla
farmaceutów obowiązkowe,
że każdy będzie musiał umieć
to robić i to realizować. Co
więcej – teraz nie szukamy
ludzi, których trzeba
przekonywać, tylko tych,
którzy są przekonani. Bo to
oni będą ambasadorami tego
procesu. Ci, którzy pierwszy
raz to zrobią, którzy zaczną to

wykonywać niezależnie
od miejsca, będą
pokazywać swoim koleżankom i kolegom,
że to nie jest takie trudne.
A jak to będzie wyglądać
od strony finansowej
– teraz i później?
Kwoty za szczepienia przeciw
COVID-19 określa zarządzenie
prezesa NFZ. W praktyce
jest tak, że są one dzielone
między wszystkich członków
zespołu realizującego
szczepienia. Inaczej sprawa
będzie wyglądać w aptece.
Jak powinno być dzielone
wynagrodzenie za
przeprowadzenie szczepienia
przez farmaceutę w aptece
bądź wykonywanie innych
usług farmaceutycznych?
To z pewnością będzie
przedmiotem wielu dyskusji
w przyszłości, kiedy będziemy
uruchamiać pierwsze serwisy.
Trzeba znaleźć formułę,
w której będziemy mówić
o umowie dwustronnej.
W tej umowie musimy
mieć zagwarantowaną
korzyść dla farmaceuty i dla
prowadzącego aptekę. Jeśli
to zrobimy w inny sposób, to
albo jedna, albo druga strona
nie będą miały interesu, żeby
to robić. Obu stronom musi
zależeć na tym, żeby z usługi
skorzystało jak najwięcej
pacjentów, żeby zrobić to
najskuteczniej, żeby miała
ona jak najwyższą jakość.

rentgen miesiąca
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2021: zapowiedzi

i rzeczywistość
Ten plan jest krótki,
jeśli brać pod uwagę
czas na jego realizację,
ale całkiem pokaźny
pod względem
zawartości. Pierwszy
jego punkt, czyli
zakończenie prac
parlamentarnych nad
projektem ustawy
o zawodzie
farmaceuty, został już
zrealizowany zgodnie
z harmonogramem.
Czy tak samo stanie się
z innymi wyzwaniami
zapisanymi w „Strategii
na rzecz rozwoju
aptek” podpisanej
w październiku
minionego roku przez
Naczelną Izbę
Aptekarską
i Ministerstwo
Zdrowia?

P

odpisując ten dokument,
minister Adam
Niedzielski stwierdził, że
farmaceuci to jedna z tych grup
zawodowych, która w dobie
epidemii koronawirusa jest
pierwszym z ogniw całego
systemu ochrony zdrowia. Co
więcej – ogniwem mocnym,
spełniającym wszystkie
standardy profesjonalizmu.
W związku z tym obiecał, że
wspólnie z farmaceutami
ministerstwo i on sam
będą dążyć do pełnego
uregulowania szeregu palących
kwestii związanych z opieką
farmaceutyczną oraz statusu
zawodowego farmaceuty.
Była to więc deklaracja przejścia
od rozważania, gdybania
i debatowania do wdrażania
rozwiązań problemów istniejących i narastających o lat. Takich
jak np. nierówny dostęp aptek,
a tym samym pacjentów, do
leków ratujących zdrowie i życie.
Strategia uwzględniająca bodaj
wszystkie najpoważniejsze
bolączki aptecznego rynku
ma prowadzić do stosunkowo
szybkiego, bo trwającego
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kilkanaście miesięcy, procesu
uleczania rynku aptecznego
z tych schorzeń. Stała się
w związku z tym zestawieniem
wyzwań i harmonogramem
działań do wykonania w ostatnich miesiącach 2020 r.
i przez cały bieżący rok.

Pierwszy punkt porozumienia
podpisywanego w październiku
był oczywisty. Po prostu
musiało nim być uchwalenie
ustawy o zawodzie farmaceuty.
Z różnych powodów. Po
pierwsze, ustawa była już
gotowa, wystarczyło więc
dokończyć proces legislacyjny,
by móc ogłosić osiągnięcie
sukcesu i odhaczyć ten punkt
porozumienia. I to się udało –
farmaceuci nie omieszkali tego
zauważyć. Jedni byli zadowoleni,
inni podchodzili do sprawy
sceptycznie, twierdząc, że
ustawa o zawodzie w praktyce
nie wpłynie na ich pracę. Nie
zmieniało to jednak faktu, że
ustawa – po dziesięcioleciach
od reaktywowania samorządu
aptekarskiego – wreszcie
została uchwalona.

Co nie zwróciło już tak wielkiej
uwagi, na drugą połowę lub
ostatni kwartał minionego
roku zaplanowano jeszcze
dwa zadania. W drugiej
połowie roku miały zostać
ustanowione zasady, zgodnie
z którymi zmiany w wykazach
refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych,
w stosunku do których wydano
ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją albo
ostatecznie decyzje zmieniające,
ogłaszane miały być nie częściej
niż raz na 3 miesiące. To też był
postulat ważny dla farmaceutów
i aptek, bo dwumiesięczny rytm
zmian bardzo obciąża aptek.
W ostatnim kwartale 2020 r.
miały zostać wprowadzone
normy zapewniające udział
samorządu aptekarskiego
w postępowaniach w sprawie
udzielenia, zmiany lub cofnięcia
zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodostępnej lub
hurtowni farmaceutycznej oraz
w postępowaniach dotyczących
ustanowienia kierownika apteki
ogólnodostępnej. To było
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powielenie zapisów zawartych
w ustawie o zawodzie, jednak
w momencie, gdy podpisywano
strategię, nie było pewności,
czy ustawa wejdzie w życie
w projektowanym kształcie.
Czy te cele zostały zrealizowane?
W związku z tym, że w przyjętej
ustawie o zawodzie farmaceuty
mieści się ostatni punkt strategii,
to zadanie zostało zrealizowane.
– Głównymi założeniami dokumentu ramowego „Strategia
na rzecz rozwoju aptek” było
przede wszystkim uwypuklenie
palących problemów, z którymi
codziennie muszą mierzyć się
farmaceuci i apteki – mówi
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska,
prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. – Jednym z nich jest
łamanie podstawowych zapisów
Prawa farmaceutycznego.
Podpisanie ustawy o zawodzie
farmaceuty wzmocniło
między innymi rolę samorządu
aptekarskiego w obszarach
kluczowych dla prawidłowego
funkcjonowania aptek jako
placówek ochrony zdrowia,
gwarantując tym samym wzrost
bezpieczeństwa pacjentów.
P R Z EZ PRYZM AT PA NDE MI I

Prezes NRA podkreśla też, że
trwająca od kilkunastu miesięcy
pandemia COVID-19 utrudnia
realizację założeń strategii,
ale ich nie uniemożliwia.
– W związku z dynamicznie
zmieniającą się polską i światową
sytuacją epidemiczną trudno
jest obecnie przewidzieć, jakie
kolejne kroki zawarte w strategii
zostaną podjęte w pierwszej
kolejności. Nie oznacza to jednak
całkowitej bierności i zaniechania działań w tym kierunku
przez obie strony. Pamiętajmy, że
ustawa o zawodzie farmaceuty
daje zielone światło do
doprecyzowania kluczowych
założeń, które znajdują się
również we wspomnianym
dokumencie – w tym warunków

wprowadzenia pierwszej usługi
farmaceutycznej, jaką jest
zakładanie Internetowego Konta
Pacjenta (IKP) – dodaje prezes.
Już teraz wiadomo, że później niż
zakładał harmonogram muszą
zostać znowelizowane zasady
dotyczące zmian w wykazach
leków refundowanych.

Na sam początek bieżącego roku
w strategii wyznaczono kolejne
zadania. Pierwszym z nich
ma być wdrożenie rozwiązań
prawnych, organizacyjnych oraz
informatycznych pozwalających
farmaceutom i aptekom
bezpiecznie realizować
elektroniczne recepty pomimo
ich wad formalnych.
Tej kwestii w minionym roku
farmaceuci poświęcili mnóstwo
uwagi z wiadomych przyczyn.
I w związku z tym bardzo czekają
na te zmiany. Jednocześnie
zastanawiają się, w którym
kierunku one pójdą. – Problemy
z e-receptą biorą się stąd, że
nie zwalidowano jej w pełni na
samym początku – mówi Paulina
Front, farmaceutka z Niepołomic.
– W związku z tym na starcie
na e-receptach pojawiały się
błędy, które uniemożliwiały
ich realizację. Większość z nich
była konsekwencją błędów
w programach gabinetowych,
którymi posługują się lekarze,
wystawiając recepty. Czasem, ale
jednak rzadziej, błędy na receptach były wynikiem niewiedzy
lub niechlujstwa lekarzy. Te
błędy, które możemy wiązać
z programami informatycznymi,
z czasem przestały być błędami
na mocy kolejnych komunikatów czy rozporządzeń. Stało
się tak, ponieważ zgłaszaliśmy
je, by nie dopuścić do sytuacji,
w której pacjenci pozostaną
bez leków. Były to najczęściej
błędy czysto informatyczne,
z powodu których treść
e-recepty nie była prawidłowo
transponowana do programu

aptecznego, więc najprostszym
i najszybszym rozwiązaniem
byłoby poprawienie programów
gabinetowych. Ale wybrano
inne rozwiązanie, polegające
na uznaniu, że błąd nie jest
błędem, utwierdzając przy
okazji lekarzy w przekonaniu,
że wypisują recepty poprawnie.
Dlatego nie sądzę, by dotyczący
bezpieczeństwa realizowania
e-recept punkt strategii zakładał
takie rozwiązane. Mowa w niej
jest o bliżej nieokreślonych
działaniach prawnych, organizacyjnych bądź informatycznych,
zaproponowane mogą więc
zostać różnorodne rozwiązania.
To może być na przykład
umożliwienie farmaceutom
dostępu do IKP, byśmy mogli
weryfikować informacje
z e-recepty i informacje o stanie
zdrowia pacjenta czy stosowanych przez niego lekach. Jest
to jednak tylko moje przypuszczenie, jedna z możliwości, bo
w żadnych konsultacjach w tej
sprawie nie brałam udziału.
Tymczasem to właśnie Paulina
Front rok temu przygotowała dla
farmaceutów ankietę z pytaniami o problemy z realizacją
e-recept, upubliczniła ją, zebrała
szereg informacji i nagłośniła je.
Dziś dodaje natomiast, że nie
wolno zapominać, iż w aptekach
pracują obok farmaceutów także
technicy farmaceutyczni, a tym
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wymogła na Kamsofcie
wprowadzenie ważnych zmian
w programie aptecznym, co
już na pewno nie ma związku
ze strategią. Generalnie więc
praca nad bezpieczeństwem
realizowania e-recept pozostaje
wyzwaniem na bieżący rok.

Na sam początek
bieżącego roku w strategii
wyznaczono kolejne
zadania. Pierwszym z nich
ma być wdrożenie
rozwiązań prawnych,
organizacyjnych oraz
informatycznych
pozwalających
farmaceutom i aptekom
bezpiecznie realizować
elektroniczne recepty
pomimo ich wad
formalnych.

samym, że nie wszystkie potencjalne rozwiązania dzisiejszych
problemów z e-receptami będą
skuteczne. – Można bowiem
zapewnić farmaceutom poprzez
odpowiednie rozporządzenie
dostęp do IKP albo uprawnić ich
do wystawiania recept farmaceutycznych w sytuacji, gdy recepta
pacjenta ma jakieś wady, ale
w praktyce za pierwszym stołem
stoi często technik farmaceutyczny, który takich uprawnień
nie będzie miał – mówi Paulina
Front. – A nawet jeśli będzie za
nim akurat farmaceuta, to też nie
rozwiązuje każdego problemu,
bo recepty farmaceutyczne
są pełnopłatne i w wielu
przypadkach ich wykupienie
będzie po prostu dla pacjentów
niemożliwe z powodów
finansowych. Dotyczy to m.in.
tak powszechnie stosowanych
leków, jak insuliny, których zakup
może być poważnym obciążeniem dla osoby pracującej,
a tym bardziej dla rencisty lub
emeryta. Dlatego z zainteresowaniem czekam na propozycje
ministerstwa odnośnie do
bezpieczeństwa realizowania
e-recept. Trzeba też pamiętać,
że już teraz zapowiadane są
jakieś zmiany w e-recepcie od
czerwca, co może, ale wcale
nie musi, być związane ze
strategią. I jeszcze jedna sprawa.
Niedawno jedna z farmaceutek
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rok są nieodzowne. Trudno
bowiem liczyć na wypełnienie
kolejnych zobowiązań, jeśli wcześniejsze nie zostały zrealizowane.
N A PI ERW SZĄ PO Ł OWĘ

W PI ERW SZY M K WARTAL E

Przejdźmy więc, mając tę
uwagę w pamięci, do tego,
co zgodnie z porozumieniem
NIA i MZ jeszcze przed nami.

Ministerstwo zobowiązało się
w pierwszym kwartale 2021 r.
podjąć odpowiednie działania,
by skutecznie egzekwowane
były przepisy antykoncentracyjne, w tym te, które
ustanawiają zakaz prowadzenia
więcej niż 4 aptek w skali
kraju lub 1 proc. aptek w skali
województwa. W strategii ten
zapis wiąże się ze zwiększeniem
nadzoru oraz wysokości kar
za naruszenie przepisów.

Na pierwszą połowę tego roku
przewidziano realizację kilku
zadań. Po pierwsze – wspólne
wypracowanie warunków zakładania w aptekach Internetowego
Konta Pacjenta, co miałoby być
pierwszą usługą farmaceutyczną
oraz wprowadzenie unormowań
prawnych umożliwiających
finansowanie tej usługi ze
środków publicznych.

Na pierwszy kwartał bieżącego
roku przewidziano też
wypracowanie i wsparcie przez
ministerstwo podczas prac
parlamentarnych przepisów
wspierających niezależność oraz
samodzielność farmaceutów
w wykonywaniu zastrzeżonych
dla nich czynności zawodowych
wraz z sankcjami za ich
naruszanie. Przepisy te mają
umożliwić skuteczniejszą
walkę z takimi zjawiskami jak
firmanctwo (firmowanie cudzej
działalności swoim nazwiskiem)
czy nieprzestrzeganie zakazu
reklamy aptek i ich działalności.
Na jakim etapie jesteśmy?
Należy założyć, że te kwestie
będą szczególnym punktem
zapowiadanego, nieodległego
spotkania z przedstawicielami
ministerstwa. W każdym razie, by
próbować sprostać podjętemu
wyzwaniu i zrealizować strategię
w miarę zgodnie z podanym
harmonogramem, powinny
być tematem tych rozmów.
Pytania o to, co już się miało
wydarzyć i co się wydarzyło,
w kontekście wyzwań na bieżący

Po drugie – zmienienie
przepisów, by gwarantowały
wszystkim aptekom ogólnodostępnym i hurtowniom farmaceutycznym równy i odpowiedni
do potrzeb pacjentów dostęp do
leków, w tym przede wszystkim
do leków refundowanych.
Trzecia sprawa – unormowanie
zasad i warunków pełnienia przez
apteki ogólnodostępne dyżurów
w porze nocnej, niedziele i święta
oraz w inne dni wolne od pracy
w sposób gwarantujący ustalenie
i zaspokojenie rzeczywistych
potrzeb ludności. Jednocześnie
mają zostać stworzone warunki
prawne, organizacyjne i finansowe pozwalające aptekom na
efektywne wykonywanie ich
zadań bez ponoszenia strat.
Czwarta kwestia – szczegółowe
przeanalizowanie przez
wspólny zespół roboczy zasad
ustalania urzędowych marż
detalicznych dla refundowanych
leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów
medycznych. Ta analiza i ewentualne zmiany mają prowadzić
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do podniesienia rzeczywistej
wartości naliczanej marży.
Po piąte – mają zostać wsparte
przez resort starania farmaceutów szpitalnych o możliwość
udziału w pracach dotyczących
ich wynagrodzeń w ramach
Rady Dialogu Społecznego.
I po szóste – maksymalnie
skrócony ma zostać termin,
w jakim podmiot prowadzący
aptekę i mający zawartą umowę
na realizację recept otrzyma
refundację ustalonego limitu
finansowania leku, środka
spożywczego specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
czy wyrobu medycznego.
D Y Ż URY – DO ZNUDZE NI A

Z planów na pierwszą połowę
bieżącego roku najgłośniejsza

medialnie jest chyba kwestia
dyżurów, czemu nie można się
dziwić, bo przecież wywołuje
szczególne emocje i to
z różnych powodów. Między
innymi dlatego, że zdanie
farmaceutów i opinie okręgowych izb aptekarskich są często
przez rady powiatów zwyczajnie
lekceważone. Bo pod adresem
farmaceutów zdarzają się
czasem pogróżki. Bo oczekuje
się od właścicieli aptek podejmowania działań na niekorzyść
ich biznesów, a od farmaceutów
pracy ponad możliwości
fizyczne, wszelkie normy
i wbrew zdrowemu rozsądkowi.
– Od dawna zwracamy uwagę
ministerstwa na to, że brak
rozwiązania tego problemu
powoduje eskalowanie sporów
na linii farmaceuci–powiaty –
przypomina mgr farm. Mariusz

Politowicz z Pleszewa, który
z ramienia NIA nadzoruje
sprawę. – Niedawne przykłady
z Kartuz i Czechowic-Dziedzic
są tego najlepszym dowodem.
Czasem chodzi o to, że radni
powiatowi zwyczajnie nie znają
realiów rynku aptecznego,
czasem chcą w ten sposób
ugrać coś przydatnego na ich
lokalnym podwórku. Niestety,
zbyt często uważają, że apteki
i aptekarze są ich służącymi,
którym wręcz należy wydawać
twarde polecenia. Nie mają
racji, co podwójnie musiało
zaboleć starostę z Kartuz, gdyż
jego porażka wybrzmiała
w całej Polsce. Przypomnę, że
na niedyżurujących aptekarzy
doniósł do prokuratury,
a ta odmówiła wszczęcia
postępowania „z powodu braku
znamion czynu zabronionego”.
Na spotkaniach Naczelnej Rady
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Ministerstwo
zobowiązało się
w pierwszym kwartale
2021 r. podjąć
odpowiednie działania,
by skutecznie
egzekwowane były
przepisy antykoncentracyjne, w tym te, które
ustanawiają zakaz
prowadzenia więcej niż
4 aptek w skali kraju lub
1 proc. aptek w skali
województwa.
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CO NAS CZEKA W 2021 ROKU?

Rok temu w ogóle
odżegnywano się od
pomysłu wykonywania
szczepień przez
farmaceutów, a jesienią
2020 r. uznano, że zapis
o szczepieniach nie jest
potrzebny w ustawie
o zawodzie farmaceuty,
bo to jest kwestia na
później. Szybko
okazało się,
że to „później” właśnie
nadeszło.

Aptekarskiej dużo rozmawialiśmy o dyżurach, ale z punktu
widzenia Ministerstwa Zdrowia
to znowu nie jest odpowiedni
moment, by na nich się skupiać,
bo mamy pandemię. I rzeczywiście, dyżury nie są teraz
najpilniejszą sprawą, niemniej
odsuwanie rozwiązania tego
problemu w czasie spowoduje
jedynie dalsze i nikomu
niepotrzebne zaostrzenie
istniejących konfliktów.

Na drugą połowę roku przewidziano już mniej zadań. W tym
czasie mają zostać uregulowane
zasady obrotu pozaaptecznego
przez wprowadzenie
obowiązku wpisu przedmiotów
prowadzących obrót lekami
do rejestru i wskazanie NFZ
jako beneficjenta z tytułu
opłat rejestracyjnych oraz
wprowadzenie zasad przechowywania i eksponowania leków
i stosowania odpowiednich
zabezpieczeń gwarantujących
bezpieczeństwo pacjentów.

C ZY PL AN POZOSTAJ E
R EAL N Y ?

Prezes NRA podkreśla, że
sytuacja epidemiczna spowodowana COVID-19 utrudnia realizację ubiegłorocznych założeń
strategii, ale jej nie uniemożliwia.
– Należy wskazać, że prace
nad niektórymi z kluczowych
punktów dokumentu, czyli
egzekwowaniem przepisów
antykoncentracyjnych czy
uporządkowaniem dostępu do
leków w tak zwanym obrocie
pozaaptecznym, trwają od
dawna. Dzięki temu dysponujemy już konkretnymi analizami,
z których wynikają kluczowe dla
realizacji strategii wnioski. Ze
strony samorządu aptekarskiego
deklaruję pełną gotowość do
dalszej współpracy z Ministerstwem Zdrowia w celu realizacji
założeń dokumentu zgodnie
z przyjętym harmonogramem.
Wyeliminowanie kluczowych
dla farmaceutów i aptek
problemów jest niezbędne do
prawidłowego i bezpiecznego
funkcjonowania rynku –
podsumowuje prezes NRA
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

– Wiele rzeczy mogło już być
zrobionych, ale to, że tak się nie
stało, to już przeszłość, a my
powinniśmy patrzeć do przodu
– dodaje natomiast Politowicz. –
Harmonogram przedstawiony
w strategii pozostaje realny,
ale wszystkie sznurki są jednak
w rękach ministerstwa, więc
to ono musi za nie pociągnąć.
Bez niego nawet najbardziej
światłe deklaracje Związku
Powiatów Polskich niczego
nie dadzą w kwestii dyżurów,
tak jak niczego nie da dziś
gotowość farmaceutów do
udziału w szczepieniach
przeciwko COVID-19. Choć w tej
ostatniej kwestii, co prawda
nie dzięki ustawie o zawodzie
farmaceuty, ale wskutek
zapisów ustawy antycovidowej,
MAGAZYN APTEKARSKI | LUTY 2021

jesteśmy już kilka kroków dalej.
Uwzględniono w niej przecież
możliwość wykonywania
szczepień przez farmaceutów.
W ustawie antycovidowej
nie ma wprawdzie mowy
o szczepieniach w aptekach,
ale zawiera ona zapis, na
mocy którego farmaceuci po
odpowiednim przeszkoleniu
mogą zostać włączeni w proces
szczepienia, tak jak diagności
laboratoryjni, fizjoterapeuci
i higienistki szkolne.
Nie rozważa się natomiast dziś
szczepień w aptekach. Choć
to – nie mam wątpliwości –
tylko kwestia czasu. Rok temu
w ogóle odżegnywano się
od pomysłu wykonywania
szczepień przez farmaceutów,
a jesienią 2020 r. uznano, że
zapis o szczepieniach nie
jest potrzebny w ustawie
o zawodzie farmaceuty, bo
to jest kwestia na później.
Szybko okazało się, że to
„później” właśnie nadeszło.
Całkowicie zrozumiałe wydaje
się jednak niewprowadzenie
„z marszu” szczepień przeciwko
COVID-19 do aptek. To jest
związane nie tylko ze specyfiką
samego koronawirusa, ale także
tych szczepień: warunkami
przechowywania szczepionki
czy ewentualnymi reakcjami
poszczepiennymi. No i z tym,
że będzie to dla farmaceutów
debiut w roli realizatorów
szczepień, przeprowadzany pod
presją wielu wyjątkowych czynników, począwszy od stresu,
na charakterze problemów zdrowotnych wywoływanych przez
koronawirusa skończywszy.
Co nie zmienia faktu, że
włączenie farmaceutów
w proces szczepienia Polaków
przeciwko COVID-19 jest
największym wyzwaniem
na bieżący rok.
Małgorzata Grosman

rentgen miesiąca
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Pozaapteczny –
pora na działania
kupić w sklepach zielarsko-medycznych, specjalistycznych
sklepach zaopatrzenia medycznego oraz w sklepach ogólnodostępnych, np. w kioskach,
sklepach spożywczych czy na
stacjach benzynowych. Kolejne
zdanie dotyczy personelu takich
sklepów, a raczej tego, że tylko
sklepy zielarsko-medyczne
muszą być prowadzone przez
farmaceutę, technika farmaceutycznego lub absolwenta
kursu II stopnia z zakresu
towaroznawstwa zielarskiego.

O

obrocie pozaaptecznym mówi,
co prawda, dopiero
ostatni, 13 punkt tej strategii,
ale jednak o nim mówi.
Zakłada uregulowanie obrotu
pozaaptecznego „poprzez
wprowadzenie obowiązku
wpisu przedmiotów
prowadzących obrót lekami
do rejestru i wskazanie NFZ
jako beneficjenta z tytułu opłat
rejestracyjnych oraz wprowadzenie zasad przechowywania,
eksponowania leków i stosowania odpowiednich zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pacjentów”. I to już
w drugiej połowie tego roku.
Oczywiście na podstawie
takiego zapisu trudno
wyrokować, o czym konkretnie
Naczelna Izba Aptekarska
i Ministerstwo Zdrowia
dyskutują, co planują, nie

ma jednak wątpliwości, że są
zgodne, iż obecna sytuacja
wymaga zmiany. Uregulowania
tego rynku w sposób odmienny
od dziś obowiązującego.

Przez lata wydawało się, że nikt
nie przywiązuje zbyt wielkiej
wagi do pozaaptecznego
obrotu lekami. Nie tylko nie
był on należycie kontrolowany,
ale nawet jego rozmiary
to raczej szacunki, a nie
rzetelne wyliczenia.
Resort zdrowia nie wyróżniał się
pod tym względem. Na jego
stronie internetowej pod hasłem
„obrót pozaapteczny” figuruje
ledwie kilka zdań, a ostatnia
aktualizacja ich treści sięga
końca 2017 r. Co tam można
przeczytać? Że niektóre leki
dostępne bez recepty można

I to w zasadzie wszystko. Pacjent,
który wejdzie na tę stronę,
nie przeczyta nawet wprost
napisanego zdania, że we
wszystkich innych placówkach
nadzór nad oferowanymi
lekami i ich sprzedaż mogą
prowadzić osoby bez
farmaceutycznego czy choćby
zielarskiego wykształcenia.
Jednak określenie „nadzór” jest
w tym przypadku na wyrost.
Właściwy nadzór, obejmujący
warunki przechowywania czy
kontrolę stanu magazynowego
pod kątem ewentualnego
wstrzymania w obrocie
czy wycofania z obrotu,
przeprowadzić może bowiem
tylko ten, kto ma wiedzę, że
do takiej sytuacji może dojść.
Pracownik stacji benzynowej
czy sklepu takiej wiedzy mieć
nie musi i zwykle nie ma.
Co jeszcze znaleźć można
na ministerialnej stronie?
Informację, że z uwagi na
bezpieczeństwo pacjentów
do sprzedaży poza aptekami
dopuszczone są jedynie te
leki, które spełniają ściśle
określone kryteria, np. zawierają
substancje czynne dopuszczone
do obrotu w Polsce w lekach

Hasło „obrót
pozaapteczny”
u farmaceutów budzi
chyba wyłącznie
negatywne skojarzenia.
I to nie dlatego, że
mają problem z zaakceptowaniem sprzedaży pewnych produktów aptecznych
poza aptekami. Przyczyna jest inna. Kilka
lat temu wiele czasu
i pracy poświęcono
uregulowaniu tego
rynku, powstał stosowny dokument, były
konsultacje społeczne,
a potem Ministerstwo
Zdrowia przerwało
wszelkie dyskusje na
ten temat. Teraz obrót
pozaapteczny powraca jako jeden z punktów „Strategii na rzecz
rozwoju aptek”.
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wydawanych w aptekach bez
recepty przez co najmniej
5 lat oraz leki roślinne.

„Strategia na rzecz
rozwoju aptek” zakłada
uregulowanie obrotu
pozaaptecznego „poprzez
wprowadzenie obowiązku
wpisu przedmiotów
prowadzących obrót
lekami do rejestru
i wskazanie NFZ jako
beneficjenta z tytułu opłat
rejestracyjnych oraz
wprowadzenie zasad
przechowywania,
eksponowania leków
i stosowania
odpowiednich
zabezpieczeń
gwarantujących
bezpieczeństwo
pacjentów”.

Jest też podstawa prawna –
Prawo farmaceutyczne.
Lepiej jednak nie klikać w link
prowadzący z tego miejsca
do wspomnianej ustawy.
Dlaczego? Dlatego że kieruje
on do obwieszczenia marszałka
sejmu w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy,
status aktu prawnego jest
jednak określony jednoznacznie
– wygaśnięcie dokumentu
z datą z grudnia 2016 r.
Ten krok nie dostarcza więc
wiedzy. Wręcz przeciwnie –
wprowadza potężny
dysonans poznawczy.
Lepiej więc kliknąć w link
prowadzący do rozporządzenia
ministra zdrowia z października
2010 r. w sprawie wykazu
produktów leczniczych, które
mogą być dopuszczone
do obrotu w placówkach
obrotu pazaaptecznego oraz
w punktach aptecznych. Dla
sklepów ogólnodostępnych
oraz sklepów specjalistycznego
zaopatrzenia medycznego
wymienia on, przypomnijmy,
52 substancje czynne.
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I właśnie ta liczba substancji
czynnych dopuszczonych
do obrotu pozaaptecznego
miała się m.in. zmienić, gdy
kilka lat temu rozpoczęto
prace nad uporządkowaniem
pozaaptecznego rynku leków.
Opracowano znacznie skrócony
i jednocześnie zmieniony spis
substancji, tym razem mający
jedynie 18 pozycji. Jednak
z niewiadomych przyczyn, już
po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych projektu, prace nad
nim po cichu zakończono. Bez
jakiegokolwiek wytłumaczenia.
Choć w zasadzie należałoby
napisać to bez posługiwania się
eufemizmami – prace nad
uregulowaniem rynku
pozaaptecznego zamknięto,
nie informując o tym opinii
publicznej, nie uzasadniając takiej
decyzji, nie wskazując osoby,
która ją podjęła. Jakby w nadziei,
że nikt tego nie zauważy, nikt
o to nie zapyta, myśląc, że prace
wciąż trwają. Dopiero po czasie,
gdy jednak pojawiły się pytania
dziennikarzy o tę kwestię, zdecydowano się do nich odnieść.
Skutki tego znamy: przez
kolejne lata rynek pozaapteczny
rozrastał się i rosło też przekonanie, że nikt z tym nie chce nic
zrobić. A przecież nawet te
18 substancji czynnych, do
których miała zostać skrócona
lista substancji czynnych
dostępnych w lekach
sprzedawanych poza aptekami,
i tak budziło pewne wątpliwości.
Dyskutowano więc o łatwej
dostępności poza aptekami
leków histaminowych i inhibitorów pompy protonowej.
Wskazywano na loratadynę,
omeprazol czy esomeprazol.
Zwracano uwagę, że badania
dowodzą negatywnych
skutków długotrwałego
zażywania nawet małych dawek
inhibitorów pompy protonowej.

Zapis w strategii jest więc
ważny przede wszystkim jako
sygnał, że sprawa nie została
pogrzebana. Że przynajmniej
do części decydentów dociera
argument, iż zażywanie
tabletek przeciwbólowych,
które wcześniej tygodniami
smażyły się przy szybie kiosku,
może rodzić ryzyko. A może
ktoś po prostu zna ofiary takiej
sytuacji? Albo osoby, które
dzięki łatwej dostępności do
leków zażywały nadmierne
ich ilości i poniosły w związku
z tym jakieś szkody zdrowotne?
PARACETAMOL

Bo zatrucia spowodowane
nadmiernym spożyciem leków
to wciąż poważny problem.
I nie ma co udawać, że nie
ma żadnego związku między
nadużywaniem leków a łatwym
dostępem do nich. Chodzi
zwłaszcza o leki przeciwbólowe.
Dostępne w najrozmaitszych
sklepach, od wspomnianych
kiosków począwszy, poprzez
sklepy spożywcze, warzywniaki,
sklepy z tak zwanym mydłem
i powidłem, a na stacjach
benzynowych skończywszy.
Czasem ich eksponowanie
jest szczególnie natarczywe
– w sklepach wielkopowierzchniowych znajdziemy je
pomiędzy innymi produktami,
np. wśród kosmetyków,
a potem jeszcze przy kasach.
Ta dostępność ułatwia, a nawet
zachęca do kupna kolejnych
opakowań leków, niekoniecznie
potrzebnych. Przyczynia się
do ich kupowania na zapas, na
wszelki wypadek. A gdy już są
w domu, do zażywania nawet
wtedy, gdy nie jest to konieczne.
Jednocześnie aktualny pozostaje
jeszcze problem różnego nazewnictwa leków zawierających tę
samą substancję czynną. Jak
wiadomo, rzecz dotyczy głównie
paracetamolu i ibuprofenu, które
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znaleźć można w dziesiątkach
lub nawet setkach różnych
produktów dostępnych poza
aptekami. Lecz choć co jakiś
czas się o tym pisze i opowiada
w różnych mediach, choć
podawane są czasem informacje
o zatruciach i ich konsekwencjach, to nie ograniczono
dostępu do nich, nie wprowadzono dotąd żadnych obostrzeń
lub choćby obowiązku, by
informacja o zawartości często
przedawkowywanej substancji
czynnej była jakoś szczególnie
widoczna na opakowaniach
leków. Może warto podawać
na opakowaniach, że przyjęcie
w ciągu doby 5 lub więcej
gramów paracetamolu przez
osobę dorosłą uznawane jest za
zażycie dawki toksycznej, choć
nawet znacznie mniejsza dawka
może okazać się toksyczna
w przypadku osób, u których już
wcześniej doszło do uszkodzenia
wątroby. Oraz że w praktyce
leki z paracetamolem stosować
powinniśmy doraźnie, a chorzy
z uszkodzeniami wątroby bez
konsultacji z lekarzem jedynie
w wyjątkowych sytuacjach.
Tak jednak, jak pisaliśmy już
przed laty, odczucia Polaków
w tej kwestii są zupełnie
inne. A to za sprawą reklam,
w których nierzadko podkreślane jest bezpieczeństwo
stosowania leków zawierających
paracetamol lub ibuprofen
rozumiane jako bezpieczeństwo
absolutne. Poczucie to zwiększa
dostępność leków, łatwość
sięgnięcia po nie. Bo przecież
gdyby ich stosowanie rodziło
jakieś ryzyko, dostępne
byłyby tylko w aptekach,
tylko na receptę. Tak właśnie
myśli bardzo wiele osób.
DECYDENTÓ W

Pisanie artykułów i mówienie
o tym w tematycznych
audycjach niewiele jednak
zmieni, bo nawet najcelniejsze,

najlepiej udokumentowane
wypowiedzi nie zastąpią działań
decydentów – ukształtowania
pozaaptecznego obrotu
przez Ministerstwo Zdrowia.
Jest to niezbędne, skoro żadne
badania naukowe, statystyki
zatruć czy raporty mówiące
o tym, jak to jest w innych
krajach, nie przynoszą pożądanych skutków – nie ograniczają
nadmiernego zażywania leków
i negatywnych tego skutków
dla naszego zdrowia. Brak
działań ma jeszcze i taki skutek,
że podmioty zainteresowane
wzrostem sprzedaży na
pozaaptecznym rynku na
naukowe badania odpowiadają
w szczególny sposób.
Przed kilku laty jedna
z organizacji konsumenckich
– Federacja Konsumentów –
przygotowała raport „Leki
bez recepty” kończący się
zdaniem: „Nie ma obawy co do
sprzedaży leków bez recepty
w innych miejscach niż apteka”.
W rzeczywistości dowodził on
jednak czegoś innego. Wyliczał,
że aż 63 proc. kupujących
leki – zawsze, prawie zawsze
lub najczęściej – samodzielnie
decyduje o zakupie leku. A więc
bez konsultacji z lekarzem.
Jeśli do kupna dochodzi poza
apteką, nad ich wyborami nie
czuwa też farmaceuta, kupujący
nie ma więc żadnego wsparcia
ze strony fachowca. Nikt mu
np. nie zwróci uwagi, że trzecie
opakowanie środka przeciwbólowego w miesiącu, to jednak
już naprawdę spora ilość, więc
powinien pójść do lekarza.
Z tego samego raportu
wynikało, że osoby kupujące
leki w aptekach robiły to bez
jakiejkolwiek fachowej konsultacji znacznie rzadziej (połowa
pacjentów dokonywała tych
zakupów bez konsultacji) niż
osoby kupujące leki gdziekolwiek (dwie trzecie kupujących).
Kolejna informacja z raportu
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– zakupu leków zwykle nie
konsultowały z lekarzem te
osoby, które kupowały leki
najczęściej i jednocześnie
były klientami sklepów
osiedlowych, kiosków i hipermarketów. Dlatego właśnie
nasz wniosek z tego raportu
był odmienny od wniosku
organizacji konsumenckiej.
A przecież pojawiały się także
inne badania czy analizy.
Wynikało z nich m.in., że
obowiązujące w Polsce
regulacje dotyczące rynku pozaaptecznego czynią nasz rynek
jednym z najbardziej liberalnych
w Europie. Bo bynajmniej
nie jest tak, że we wszystkich
krajach europejskich leki
kupować można poza aptekami.
Natomiast na tle tych państw,
w których rynek pozaapteczny
istnieje, wyróżniamy się brakiem
ograniczeń dotyczących
maksymalnych ilości bądź
dawek leków sprzedawanych
w sklepach czy na stacjach
benzynowych. Tymczasem
gdzie indziej obwarowania
tego typu dotyczą między
innymi paracetamolu. Tam
jednak wyniki badań, raporty
i apele naukowców traktuje się
z powagą. Zwłaszcza jeśli czarno
na białym dowodzą zagrożeń
płynących z łatwego i nieograniczonego dostępu do leków.

U nas długo wydawało się, że
wszystko idzie w odwrotnym
kierunku. Bo nie dość,
że nie przeprowadzono
regulacji pozaaptecznego
rynku leków, to na dodatek
przez kolejne lata zachodziły
dalsze negatywne zjawiska
zarówno na rynku aptecznym,
jak i pozaaptecznym.
Rozrastała się np. sprzedaż
leków przez internet – w tym
leków dostępnych w Polsce
na receptę. Wielokrotnie

Z uwagi na
bezpieczeństwo
pacjentów do sprzedaży
poza aptekami
dopuszczone są jedynie
te leki, które spełniają
ściśle określone kryteria,
np. zawierają substancje
czynne dopuszczone do
obrotu w Polsce
w lekach wydawanych
w aptekach bez recepty
przez co najmniej 5 lat
oraz leki roślinne.
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Na tle tych państw,
w których rynek
pozaapteczny istnieje,
wyróżniamy się brakiem
ograniczeń dotyczących
maksymalnych ilości
bądź dawek leków
sprzedawanych
w sklepach czy na
stacjach benzynowych.
Tymczasem
gdzie indziej
obwarowania tego typu
dotyczą między innymi
paracetamolu. Tam
jednak wyniki badań,
raporty i apele
naukowców traktuje się
z powagą.

rozmawialiśmy na ten temat
z GIF, nie dowiadując się niczego,
co mogłoby dowodzić uporu
inspekcji w ściganiu takiego
procederu. Teraz to już po
części temat nieaktualny, bo
e-recepta wespół z pandemią
koronawirusa absolutnie
odmieniły rynek. Lekarze oferują
porady przez internet i zdalnie
wystawiają recepty. Nie tylko
swoim dawnym pacjentom,
ale także zupełnie nieznanym.
Pomimo tych zbieżności jest
jednak zasadnicza różnica.
Lekarze wystawiają recepty,
które pacjent wykupuje
w aptece, podczas gdy
podmioty działające wcześniej
przez internet informowały
jedynie kupujących o wystawieniu recept, ale przesyłały
im leki. A że były to leki na
receptę (sprzedający oferowali
leki z podanej przez siebie
listy, a tym samym na wybrane
problemy zdrowotne – antykoncepcyjne dla kobiet, na potencję
dla mężczyzn i psychotropowe),
wszystko to bardzo brzydko
pachniało. Cóż, podmioty
oferujące takie usługi serwery
miały ponoć poza Polską.
A to zachęcało do łamania
kolejnych zasad, np. do prób
instalowania automatów vendingowych z lekami i suplementami
diety. Firma, która niemal rok
temu postanowiła wprowadzić
je na polski rynek, miała ambitne
plany. W ciągu roku chciała
postawić w różnych polskich
miastach sto takich urządzeń.
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Czy wchodziła w ten biznes, nie
znając przepisów o możliwości
sprzedaży leków poza aptekami,
czy też nie chciała ich brać
pod uwagę? Raczej to drugie,
bo jej prezes tłumaczył, że
zna stanowisko inspekcji
farmaceutycznej na temat
sprzedaży leków z automatów
vendingowych, ale w kolejnym
zdaniu przyznawał, że się z nim
nie zgadza. A wszystko dlatego
że – jak twierdził – inspekcja
nie bierze pod uwagę istnienia
urządzeń tego typu zaawansowanych technologicznie,
umożliwiających zdalny
monitoring temperatury,
dat ważności produktów
i zabezpieczeń przed sprzedażą
pewnych produktów dzieciom.
Potwierdzać to miała opinia
kancelarii prawnej, jednak – jak
napisał dziennikarz z „Dziennika
Gazety Prawnej” – problem
dostępu dzieci do niektórych
produktów firma planowała
rozwiązać, umieszczając je poza
zasięgiem wzroku dzieci, np. na
najwyższych półkach. Płynęły
stąd co najmniej dwa wnioski.
Po pierwsze – że problem
istnieje i że w pierwszych
postawionych automatach
vendingowych leki były
dostępne dla dzieci bez względu
na wiek. Po drugie – że trzeba
by jeszcze chyba porozmawiać
o dzieciach, konkretniej
o tym, jakiego wzrostu mogą
być w wieku 12-13 lat, a już
szczególnie 14-15? Czy wiele
z nich nie osiąga wówczas
wzrostu osoby dorosłej, co
proponowane rozwiązanie
czyniłoby nieskutecznym? Oraz
czy coś, co byłoby wyłożone na
najwyższej półce ok. dwumetrowego urządzenia, byłoby
automatycznie niewidoczne
dla dzieci? Te dwa metry,
dodam dla wyjaśnienia, nie
wzięły się znikąd. Taką wysokość
urządzenia podano na stronie
internetowej prezentującej
automaty vendingowe, na której
nazywa się je automatyzowanymi drogeriami. Podmiot je

prezentujący podpowiada,
że można w nich sprzedawać
produkty medyczne, higieny
osobistej i suplementy diety.
I wymienia przykładowe
produkty: prezerwatywy, środki
na potencję, testy ciążowe
i narkotykowe, witaminy
i suplementy wspomagające
koncentrację czy odchudzanie.
W przypadku jednego
z oferowanych urządzeń jest
jeszcze dopisek, że może być
ono zapełniane towarem
zarówno z przodu, jak i z tyłu,
bo możliwy jest jego montaż
np. w witrynie apteki.
A to wszystko, mimo że kilka
miesięcy wcześniej śląski WIF na
pytanie przedsiębiorcy o możliwość wykorzystania automatów
vendingowych do sprzedaży
leków uznał ją za niezgodną
z przepisami. Wcześniej GIF
nie zgodził się natomiast na
dostarczanie leków z wykorzystaniem paczkomatów.

Biorąc pod uwagę wszystkie
zapowiedzi i wydarzenia, do
których dochodziło na rynku
pozaaptecznym w ostatnich
latach, powrotowi do koncepcji
ponownego uregulowania tego
rynku można tylko przyklasnąć.
Dla pełnej satysfakcji z podjęcia
tego tematu potrzebne są
jednak szczegóły. I na nie teraz
czekamy. Choć, oczywiście,
zapis ze strategii jest pewną
podpowiedzią. Wynika
z niego, że powstanie rejestr
podmiotów niebędących
aptekami, które chcą prowadzić
obrót lekami, a wpis do
rejestru będzie obowiązkowy.
Będzie też z tego tytułu jakaś
opłata, która będzie trafiać
do budżetu NFZ. Równolegle
przygotowane zostaną zasady
przechowywania i eksponowania leków oraz stosowania
zabezpieczeń gwarantujących
bezpieczeństwo klientów.
Małgorzata Grosman
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2021 rok może być bardzo
dobry dla aptek
również w tym okresie odnotowywaliśmy skoki sprzedaży
poszczególnych produktów,
np. ibuprofenu, witaminy C,
leku na malarię itd. Pacjenci
byli wyczuleni na wszelkie
informacje, jakie pojawiały się
w mediach, że coś działa lub
nie, próbowali coś kupować.
Zwiększało się na coś zapotrzebowanie, a później nagle
sprzedaż gwałtowanie spadała.
Jak bardzo pandemia koronawirusa wpłynęła na rynek
apteczny w roku 2020?
W sposób diametralny. Rynek
farmaceutyczny nigdy już
nie będzie taki jak wcześniej,
co z jednej strony jest dobre,
a z drugiej niekoniecznie.
Odnotowaliśmy przede
wszystkim zaburzenia
w sprzedaży (wyniki badań
na podstawie danych PEX
PharmaSequence – panel
reprezentatywny
6200 aptek – przyp. red.).
Przyczyniła się do tego
m.in. panika na rynku, która
wybuchła w marcu i kwietniu.
Wszyscy zaczęli robić zapasy
lekowe. W przeciągu tygodnia
przez apteki przewinęło się
20 mln pacjentów, a nie jak
dotychczas średnio 10-12 mln.
Apteki dały sobie świetnie radę
ze zwiększonym popytem,
dobrze poradziły sobie również
firmy dystrybucyjne. To był
duży sprawdzian, który dystrybucji farmaceutycznej udało
się wspaniale zdać. Potem był
lockdown i „społeczny areszt
domowy”. Nastąpił zwrot
w drugą stronę. Ludzie przestali
chodzić do aptek, bo mieli już
zrobione zapasy i nie mieli tak
łatwego jak przed pandemią
dostępu do aptek. Jednak

Ale teoretycznie zapasy
się kiedyś kończą, a apteki
nigdy nie zostały zamknięte.
Tak, ale zdarzyło się jeszcze coś,
co miało znaczny wpływ na
rynek. Coś nieoczekiwanego,
chociaż jak się spojrzy na
to z perspektywy czasu –
prostego i przewidywalnego
– obostrzenia spowodowały
polepszenie naszej ogólnej
zdrowotności. Bo jeżeli nie
wychodziliśmy zbyt często
na powietrze, nie cierpieliśmy
wiosną na alergie. Czyli
leki przeciwalergiczne nie
były w tym roku jak zwykle
hitem w okresie pylenia,
sprzedawały się znacznie
gorzej. Przestaliśmy również
chorować na różnego rodzaju
infekcje. Wiosną, kiedy sezon
przeziębień trwa jeszcze na
dobre, my praktycznie w ogóle
się nie kontaktowaliśmy,
a gdy już wyszliśmy z domów,
zakładaliśmy maseczki –
transmisja wszelkich wirusów,
bakterii, wszystkiego, co można
przenieść przez dotyk lub
powietrze, była więc mocno
ograniczona. Pacjenci mieli
więc zrobione zapasy leków na
przeziębienie i nie chorowali
– a rynek zaczął „siadać” i do
tej pory – w wielu kategoriach
– nie wrócił nawet do stanu
z zeszłego roku. Z wyjątkiem

momentu, kiedy zaczynała się
druga fala epidemii i pacjenci
ponownie ruszyli do aptek.
Ale taka panika zakupowa
jak wiosną chyba się
już nie powtórzyła.
Zgadza się, było już znacznie
spokojniej. Wydaje się, że
kształtuje się teraz inny, ale
chyba już trwały model
zakupowy, który polega na
tym, że rzadziej chodzimy do
apteki, ale kupujemy znacznie
więcej. Zaobserwowaliśmy to
już w momencie, gdy przez
jakiś czas było dobrze – niemal
„bezpandemicznie” – i nie
mieliśmy narzuconych prawie
żadnych obostrzeń. Teraz
rzadziej kupujemy leki, ale
jeżeli już jesteśmy w aptece,
to nasz koszyk zawiera więcej
produktów, jest droższy,
płacimy więcej. I tak prawdopodobnie, przynajmniej
na razie, zostanie. Niestety
drastycznie spadła sprzedaż tak
zwanych produktów lifestylowych, czyli np. kosmetyków.
Przewidujemy jednak, że jeżeli
epidemia „odpuści”, sprzedaż
tego typu asortymentu
wróci do poziomów, jakie
osiągała wcześniej.
Wspomniał pan na początku,
że rynek farmaceutyczny
nigdy nie będzie już taki
jak wcześniej i to z jednej
strony dobrze. Co miał
pan konkretnie na myśli?
Wprowadzenie cyfryzacji. To
ona praktycznie umożliwiła
nam funkcjonowanie w tym
trudnym czasie. Bez e-recepty
i teleporad bylibyśmy odcięci
od leczenia. E-recepta była już
na szczęście gotowa, teleporadę trzeba było natychmiast
wprowadzić i to się udało.

– Bieżący rok może być,
paradoksalnie, bardzo
dobry dla rynku. Są
bowiem do odrobienia
zaległości z poprzedniego roku. Mam nadzieję,
że ludzie zaczną być
wreszcie leczeni, że
zostaną utrzymane
i wdrożone nowe
programy profilaktyczne. Zyska wówczas
pacjent, a przy okazji
cały przemysł farmaceutyczny. Wzrośnie sprzedaż w aptekach –
będzie sprzedawało się
więcej leków, również
tych droższych – mówi
dr Jarosław Frąckowiak,
prezes PEX PharmaSequence, firmy analizującej rynek farmaceutyczny, w rozmowie z Emilią
Załeńską-Zduniak.
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Ludzie długo nie chcieli
zrezygnować z recept
papierowych, życie
jednak to wymusiło.

Największe straty
odnotowują apteki przy
przychodniach
i szpitalach. Z oczywistych
względów straciły również
te usytuowane
w najlepszych galeriach
i przy handlowych
ulicach. Zyskały natomiast
apteki indywidualne,
położone w niezbyt
atrakcyjnych lokalizacjach,
na osiedlach, tam,
gdzie się śpi.

Które apteki zyskały, a które
straciły na pandemii?
Największe straty odnotowują
apteki przy przychodniach
i szpitalach. Do czasów
pandemii dzięki lokalizacji
radziły sobie znakomicie.
Teraz, gdy ludzie nie chodzą
do przychodni, a w szpitalach
brakuje miejsc lub świadczenia
są przekładane, te apteki
praktycznie nie funkcjonują.
Z oczywistych względów
straciły również te usytuowane
w najlepszych galeriach
i przy handlowych ulicach.
Zyskały natomiast indywidualne, położone w niezbyt
atrakcyjnych lokalizacjach, na
osiedlach, tam, gdzie się śpi.
Apteki nadal znikają z rynku,
jak to miało miejsce w latach
poprzednich. Więc przyczyną
nie jest tylko COVID-19. Rosną
natomiast obroty tych, które
pozostały. Nie zmieniła się
za to marżowość – nadal
stoi w miejscu lub spada.
Wielu pacjentów zamiast
stacjonarnej apteki wybiera
teraz zakupy przez internet?
Na samym początku epidemii
odnotowaliśmy mniej więcej
100-procentowy wzrost
sprzedaży wysyłkowej. Teraz
nie jest on już aż tak duży, ale

ten kanał na pewno będzie
się rozwijał. Główną wadą
tego typu sprzedaży jest
jednak to, że przez internet nie
zrealizujemy recepty. Dlatego
rozwijać może się sposób
sprzedaży click and collect,
który już funkcjonuje i polega
na tym, że towar zamawiamy
przez internet i odbieramy
go w wybranej stacjonarnej
aptece. Świetnie sobie
radzą także wyszukiwarki
dostępności leków.
Czego możemy
się spodziewać
w najbliższym czasie?
Jeśli chodzi o rozwój rynku,
to ostatnie dni pokazują, że
multidemii nie będzie lub nie
będzie miała dużego nasilenia.
Multidemią nazywam
efekt COVID-19 i sezonu
przeziębień. Spada liczba
przeziębień, a wnioskujemy
to na podstawie spadku
liczby sprzedawanych
produktów na przeziębienie.
To prawdopodobnie
wynik wprowadzonych
jakiś czas temu obostrzeń,
czyli jednak pewnego
rodzaju kwarantanny.
Co to oznacza dla rynku?
Kategoria „przeziębienia
jesienne” bardzo mocno
wpływała na wartość rynku.
Możemy się więc spodziewać,
że rynek urośnie 2-2,5 proc.,
być może poniżej 2 proc.
wartościowo. To 3-5 razy mniej
niż to było spodziewane.
Nasze prognozy z początku
2020 r. absolutnie się więc nie
sprawdziły, bo szacowaliśmy
5-6 proc. wzrost rynku.
Później prognozowaliśmy,
że będzie dobrze, jeżeli
rynek wyjdzie ponad zero
i zdaje się, że zmierzamy ku
realizacji takiego scenariusza.
Co może nas czekać
w 2021 roku?
Zapewne możemy się
spodziewać, jak ja to nazywam
OEZ, czyli Odroczonego Efektu
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Zdrowotnego. W trakcie
zaostrzenia pandemii szpitale
wykonywały nawet 70 proc.
mniej świadczeń, od miesięcy
mamy utrudniony dostęp
do POZ-ów, specjalistów, jest
mniej inicjacji nowych terapii.
Mamy dramat w onkologii, bo
odnotowano 25 proc. mniej
rozpoznanych przypadków.
Czy ich nie ma? Chyba nikt
w to nie uwierzy. Problemy
niestety narastają. Ludzie
wciąż tak samo chorują,
tylko często nie ma ich jak
zdiagnozować. Przez telefon
nikt przecież nie zajrzy do
ucha, gardła, nie pobierze krwi,
nie zrobi badania wysiłkowego
itd. W 2021 r., gdy epidemia
trochę „odpuści” i lekarze
zaczną przyjmować, ludzie
szturmem do nich ruszą.
Pacjenci będą w gorszym
stanie, bo choroba będzie
się rozwijać, a dojdą jeszcze
nowi niezdiagnozowani.
Pamiętajmy, że społeczeństwo
nie przestało się starzeć.
Jest szansa, że rynek
w tym roku się odbije?
Tak, rok 2021 może być,
paradoksalnie, bardzo
dobry dla rynku. Są bowiem
do odrobienia zaległości
z poprzedniego roku. Mam
nadzieję, że ludzie zaczną być
wreszcie leczeni, że zostaną
utrzymane i wdrożone nowe
programy profilaktyczne.
Zyska wówczas pacjent,
a przy okazji cały przemysł
farmaceutyczny. Wzrośnie
sprzedaż w aptekach – będzie
sprzedawało się więcej leków,
również tych droższych.
Jednak jeżeli epidemia
nie ustanie, a szczepienia,
w których pokładana jest
wielka nadzieja, nie przyniosą
oczekiwanego skutku, to
niestety najbardziej odbije się
to na pacjentach. Ekonomia
może zdusić wszelkie
programy pomocowe
i możliwość skorzystania
z opieki zdrowotnej.
Bądźmy jednak optymistami.
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Prawa rodzące się
w bólach
– Pracowaliśmy trochę
chałupniczo. Wszyscy
bardzo się starali,
szukaliśmy materiałów,
każdy chciał coś do tej
ustawy wnieść. Było
w tym wiele
spontaniczności.
Pomagali nam również
prawnicy, którzy byli
w naszych rodzinach –
wspomina
dr n. farm. Danuta Ignyś,
aktywnie uczestnicząca
w pracach m.in. nad
ustawą o izbach
aptekarskich
czy ustawą –
Prawo farmaceutyczne,
w rozmowie z Emilią
Załeńską-Zduniak.

kolega wyciągnął starą
ustawę o izbach aptekarskich
z 1939 r. Postanowiliśmy, że
będziemy nad nią pracować.
Przypomnijmy, że izby
aptekarskie zostały po wojnie
zlikwidowane dekretem.
W ich miejsce powstało
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, które z czasem,
jak wiemy, stało się bardziej
towarzystwem naukowym
niż organizacyjnym.
Pani doktor, to m.in. dzięki
pani działaniom w 1991 r.
powstały izby aptekarskie.
Jak w ogóle do tego doszło?
To była tak naprawdę
spontaniczna akcja
kierowników aptek, aptek
szpitalnych i producentów.
Gdy Solidarność zaczęła
rządzić, nastał czas przemian,
my również chcieliśmy
znaleźć swoje miejsce. Wielu
aptekarzy zastanawiało się, jak
to zrobić, by apteki przeszły
na własność prywatną. Ja działałam w Poznaniu. I to właśnie
w tym mieście powstało
Stowarzyszenie Właścicieli
Aptek i Producentów Środków
Farmaceutycznych, którego
byłam członkiem honorowym.
Prym w naszym stowarzyszeniu wiódł również
dr n. farm. Waldemar
Szwarczyński (obecnie
współwłaściciel rodzinnej
firmy farmaceutycznej
Biofarm – przyp. red.).
Zaczęliśmy się skrzykiwać,
organizować spotkania. Na
nasze zebrania przyjeżdżały
również farmaceutki z innych
ośrodków – Krakowa, Lublina
czy Wrocławia. Podczas
jednego z takich spotkań
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Jak prace nad tą ustawą
wyglądały od kuchni?
Pracowaliśmy trochę chałupniczo. Wszyscy bardzo się
starali, szukaliśmy materiałów,
każdy chciał coś do tej ustawy
wnieść. Było w tym wiele
spontaniczności. Pomagali
nam również prawnicy, którzy
byli w naszych rodzinach.
Nie można było bowiem
żywcem przepisać tego
dokumentu z 1939 r., bo
mnóstwo rzeczy się zmieniło.
Trzeba było ją dostosować
do panujących wówczas
warunków. Końcowy efekt
bardzo nas jednak wszystkich
satysfakcjonował – ustawa
była krótka, prosta i czytelna.
Jak już państwo opracowali
ten dokument, trzeba go
było złożyć w Sejmie. To
była czysta formalność,
czy wystąpiły po drodze
jeszcze jakieś problemy?
No właśnie w tym momencie
zaczęły się dopiero prawdziwe
schody. Ministerstwo Zdrowia,
mimo że pracowali w nim
wtedy farmaceuci, nie było
nam przychylne. Na wiele
rzeczy nie chciało się zgodzić.

Strona rządowa bardzo chciała
przepchnąć ustawę o izbach
farmaceutycznych autorstwa
prof. Wincentego Kwapiszewskiego, która powstała
jeszcze za czasów PRL.
Promowało ją ministerstwo,
a także PTFarm. Nam z kolei
bardzo zależało, aby ta ustawa
wyraźnie odnosiła się do izb
aptekarskich, by aptekarstwo
zostało w jakiś sposób
zaszufladkowane, a my w nim
umiejscowieni. Chcieliśmy
jako grupa zawodowa zacząć
już wreszcie działać w tej
nowej rzeczywistości.
W jaki sposób udało się
państwu w takim razie
wynegocjować swoje?
To była bardzo długa, ciężka
i skomplikowana droga. Na
samym początku powiedziano
nam, że sami nie możemy
złożyć tej ustawy pod obrady,
że może to zrobić tylko klub
poselski. Doradzono nam
również, że najlepiej, żeby to
była Solidarność. Zwołaliśmy
więc z dr. Szwarczyńskim na
szybko spotkanie wszystkich
członków naszego stowarzyszenia i rozpytywaliśmy,
czy ktoś zna jakiegoś posła
z Solidarności. Szczęście nam
sprzyjało – okazało się, że
nasza koleżanka, kierowniczka
apteki szpitalnej, należąca
również do Stowarzyszenia
Farmaceutów Katolickich,
znała posła Leonarda
Szymańskiego, wiceszefa
Solidarności na terenie
Wielkopolski, i skontaktowała
nas z nim. Jednak pan poseł
ostudził wówczas nasze
pokładane w nim nadzieje,
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ponieważ powiedział, że on
nie może wnieść tej ustawy
do Sejmu, że muszą to zrobić
farmaceuci z Solidarności
z okręgu poznańskiego. Nasze
poszukiwana rozpoczęły się
więc od nowa. Na szczęście
z pomocą przyszła nam
mgr Irena Matuszewska
(wkrótce pierwsza prezes
Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej) – ona była
wówczas przewodniczącą
farmaceutów z Wielkopolski
z ramienia Solidarności. Co
ciekawe, Solidarność też
już nad podobną ustawą
pracowała, ale my byliśmy już
zdecydowanie dalej posunięci
w naszych pracach.
Mgr Matuszewska powiedziała, że weźmie ode mnie
tę ustawę, ale wszystko w niej
pozmienia. Przystałam na
tę nie do końca satysfakcjonującą dla nas propozycję
tylko dlatego, że obiecała, iż
nie zmieni się nazwa tego
dokumentu, że pozostanie to
ustawa o izbach aptekarskich.
Jednak w związku z tym, że
my, jak wspomniałam, byliśmy
w tych pracach o wiele
bardziej zaawansowani,
mgr Matuszewska poprosiła
mnie, żebym zaczęła z nią
współpracować – i w ten
sposób zostałam ich
„ekspertem”.
Udało się ostatecznie wnieść
do Sejmu ustawę, nad którą
pracował zespół z Poznania?
Na szczęście tak. Poseł Leonard
Szymański skontaktował nas
później z sejmową komisją
zdrowia i mgr Matuszewska
jako poznańska przewodnicząca Solidarności złożyła
ustawę o izbach aptekarskich
jako projekt Solidarności.
Ostateczna wersja tej
ustawy, którą przedstawiono
w Sejmie, była dla państwa
satysfakcjonująca?

Po batalii, jaką stoczyliśmy,
cieszyliśmy się, że w ogóle
przeszła. Pewnych rzeczy nie
udało się jednak wywalczyć.
Nieszczęściem było to, że
nazwano nas przedsiębiorcami
i z tego wynika wiele
problemów aż do dziś. My
wzorowaliśmy się na innych
krajach, w których aptekarze
byli wolnym zawodem. Jednak
u nas zawsze się mówiło, że
jeżeli apteka będzie tylko dla
aptekarza, zagrozi to wolności
czy wolnemu przepływowi
usług i środków. Na ten
zawód nigdy nie patrzyło się
całościowo. Zawsze
próbowano przy okazji ugrać
jakieś swoje małe interesy. Takie
rzeczy miały już miejsce nawet
przed 1939 r., gdy powstała
ustawa o izbach aptekarskich.
Jak pani myśli, z czego to
wynika? Bo np. lekarzom
zazwyczaj zawsze udawało się
wywalczyć więcej.
Problem tkwi w tym, że
naszym narzędziem jest lek,
który ma wymierną wartość
w pieniądzach. Prawnik
pracuje swoją głową, lekarz
również, ewentualnie korzysta
z jakiegoś sprzętu. Natomiast
my nie dość, że musimy
przekazać pacjentowi wiedzę
na temat danego preparatu,
to jeszcze pobieramy za
to jakąś opłatę, bo nie ma
u nas czegoś takiego jak
ryczałt, tak jak w niektórych
zachodnich krajach. Pacjent
płaci w zasadzie za lek, nie za
usługę. Postrzega się nas więc
nie jak pośredników, ale jak
handlowców. Do tego każdy
chciałby tym lekiem obracać,
a właściwie tym pieniądzem.
Zatrzymajmy się jeszcze
na latach 90. ubiegłego
wieku. Uczestniczyła
pani również w pracach
nad pierwszą ustawą
Prawo farmaceutyczne.

Uściślijmy to. Następna po
Ustawie z dnia 19 kwietnia
1991 r. o izbach aptekarskich
była Ustawa z dnia
10 października 1991 r.
o środkach farmaceutycznych,
materiałach medycznych,
aptekach, hurtowniach
i nadzorze farmaceutycznym.
Przez kolejne lata wciąż nad nią
pracowaliśmy, trzeba było ją
nowelizować. W końcu
zapadła decyzja, że będzie się
ona nazywała Prawo
farmaceutyczne – ustawa ta
została uchwalona przez Sejm
6 września 2001 r. Ustawa
z października 1991 r. miała
dotyczyć bardziej zawodu
aptekarskiego, ale zostało
wrzucone do niej wszystko, co
jest związane z farmacją – więc
dosłownie mieliśmy mydło
i powidło. Osoby decyzyjne
mogły sobie wówczas ugrać
to, co chciały. I właśnie to
„wszystko” znalazło się również
w Prawie farmaceutycznym.
A tak naprawdę powinniśmy
mieć oddzielne rozdziały dla
inspekcji farmaceutycznej, dla
zaplecza finansowego, dla
przemysłu farmaceutycznego
i wszystkiego, co jest z nim
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Osobiście wolałabym,
żeby w pierwszej
kolejności powstała
ustawa o zawodzie
aptekarza, która by
dokładnie określała,
co aptekarzowi wolno,
a czego nie. A tak znowu
mamy szeroką ustawę
o zawodzie farmaceuty,
więc nie dotyczy ona
tylko aptekarzy, ale
wszystkich farmaceutów.
I znowu wszystko jest
wrzucone do jednego
kotła.
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marżą. My się już ledwo
utrzymujemy, wiele
pojedynczych aptek pada.
Widzę, jak ten zawód jest
spychany. Podobnie działo
się po wojnie czy za czasów
komuny. Zaczęto wówczas
zabierać aptekarzom różne
przywileje i nakładać na nich
nowe obowiązki. Teraz
dzieje się podobnie, tyle tylko,
że w białych rękawiczkach.
Chcąc odebrać nam możliwość dalszej samodzielnej
egzystencji, spycha się nas do
najniżej zarabiającej grupy.
Niedługo nie będziemy mieli
już nic do powiedzenia.

Należy wreszcie zamknąć
źródło dochodu tym,
którzy wywożą leki za
granicę. Proceder
odwróconego łańcucha
dystrybucji leków wciąż
przecież istnieje.
W zapisach powinno się
zmienić tylko jedno
zdanie – że zabrania się
wywozu leków
importowanych, na które
minister zdrowia ustala
ceny. I wtedy wiadomo by
było, że nie zabraknie dla
nas insulin czy
refundowanych leków
sprowadzanych
z zagranicy.

związane itd. Konsekwencją
tego są ciągłe zmiany w tej
ustawie, co chwilę wyłącza się
przecież jakieś punkty,
wykreśla, dopisuje. Z przykrością muszę stwierdzić, że
może lepiej by było, gdyby
jednak ta ustawa wówczas
nie powstała lub powstała,
ale w innej formie. Bardzo
długo pracowaliśmy nad
tym dokumentem. Później,
po wejściu Polski do Unii
Europejskiej trzeba było
jeszcze wprowadzić radykalne
poprawki i dostosować to
prawo do prawa unijnego.
Ale jeszcze przed tym
wydarzeniem wprowadzono
dodatkowo tyle elementów,
że ten dokument rozrósł się
do naprawdę pokaźnych
rozmiarów. Nie wiem, czy
istnieje w Polsce jakakolwiek
inna branża, która ma na
głowie tyle ustaw, co my.
W tej chwili jesteśmy
świadkami zatwierdzenia
kolejnego bardzo
ważnego dla aptekarzy
dokumentu. Ustawa
o zawodzie farmaceuty
została już podpisana przez
prezydenta i za niecałe
trzy miesiące wchodzi
w życie. Jak pani ją ocenia?
Osobiście wolałabym, żeby
w pierwszej kolejności
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powstała ustawa o zawodzie
aptekarza, która by dokładnie
określała, co aptekarzowi
wolno, a czego nie. A tak
znowu mamy szeroką ustawę
o zawodzie farmaceuty, więc
nie dotyczy ona tylko aptekarzy, ale wszystkich farmaceutów. I znowu wszystko jest
wrzucone do jednego kotła.
Najpierw powinniśmy zająć
się aptekarzami, bo ich jest
przecież najwięcej, a później
dopisywać całą resztę.
Z doświadczenia wiem, że tak
byłoby najlepiej. Co ciekawe,
taki dokument już kiedyś
powstał. Jeszcze przed ustawą
o izbach aptekarskich
z 1939 r., w 1938 r. weszła
w życie ustawa o wykonywaniu zawodu aptekarskiego.
My, pracując nad ustawami
w latach 90. XX w., chcieliśmy
jej kontynuacji – wystarczyło
ją tylko rozszerzyć
o farmaceutów, którzy
nie pracują w aptekach.
Niestety, wszystko potoczyło
się inaczej, o czym już
wcześniej opowiedziałam.
Jakie zmiany są jeszcze
według pani konieczne, by
farmaceutom żyło się lepiej?
Przede wszystkim muszą
wzrosnąć marże. Nie może
być tak, że apteka sprzedaje
insulinę z 3-procentową

Co jeszcze powinno
się zmienić?
Należy wreszcie zamknąć
źródło dochodu tym, którzy
wywożą leki za granicę.
Proceder odwróconego
łańcucha dystrybucji leków
wciąż przecież istnieje.
W zapisach powinno się
zmienić tylko jedno zdanie –
że zabrania się wywozu leków
importowanych, na które
minister zdrowia ustala ceny.
I wtedy wiadomo by było, że
nie zabraknie dla nas insulin
czy refundowanych leków
sprowadzanych z zagranicy.
Zamiast się wzorować na
krajach, które pewne rzeczy
już wypracowały, przetestowały na własnej skórze, my
zawsze na siłę musimy coś
ulepszyć, wprowadzić jakiś
swój element. A prawda jest
taka, że każde prawo, które
wchodzi w życie, jest dla
nas, aptekarzy, coraz gorsze.
Ustawy często „wypuszczają”
osoby, które nie mają pojęcia
o branży. Nie wspomnę
już o tym, że każdy przy
okazji chce jeszcze przy
tym coś dla siebie ugrać.
Porozmawiajmy chwilę
o pani. Jak to się stało, że
zaczęła pani pracować
przy ustawach, o których
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wcześniej wspominałyśmy?
Skąd to zainteresowanie
tworzeniem prawa?
Na trzecim roku studiów
jeden z profesorów powiedział
mi, że byłabym lepszym
prawnikiem niż farmaceutą.
Śmieję się, że trochę wykrakał.
Zawsze interesowało mnie
prawo aptekarskie z historycznego punktu widzenia.
Miałam dostęp do okólników
wydanych w latach
1945-1948, z nich dowiedziałam się, jak wyglądały
powojenne zmagania
aptekarzy, gdy co chwilę
dokładano im nowych
obowiązków, płatności. Ze
względu na moją wiedzę
historyczną zostałam, jak
już wspomniałam, doradcą
w Solidarności, a później to
już wszystko potoczyło się
siłą rozpędu. Miałam nawet
zakusy, żeby zrobić drugi
kierunek i skończyć zaocznie
prawo, ale ostatecznie
zrobiłam doktorat z farmacji
klinicznej. Z perspektywy
czasu widzę jednak, jak
nasza wówczas słaba
znajomość prawa sprawiła,
że popełniliśmy wiele
błędów przy tworzeniu tych
ustaw. Dopiero z czasem
zaczęliśmy prosić o ekspertyzy
profesorów z wydziałów
prawa administracyjnego czy
innych. Jednak gdybyśmy od
samego początku otaczali się
specjalistami, jeździli z nimi
na strategiczne spotkania,
wszystko ułożyłoby się
bardziej po naszej myśli.
Uważa pani, że przyszli
farmaceuci powinni mieć
na studiach więcej zajęć
z ekonomii i prawa?
Zdecydowanie tak. I co
najważniejsze – ekonomii
nie powinien wykładać
przyuczony profesor farmacji,
ale profesor ekonomii.
Podobnie z prawem – zajęcia
powinny być nie z profesorem
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farmacji, a z profesorem prawa
administracyjnego.
Denerwuje mnie, że tak
nie jest. Czasy, niestety,
się zmieniły. Aptekarze
muszą wiedzieć, jak się
obronić, jak czytać ustawy,
rozporządzenia itd.
W tym roku będziemy
obchodzić 30-lecie odrodzonego samorządu aptekarskiego. Tyle samo lat liczyć
będzie również pani apteka.
Jak doszło do jej powstania?
To nawet zabawa historia.
Gdy pracowaliśmy nad
ustawą o izbach aptekarskich
w podkomisjach, rozgorzała
dyskusja, czy właścicielem
apteki może być tylko
aptekarz. Jeden z lekarzy
wojskowych powiedział, że
przecież lekarze nie chcą być
właścicielami aptek. A ja mu
na to, że znam przypadek
lekarza, który złożył wniosek
o to, by mieć aptekę w moim
mieście, czyli Poznaniu,
dokładnie na osiedlu Stefana
Batorego (wiedziałam to od
szwagierki, która pracowała
wówczas w spółdzielni mieszkaniowej). I żeby podkreślić,
jak to jest krzywdzące dla
aptekarzy, powiedziałam, że ja
również staram się o zezwolenie na prowadzenie apteki
dokładnie w tym samym
miejscu, chociaż tak naprawdę
wcale się nie starałam.

Historia skończyła się na tym,
że inspektor farmaceutyczny
z Poznania powiedział, że
żadnemu lekarzowi takiego
zezwolenia nie da (w tamtych
czasach inspektorzy farmaceutyczni faktycznie nie dawali
ich nikomu spoza zawodu).
Ja jednak, idąc już za ciosem,
powiedziałam naszemu
inspektorowi farmaceutycznemu: „Wie pan co, to może
ja tam jednak otworzę tę
aptekę”. I tak się stało. A aptekę
tę prowadzę do dziś, razem
z córką farmaceutką. Proszę
zauważyć, że już wtedy, 30 lat
temu, były zakusy, by zakładać
apteki, nie będąc farmaceutą.
Dziś to niejedyny nasz
problem. Patologii na rynku
jest mnóstwo, jednak my,
aptekarze, jakoś musimy sobie
z tym radzić. Nie poddajemy
się, walczymy. Jak zawsze.

Ekonomii na studiach
farmaceutycznych
nie powinien wykładać
przyuczony profesor
farmacji, ale profesor
ekonomii. Podobnie
z prawem – zajęcia
powinny być nie
z profesorem farmacji,
a z profesorem prawa
administracyjnego.
Denerwuje mnie, że tak
nie jest.
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Kto bardziej
lubi sprzedawać
w aptece?
jeżeli wie, mówi, czego mu
potrzeba. Jeżeli nie wie, sprzedający dowie się tego, zadając
właściwe pytania, a więc...
Jacek Olszewski
trener sprzedaży,
trener aptekarski,
coach

W tym artykule pokażę
wam, jakimi cechami
charakteryzują się
skuteczni handlowcy
i jak mogą to
wykorzystać nie tylko
kierownicy rekrutujący
nowych pracowników,
ale również
farmaceuci szukający
nowych możliwości.

• ...odwaga do zadawania pytań.
• Pewność siebie, ponieważ
to jeden z podstawowych
czynników wiarygodności. Kto
uwierzy w produkt, jeżeli nie
wierzy temu, kto go oferuje?

N

owy rok, nowe możliwości!
Powtarzam to co roku, a po
2020 słowa te nabierają nowego
znaczenia. Tak czy inaczej życzę
wszystkim udanego 2021 roku
i przechodzę do tematu.
Niektórzy z was uznają go za
interesujący, inni za irytujący,
jeszcze innych, być może, nie
obejdzie wcale. Bez względu
jednak na podejście, temat
dotyczy wszystkich aptekarzy,
a kierowników aptek szczególnie.
Jak już wiecie z tytułu, będzie
o sprzedaży, a właściwie
o sprzedających w aptece.
Do dziś pamiętam słowa
jednego ze studentów farmacji
z Lublina sprzed kilku lat, który
po mojej prelekcji podszedł
i powiedział, że „nie po to
studiuje farmację, żeby zostać
handlowcem”. Od tamtej pory
minęło lat dokładnie siedem
i dziś podejście już się nieco
zmieniło. Nie, nie chodzi mi o to,
że farmaceuta ma sprzedawać.
To jest już oczywistość,
w końcu apteka opiera się także
o rachunek ekonomiczny. Chodzi
o nastawienie i podejście. W tym
artykule pokażę wam, jakimi
cechami charakteryzują się
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skuteczni handlowcy i jak mogą
to wykorzystać nie tylko kierownicy rekrutujący nowych pracowników, ale również farmaceuci
szukający nowych możliwości.
COVID-19 dobitnie pokazał
nam, że nasza rzeczywistość
już nigdy nie będzie taka sama
i jedyne, co możemy zrobić, to
nauczyć się w niej żyć. Jeżeli
ktoś ma racjonalną alternatywę,
chętnie poznam. Czasem,
mimo że jest to trudne, warto
zaakceptować rzeczywistość
i postarać się znaleźć w niej jak
najwięcej plusów. Farmaceuta
to nie handlowiec. Naprawdę?
Zobaczmy więc, jakimi
cechami powinien odznaczać
się dobry sprzedawca:
• Rzetelna i kompleksowa
wiedza na temat
oferowanych produktów.
• Ciągła chęć podnoszenia
swoich kwalifikacji, nadążanie
za nowościami, szybkie
porównywanie produktów.
• Umiejętność aktywnego
słuchania – klient (celowo
nie użyłem słowa pacjent),

• Empatia, czyli zdolność
wczucia się w to, co dzieje się
w głowie rozmówcy. Empatię
można w sobie rozwijać i jest
ona dostępna dla każdego
zdrowego człowieka. Jeżeli
klient (znowu celowo
i dalej też będzie podobnie)
zobaczy, że sprzedający
jest w stanie go zrozumieć,
łatwiej zaufa jego ofercie.
• Umiejętność radzenia sobie
ze stresem. Wielokrotnie
słyszałem: „Nie lubię
sprzedawać, bo to mnie
stresuje”; „A co, jeżeli klient
mi odmówi, nie zaakceptuje
mojej propozycji, pomyśli, że
chcę go naciągnąć?”. Warto
tutaj zastanowić się, czy
takie słowa niosą prawdziwe
zagrożenia? Jeżeli ktoś się nie
zgodzi, to się nie zgodzi. Jeżeli
odmówi, to odmówi. A jeżeli
uzna cię za naciągacza, mimo
że chciałeś pomóc, nie masz
na to wpływu, więc to zostaw.
• Upór. Patrząc na punkt
powyżej, trzeba pamiętać
o tym, że nie każdy zaakceptuje przedstawiane propozycje
i to jest OK. Jedyne, co można

marketing, prawo i regulacje
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zrobić, to próbować dalej. OK,
można się jeszcze poddać,
ale czy w innym miejscu
pracy będzie inaczej?
• Nastawienie na klienta.
Sprzedający są dla klienta,
a nie klient dla sprzedających.
Chęć pomocy klientowi
w dłuższej perspektywie
zawsze się opłaca.
Opisałem tutaj najważniejsze
cechy skutecznych handlowców,
ale zaraz, zaraz, czy te cechy
kogoś wam nie przypominają?
• Rzetelna i kompleksowa
wiedza na temat oferowanych
produktów – kto, jeśli nie
farmaceuta, dysponuje wiedzą
na temat tego, co oferuje
swoim pacjentom. Ilość
i jakość tej wiedzy do dziś nie
przestaje mnie zadziwiać.
• Ciągła chęć podnoszenia
swoich kwalifikacji, nadążanie
za nowościami, szybkie
porównywanie produktów
– rynek farmaceutyczny,
ale również kosmetyczny
i suplementacyjny jest tak
dynamiczny, że farmaceuta,
żeby być na bieżąco, praktycznie cały czas się dokształca.
• Umiejętność aktywnego
słuchania – wysłuchanie
pacjenta to jeden z najważniejszych obowiązków
aptekarza. Robicie to
codziennie, a znajomość
potrzeb jest kluczowa
w procesie sprzedaży.
• Odwaga do zadawania pytań
– jeżeli nie zadacie pytania, nie
będziecie mogli pomóc, więc
w większości przypadków
wiecie, jak to robić.
• Pewność siebie, ponieważ
to jeden z podstawowych
czynników wiarygodności.
Kto uwierzy w produkt, jeżeli
nie wierzy temu, kto go
oferuje? Aptekarz to dziś nadal
zawód zaufania społecznego.

Już z racji tej opinii macie
łatwiej (co nie znaczy łatwo)
w procesie sprzedaży.
• Empatia, czyli zdolność
wczucia się w to, co dzieje się
głowie rozmówcy. Tutaj
nie potrzeba dodatkowego
komentarza.
• Umiejętność radzenia sobie
ze stresem. Zdarza się, że
przychodzą pacjenci rozhisteryzowani, wściekli, zadufani,
czerpiący wiedzę z internetu.
A mimo to wielu z was
z sukcesem pracuje już od
kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu
lat i ma się dobrze. Da się?
• Upór. Patrząc na punkt
powyżej, trzeba pamiętać
o tym, że nie każdy
zaakceptuje przedstawiane
propozycje i to jest OK. Nie
każdy pacjent przyjmie to, co
zaproponujecie. Jednak jeśli
nie spróbujecie, nie kupi na
pewno. A wyobraźcie sobie
wdzięczność pacjenta, jeżeli
to, co mu polecicie, rozwiąże
jego problem. Jako trener
(nie tylko aptekarski), ale
również handlowiec z ponad
ćwierćwiekowym doświadczeniem będę powtarzał, że
zawsze warto próbować.
Wielu z was z pewnością
zauważyło opisane cechy
u siebie. Czy to oznacza, że ci,
którzy nie lubili sprzedawać,
teraz to polubią? Być może
niektórzy, ale ważniejsze jest
to, że powtarzanie sobie: „nie
nadaję się na sprzedawcę”,
„nie lubię sprzedawać” często
nie ma potwierdzenia. Zanim
powiem wam, jak podejść
do sprzedaży, kiedy jest ona
konieczna, ale niekoniecznie
jest ulubioną częścią pracy
w aptece, kilka słów do
kierowników aptek mających
w perspektywie zatrudnianie
nowych pracowników.
Oprócz oczywistych kwalifikacji
farmaceutycznych zwracajcie

uwagę na umiejętności
komunikacyjne oraz cechy
wskazujące na dobrego sprzedawcę. W trakcie spotkania
kwalifikacyjnego znajdźcie czas,
aby porozmawiać o podejściu
do sprzedaży, o doświadczeniu
w sprzedaży, o chęci
uczenia się obsługi pacjenta.
Jeżeli zobaczycie, że dana
osoba chce stanąć aktywnie za
pierwszym stołem, dajcie jej
szansę. Jeżeli zobaczycie, że ma
entuzjazm, ale niekoniecznie
umiejętności, postawcie
ją obok waszego najlepiej
sprzedającego farmaceuty,
aby się uczyła. To może dać
niezwykłe efekty. Mając
aptekarzy doświadczonych
w handlu, macie większą
szansę nie tylko na lepszy
wynik finansowy placówki, ale
również na bardziej lojalnych
pacjentów. Jako kierownicy
zwracajcie uwagę na to, kto
z aptekarzy ma najlepszy
kontakt z pacjentem, kto nie
ulega stresowi w okresach
wzmożonej obsługi i kto ma
największą śmiałość proponować określone produkty.
Później będziecie mogli
to wykorzystać, inspirując
jednych drugimi, aż osiągniecie
efekt synergii zespołowej.
Na zakończenie sugestia dla
tych, którzy mimo wszystko
odczuwają stres podczas sprzedaży i nie lubią sprzedawać.
Obsługa pacjenta jest i zawsze
będzie związana ze sprzedażą,
więc nie macie wyboru. A skoro
tak jest, przejdźcie nad tym do
porządku dziennego. Zamiast
myśleć o tym, „co będzie,
kiedy”, po prostu róbcie swoje.
Usłyszałem kiedyś określenie
„nawyk sprzedaży”. Jeżeli nie
lubicie sprzedawać, niech
to się u was zautomatyzuje,
stanie się normalne jak
poranna kawa, będzie częścią
rytuału. Wtedy i stres się
zmniejszy, i efekt poprawi.
Tego wam życzę w nowym
roku. I oczywiście zdrowia!
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Kilka słów do
kierowników aptek:
oprócz oczywistych
kwalifikacji
farmaceutycznych,
zwracajcie uwagę na
umiejętności
komunikacyjne oraz
cechy wskazujące na
dobrego sprzedawcę.
W trakcie spotkania
kwalifikacyjnego
zapytajcie o podejście
do sprzedaży,
doświadczenie
w sprzedaży i chęć
uczenia się obsługi
pacjenta.
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Receptura
ma się dobrze
– Z mojej obserwacji
wynika, że
zainteresowanie
recepturą pojawia się na
poważnie dopiero
w trakcie praktyki, kiedy
okazuje się, jak
znakomitym narzędziem
jest możliwość przepisania
i zastosowania leku
recepturowego – mówi
mgr farm. Wojciech Chmielak,
prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej,
w rozmowie
z Małgorzatą Grosman.

Kilka lat temu wydawało się
niemal oczywiste, że
apteczna receptura zamiera.
Przyczyn było kilka. Apteczne
półki w ciągu stosunkowo
krótkiego czasu zapełniły się
tysiącami nowych
produktów, więc wydawać się
mogło, że potrzeby
każdego pacjenta można
zaspokoić bez receptury. Po
drugie – lekarze chyba coraz
rzadziej wypisywali recepty
na leki robione w aptekach.
Można też było odnieść
wrażenie, że choć receptura
jest w aptece obowiązkowa,
to jednak niektóre apteki
traktują ją jako zbędny koszt
i unikają sporządzania leków
recepturowych. Pan w tym
samym czasie napisał „Ściągę
z receptury”. Wierzył pan,
że przed lekami recepturowymi jest przyszłość?
Wciąż nie tylko w to wierzę,
ale jestem tego pewien.
Oczywiście nie myślę
kategoriami spontanicznego
odejścia od tych dziesiątek czy
setek kolorowych i znanych
z reklamy produktów na
korzyść receptury. To tak nie
zadziała. Apteka jest w jakimś
stopniu odzwierciedleniem
rzeczywistości, w której
postęp, niezależnie od jego
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oceny, jest czymś naturalnym.
Tak jak zmienia się wszystko
wokół nas – tak samo my się
zmieniamy. W mojej opinii
przyszłość leku recepturowego
nie oznacza jego renesansu
w kategoriach powrotu
i zamiany aptek w pachnące
ziołami, nalewkami i dziegciami
laboratoria. Uważam, że należy
tę przyszłość rozumieć jako
zachowanie pewnego status
quo leku recepturowego, który
wciąż będzie wykonywany. Już
znam aptekarzy, którzy odkryli
i potencjał receptury, i na nowo
satysfakcję zawodową, jaka
towarzyszy wykonaniu leku.
Odkryli również dodatkowe
wartości, jakie receptura
wnosi do apteki, również
w sensie ekonomicznym.
Niedawno NFZ przygotował
raport, który jako nieprawidłowość określił korzystanie
w recepturze aptecznej
z małych opakowań
surowców farmaceutycznych,
bo to prowadzi do wzrostu
nakładów na refundację
na leki recepturowe.
Zabrzmiało to trochę jak
oskarżenie pod adresem
farmaceutów. Sprawę
postawiono na głowie?
Przygotowanie w pełni
kompleksowego raportu,
w którym mogą zachodzić
wielorakie korelacje
w badanych obszarach, to
ogrom pracy, zwłaszcza jeśli
analizowany materiał jest
rozległy i różnorodny. Zadanie
takie może się okazać niemożliwe lub przez wzgląd na
wielowątkowość pozbawione
sensu, jeśli nie przyjmie się
jakiegoś celu, któremu raport
ma służyć. Tak jest w tym

przypadku. Raport NFZ jest
próbą opracowania gigantycznej wręcz ilości danych.
Ale podkreślmy: z punktu
widzenia płatnika. Nie może
więc dziwić fakt, że wnioski,
które są w nim zawarte, muszą
być spójne z kierunkiem
badania. Raport dotyka kilku
obszarów jako potencjalnego
źródła nadmiernej refundacji,
wskazując jednocześnie, że
zawyżanie wartości refundacji
leków recepturowych oznacza
zmniejszenie budżetu
w dyspozycji płatnika, który
mógłby być przeznaczony na
zaspokojenie dodatkowych
potrzeb zdrowotnych
pacjentów. W tym aspekcie
nie powinien dziwić fakt, że
podczas kontroli NFZ zwraca
uwagę na wykorzystanie np.
wyłącznie opakowań o małej
lub bardzo małej gramaturze.
We wspomnianym raporcie
powiązano kwestię wyższych
nakładów na refundację
z mniejszą liczbą wykonywanych leków recepturowych.
Wzrost cen surowców, który
bezpośrednio przełożył się
na koszt tych leków, nie
został jednak uwypuklony.
Jednocześnie NFZ o swój
budżet zadbał. W 2011 r.
opłata ryczałtowa za leki
recepturowe wynosiła 5 zł,
obecnie sięga 14 zł. Nie ma
chyba innej branży, która
by tak znacząco podniosła
w tym samym czasie opłaty
dla ostatecznych odbiorców
swych produktów.
Wysokość opłaty ryczałtowej
wynika wprost z przepisów
ustawy refundacyjnej
i powiązana jest z minimalnym
wynagrodzeniem, a więc NFZ
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nie ma na to wpływu. Dla
pacjentów faktycznie jest to
różnica zauważalna. Można
oczywiście spojrzeć na temat
opłaty z innej perspektywy
i zamiast skupiać się na jej
wysokości, zadać sobie pytanie,
czy opłata tej wysokości jest
właściwa lub adekwatna.
Z jednej strony wiemy, że
potencjalny wzrost ceny
danego produktu lub usługi
zmniejsza dostęp do nich.
Z drugiej strony, jeśli coś jest
tanie – zazwyczaj nie dba się
o to, a tym samym łatwiej
to marnować i wyrzucić.
Wszyscy znają historię
eksperymentowania z lekami
za 1 grosz, której następstwem
były pełne kubły niezużytych
lekarstw. W przypadku leku
mamy oczywiście dodatkowy
aspekt zdrowia, a więc dobra
wyższego. Trzeba mieć jednak
świadomość, że opłata za lek
refundowany nie pokrywa jego
pełnej wartości. Czyli z jednej
strony chcielibyśmy mieć łatwy
(tani) dostęp do leku, z drugiej
strony musimy być gospodarni
i używać jakiegoś instrumentu
zapobiegającego marnotrawieniu nie tylko leków, ale
również środków przeznaczonych do finansowania ochrony
zdrowia. Wypracowanie
złotego środka to bardzo
złożone zagadnienie, bo
zawiera dwa wykluczające się
na pierwszy rzut oka interesy.
W aptecznej recepturze,
o czym rzadko się wspomina,
powstają nie tylko leki
refundowane, ale także
pełnopłatne. Czy informacja,
że w aptekach wykonuje się
mniej leków, ma z tym
związek, bo część tych leków
przestała być refundowana
w ostatnich latach?
Nie. Leki recepturowe co
do zasady są refundowane
per se i w związku z tym nie
podlegają takim samym
zasadom w tym względzie jak
leki gotowe (mowa o wykazie
w obwieszczeniu z listą leków

refundowanych), czyli że
zmienia się ich odpłatność na
100 proc. wartości. Oznacza
to, że poza nielicznymi
wyjątkami leki recepturowe
dla osoby ubezpieczonej
posiadającej wskazania
terapeutyczne są refundowane
niezależnie od wartości.
O wartości receptury
aptecznej mówi się przede
wszystkim w kontekście
zindywidualizowania
procesu leczenia, bo pewne
problemy zdrowotne
wymagają szczególnego
dopasowania farmakoterapii.
Dostrzega się tu pole do
popisu dla receptury?
Ależ dostrzega! I raport, jeśli
przeanalizujemy rodzaje
substancji i schorzeń, to
potwierdza. Być może nie
dostrzegają tego pacjenci,
zwłaszcza młodzi, dla których
lek recepturowy może
kojarzyć się z czymś anachronicznym: zazwyczaj białe
pudełko z naklejką lub kartką
(sygnaturą) opisaną w dodatku
ręcznie! Jednak warto zwrócić
uwagę na to, że spadek liczby
wykonywanych leków recepturowych nie jest trendem o dużej
dynamice. Oznacza to, że
wartość leków recepturowych
dostrzegają również młodsi
lekarze, a to daje uzasadnione
nadzieje na przyszłość.
Czy na recepturę jakiś
wpływ miało wprowadzenie e-recept? Albo
inaczej – czy e-recepta
utrudniła sytuację?
Lekarze mają problem
(na przykład w związku
z funkcjonowaniem
programów gabinetowych)
z wypisywaniem e-recept
na leki recepturowe, więc
unikają ich wystawiania?
E-recepta, zwłaszcza na
początku jej upowszechniania,
miała wiele tak zwanych chorób
wieku dziecięcego. Część z nich
udało się wyleczyć, część z nich
jeszcze nie, a niektóre

z pewnością będą towarzyszyć
nam jeszcze bardzo długo.
E-recepta to wciąż recepta
wystawiana przez człowieka,
a to oznacza, że część
problemów, które były na
papierze, przeniosła się w świat
cyfrowy. Receptura tu nie
jest wyjątkowa, zwłaszcza że
wypisanie leku recepturowego
zawsze wymagało nieco
większej uwagi i skupienia.
Mimo tego nie słyszałem, aby
jakikolwiek lekarz zrezygnował
ze sprawdzonego leku
recepturowego przez fakt
wejścia w system e-recepty.
Farmaceuci uważają, że
receptura mogłaby się
rozwijać, bo pojawiają się
nowe surowce farmaceutyczne dające im nowe
możliwości. Czy lekarze są
informowani o tych nowych
surowcach farmaceutycznych? Czy mają w związku
z tym wiedzę o aktualnych
możliwościach receptury
aptecznej? Kto powinien taką
wiedzę upowszechniać i jak?
Receptura się rozwija i to, że
zwiększa się liczba dostępnych
surowców, pojawiają się nowe
możliwości formulacji leków,
powszednieją nowoczesne
urządzenia recepturowe, jest
tego dobitnym dowodem. Czy
lekarze są informowani? Tak,
choć nie mam pełnej informacji,
czy jest to wiedza przekazywana do określonych grup,
czy indywidualnie. Podobnie
można zadać pytanie o formę
przekazywania tej wiedzy.
Z mojej obserwacji wynika,
że zainteresowanie recepturą
pojawia się na poważnie
dopiero w trakcie praktyki, kiedy
okazuje się, jak znakomitym
narzędziem jest możliwość
przepisania i zastosowania leku
recepturowego. Oznacza to,
że wciąż jest sporo możliwości,
by poprzez wskazanie
rozwiązań praktycznych
rozwijać tę znakomitą gałąź
terapeutycznych możliwości,
czyli leki recepturowe.
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W mojej opinii przyszłość
leku recepturowego nie
oznacza jego renesansu
w kategoriach powrotu
i zamiany aptek
w pachnące ziołami,
nalewkami i dziegciami
laboratoria. Uważam, że
należy tę przyszłość
rozumieć jako
zachowanie pewnego
status quo leku
recepturowego, który
wciąż będzie
wykonywany.
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Mocznik w recepturze

i dlaczego nie robimy peelingów
• skóra podrażniona (np.
otarta czy świeżo ogolona),
• suchość błon śluzowych
(preparaty z mocznikiem
są głównie przeznaczone
do nakładania na skórę
i (lub) paznokcie).
mgr farm.
Paulina Front

Mocznik jest substancją
bardzo często
wykorzystywaną
w recepturze.
Stosuje się go jako
składnik poprawiający
nawilżenie skóry, ale nie
tylko, ponieważ jego
właściwości
i możliwości
zastosowania są różne
w zależności od
zastosowanego
stężenia.

O

becność mocznika
w preparatach
farmaceutycznych
wpływa również na wchłanianie innych substancji
czynnych i może im zarówno
pomagać, jak i przeszkadzać.

Mocznik jest substancją stałą,
bardzo dobrze rozpuszcza się
w wodzie i w zasadzie jest
surowcem mało problematycznym. Wykazuje działanie:
•
•
•
•

proteolityczne,
keratolityczne,
nawilżające,
przeciwświądowe.

Oprócz tego ma zdolność
do zatrzymywania wody,
ponieważ bardzo dobrze
ją wiąże i zmniejsza jej
odparowywanie. Jego
obecność hamuje również
rozwój drobnoustrojów,
co jest wykorzystywane
w przypadku trudno
gojących się ran.

Dzięki swoim właściwościom
mocznik używany jest
m.in. w preparatach do:
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• pielęgnacji przesuszonej skóry,
• pielęgnacji skóry atopowej,
• złuszczania naskórka
(jego moc jest zależna od
zastosowanego stężenia),
• gojenia ran (działanie
dwukierunkowe),
• leczenia egzemy,
• leczenia łuszczycy,
• usuwania odcisków,
• usuwania zrogowaciałego naskórka,
• zmiękczania wrastających paznokci.
Należy pamiętać, że mocznik
jako surowiec farmaceutyczny nie ma konkretnych,
sztywnych wskazań do
stosowania i jego właściwości
można wykorzystywać
w rozmaity sposób.

Mimo że mocznik jest
substancją stosunkowo
bezpieczną, to istnieją
sytuacje, kiedy nie
powinniśmy używać
preparatów, które mają
go w składzie. Do takich
sytuacji należą:
• uszkodzona lub popękana
skóra,

Biorąc pod uwagę wskazania
i przeciwwskazania do
stosowania mocznika,
pierwszy argument przeciw
powinien nasunąć się sam.
Jeśli jednak się tak nie stało,
przypomnę krótko, czym jest
peeling. Peeling z definicji
to produkt przeznaczony
do złuszczania martwego
naskórka. Wykonuje się
go w celu oczyszczenia
skóry i przygotowania jej
do dalszych zabiegów
pielęgnacyjnych. Gdybyśmy
bardzo chcieli wykonać
maść bez zastosowania
wody, zastanówmy się,
co uzyskamy. Mocznik
jako ciało stałe występuje
w postaci kryształów, które
są dość duże. Oznacza to,
że otrzymalibyśmy peeling
mechaniczny, który jest
jednym z najbardziej agresywnych dla skóry. Działanie
tego rodzaju peelingu
nie ogranicza się tylko do
złuszczania martwego
naskórka, ale poprzez tarcie
narusza również zdrową
skórę, powodując mikroranki.
Pójdźmy o krok dalej.
Mocznikowi bardzo często
towarzyszy kwas salicylowy,
aby wzmocnić działanie
keratolityczne. To teraz
wyobraźcie sobie, jakie
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Jak już wcześniej wspomniałam
– mocznik jest surowcem
raczej wdzięcznym w pracy.
Na ogół sporządzanie leków
recepturowych o niewielkich
stężeniach mocznika (do 10%)
nie sprawia żadnych trudności.
Najwięcej problemów
pojawia się wtedy, kiedy oprócz
mocznika występują inne
substancje czynne lub jest
go dużo (stężenie 20-50%).
Spotkałam się niejednokrotnie
z dość śmiałymi opiniami,
że maści mocznikowej
o stężeniu powyżej 30%
nie da się wykonać, co
jest – oczywiście – nieprawdą.
O czym należy w takim
razie pamiętać i co wziąć
pod uwagę? Mam nadzieję,
że kwestię peelingu mamy
już wyjaśnioną. Pierwszą
podstawową sprawą jest to, że
mocznik obniża liczbę wodną
podłoży. Bez uwzględnienia
tej cechy surowca możemy się
zdziwić, że lek pomimo (teoretycznie) poprawnych obliczeń
nie wyszedł. Warto też zwrócić
uwagę na to, że możliwości
chłonięcia wody są zróżnicowane również ze względu

na producenta podłoża i lek
wykonany na jednym podłożu
będzie się różnił od drugiego
lub może całkowicie nie wyjść.
Mocznik według danych
literaturowych rozpuszcza się
w wodzie w stosunku 1:1-1,5
(wartość rozpuszczalności
w 25°C wynosi 54,5 g/100 g
wody). Jeśli pole manewru
(głównie poprzez ilość dostępnego podłoża) jest ograniczone, lepiej wziąć pod uwagę
niższą wartość (1:1). Ważne jest
też to, aby do obliczeń brać
masę całego roztworu (masa
mocznika + masa wody), a nie
samej wody. Ten błąd dotyczy
zazwyczaj osób początkujących
lub mających mały kontakt
z recepturą. Jeśli jednak
podłoże nie poradzi sobie
z wyliczoną ilością roztworu,
należy je dopasować tak, aby
wykonanie leku było możliwe
i zapewniało mu najlepszą
trwałość. W zależności od
stężenia docelowego, jakie
mamy otrzymać, można
zastosować dwie strategie.
Pierwsza to zmiana (całkowita
lub częściowa) na inne
podłoże, o większej liczbie
wodnej. Druga – zastosowanie
podłoża zawierającego
w swoim składzie wodę
i rozpuszczenie mocznika
bezpośrednio w podłożu
(metoda ta sprawdza się
szczególnie w przypadku
dużych stężeń mocznika).
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1. Mode of action of urea, The International Journal of
Clinical Practice, November 2020, https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/full/10.1111/ijcp.13569
2. History of urea as a dermatological agent in clinical
practic”, The International Journal of Clinical Practice,
November 2020, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1111/ijcp.13621
3. Drugs & Medications, https://www.webmd.com/drugs
2/drug-6047-829/urea-topical/urea-keratolytic-topical/details
4. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ure
#section=Solubility
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wspaniałe uczucie
musi wywoływać kwas
salicylowy na obtartej
skórze z małymi rankami.
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Kto się boi 5G?
Czy słusznie
boimy się technologii
mobilnej piątej
generacji?
Co zmieniło w Polsce
rozporządzenie
z początku 2020 r.
i czy promieniowanie
wykorzystywane
w telekomunikacji
może zagrozić
naszemu zdrowiu?

P

ole elektromagnetyczne
(PEM) towarzyszy
człowiekowi od zawsze,
w każdej dziedzinie życia.
Przede wszystkim znajdujemy
się w pobliżu Słońca, gigantycznego źródła fal elektromagnetycznych o bardzo szerokim
spektrum. Obok oddziaływania
grawitacyjnego oraz jądrowego
(silnego i słabego) to jedno
z czterech występujących naturalnie w przyrodzie oddziaływań
o znaczeniu fundamentalnym,
bez których znany nam
świat nie mógłby istnieć.

Promieniowanie elektromagnetyczne nie jest niczym nowym,
lecz jest to techniczny termin
opisujący zmienne w czasie pole
elektromagnetyczne. Niestety,
PEM od lat kojarzony jest
z zagrożeniem – ogromny wpływ
na to miały katastrofy nuklearne,
np. w Czarnobylu.
Rzeczywiście, około 100 lat temu
ludzkość rozpoczęła generowanie
sztucznych źródeł pola elektromagnetycznego. Ich oddziaływanie
MAGAZYN APTEKARSKI | LUTY 2021

na materię, czyli również na
organizm człowieka, zależy od
długości fali (częstotliwości
promieniowania) i dlatego istnieje
podział PEM na zakresy. Granice
podziału bywają nieostre, stąd
zdarza się różne nazewnictwo dla
poszczególnych przedziałów.
Rozpoczynając od tych o najniższej częstotliwości, mamy więc:
fale radiowe (stosowane przede
wszystkim w radiokomunikacji,
a ich źródłem są anteny radiowe),
mikrofale (stosowane w technice
radarowej, telekomunikacji, a także
do celów przemysłowych,
naukowych i medycznych),
podczerwień (wykorzystywana
w termowizji, grzejnictwie,
obróbce materiałów), światło
widzialne (fotografia, optyka), ultrafiolet i promieniowanie rentgenowskie (medycyna, defektoskopia) oraz promieniowanie gamma
(medycyna, przemysł).
Promieniowanie rentgenowskie
i gamma oraz częściowo ultrafiolet
zaliczają się do grupy promieniowania jonizującego, które
w dużych dawkach powoduje

chorobę popromienną (historia
z Czarnobyla), a w małych, ale zbyt
częstych – chociażby zwiększone
ryzyko rozwoju nowotworów.
Jedynym potwierdzonym
dotychczas skutkiem zdrowotnym
promieniowania niejonizującego
jest oddziaływanie termiczne.
PO C O N AM 5 G?

5G to skrót odnoszący się do
technologii mobilnej piątej
generacji. Dotychczas można było
wyróżnić trzy cyfrowe systemy
telefonii komórkowej: GSM (2G),
UMTS (3G) oraz LTE (4G), czwarty
– 5G – swoją premierę w Polsce
miał w maju ub.r.
Systemy telefonii komórkowej
obejmują pełną infrastrukturę
telekomunikacyjną umożliwiającą
bezprzewodowe wykonywanie
połączeń głosowych oraz
transmisję danych. Wykorzystuje
się do tego fale radiowe i mikrofale,
a ich podstawowym źródłem są
anteny radiowe. Najnowsza
dotychczas sieć LTE umożliwiała
transfer z prędkością od 100 Mb/s

patent na zdrowie
PEM

39

40 p a t e n t n a z d r o w i e
PEM

bazowych. Przekaźniki będą
miały niższą moc niż te
działające w ramach sieci LTE,
mają jednak emitować fale
elektromagnetyczne o wyższej
częstotliwości – i to właśnie
budzi strach i kontrowersje.

do 1 Gb/s. 5G zwiększy prędkość
do 20 Gb/s. To oczywiście wartości
teoretycznie, osiągane w warunkach laboratoryjnych, a nie na
telefonach zwyczajnych
abonentów. Zresztą do wygodnego korzystania z telefonu
wystarcza obecnie prędkość
rzędu kilkudziesięciu Mb/s.

Docelowo sieć 5G
będzie przystosowana
do obsługi 100 urządzeń
na metr kwadratowy. By
było to możliwe, konieczna jest rozbudowa
infrastruktury, czyli
zwiększenie liczby stacji
bazowych.

Po co więc te zmiany? Chodzi
o postępującą popularyzację sieci
w codziennym życiu – tzw.
internet rzeczy. Już teraz z siecią
łączą się takie produkty jak zegarki,
samochody czy lodówki,
a wkrótce czeka nas znacznie
więcej e-atrakcji. Naszpikowane
elektroniką inteligentne domy
stają się dostępne nie tylko dla
milionerów, w cyberprzestrzeń
wkracza też przestrzeń publiczna
– miejskie kosze na śmieci
wysyłają sygnał o przepełnieniu,
parkingi informują o wolnym
miejscu, kasjerów zastępują kasy
samoobsługowe. Nie można
zapominać również o dynamicznym rozwoju e-edukacji
(gwałtownie przyspieszonym na
całym świecie przez pandemię)
czy telemedycyny.
Docelowo sieć 5G będzie
przystosowana do obsługi
100 urządzeń na metr kwadratowy. By było to możliwe, konieczna
jest rozbudowa infrastruktury, czyli
zwiększenie liczby stacji
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Naukowcy są zgodni, że jedynym
poznanym, potwierdzonym
i bezdyskusyjnym wpływem
promieniowania elektromagnetycznego z niskoenergetycznych
zakresów jest oddziaływane
termiczne. Oznacza to, że gdyby
człowiek znalazł się w miejscu
o bardzo wysokiej intensywności
promieniowania mikrofalowego,
mógłby zacząć się pocić, a jego
serce przyspieszyłoby – organizm
pozbywałby się nadmiaru ciepła,
które powstało z energii elektromagnetycznej. To naturalny
proces biologiczny zwany termoregulacją, dowód, że organizm
działa prawidłowo. Problemem
jest natomiast możliwe podwyższenie wartości promieniowania
oraz czas ekspozycji.
Mamy do czynienia z dwiema
sytuacjami: pole elektromagnetyczne wytwarzane przez aparat
telefoniczny w czasie korzystania
z niego oraz przebywanie
w pobliżu stacji bazowej. Podczas
rozmowy pole elektromagnetyczne, w jakim znajduje się używający telefonu człowiek, ma
stosunkowo wysokie wartości, ale
ekspozycja trwa krótko
i ogranicza się do głowy (co ma
wpływ na temperaturę tkanek, ale
już nie na mocne przegrzewanie
ucha – to wina nagrzewającej się
baterii w aparacie). Z kolei stacje
bazowe emitują pole elektromagnetyczne o znacznie niższych
wartościach, jednak mieszkający
w sąsiedztwie nadajników ludzie
są nieustannie narażeni na
promieniowanie – słabe,
niejonizujące, ale jednak przez
nieograniczenie długi czas.
Rozstrzygnięcie, jaki ma wpływ na
zdrowie tak długa ekspozycja, jest

praktycznie niemożliwe w ramach
rzetelnych badań naukowych –
choćby dlatego, że musiałyby one
trwać latami i objąć tysiące mieszkańców. Większość badań dotyczących wpływu PEM skupia się
więc wyłącznie na aparatach
telefonicznych. Co istotne, żadne
badania na ludziach nie potwierdziły jeszcze negatywnego
oddziaływania mikrofal na nasze
zdrowie i życie – to bezsprzeczny
fakt. Dla dociekliwych naukowców istnieją jednak obszary „podejrzane”, które niepokojąco
wypadły w testach na zwierzętach.
• Układ nerwowy – niektóre
badania na zwierzętach
wykazały, że poza efektem
termicznym fale powodowały
też stres oksydacyjny
i zaburzenia funkcjonowania
synaps lub kanałów wapniowych w błonach neuronów.
Bardzo ostrożnie jest to
porównywane ze skargami
osób żyjących w pobliżu stacji
bazowych na problemy ze
snem, pobudzenie i bóle
głowy. Dla kontrastu istnieją
również badania udowadniające korzystne oddziaływanie
PEM na niektóre choroby
neurodegradacyjne.
• Nowotwory – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem
prowadzi nieustannie
aktualizowaną klasyfikację
czynników kancerogennych.
Pole elektromagnetyczne
emitowane przez telefony
komórkowe w 2011 r. znalazło
się w grupie 2B, czyli przypuszczalnych kancerogenów (za
grupą 1 – pewnych i 2A –
prawdopodobnych kancerogenów). Podstawą tej decyzji były
dane dotyczące podwyższonego ryzyka wystąpienia glejaka,
złośliwej odmiany raka mózgu,
u użytkowników telefonów
komórkowych. Warto tu jednak
zaznaczyć, że pozostałe
czynniki potencjalnego ryzyka
w grupie 2B to: kawa, ekstrakt
z liści aloesu, olej napędowy
czy piklowane warzywa.
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• Układ hormonalny – nie ma
wielu opracowań na ten temat,
niektórzy naukowcy podejrzewają jednak wpływ mikrofal na
pracę tarczycy, wydzielanie
hormonów przez nadnercza
(reakcje stresowe), poziom
melatoniny czy zaburzenia
homeostazy glukozy. Wciąż
jednak brakuje tu rozstrzygających dowodów.
• Układ rozrodczy – dotyczy to
tylko mężczyzn, a problemem
może być efekt termicznego
oddziaływania na jądra.
Naukowcy wciąż spierają się,
czy trzymanie laptopa na
kolanach oraz telefonu
w kieszeni może mieć
negatywny wpływ na jakość
nasienia. Z pewnością nie
pomaga ogrzewanie jąder
gorącą baterią laptopa, ale to
pozostaje bez związku z PEM.
WHO O CENIA RYZYKO

Światowa Organizacja Zdrowia
stoi na stanowisku, że w przypadku mechanizmów oddziaływania
PEM na człowieka wszystkie efekty
zdrowotne z tym związane,
również nowotwory, są konsekwencją podwyższenia temperatury. Oznacza to, że ekspozycja na
pole elektromagnetyczne
o natężeniu spełniającym limity
określone w wytycznych
rekomendowanych przez ICNIRP
(Międzynarodowa Komisja ds.
Ochrony przed Promieniowaniem
Niejonizującym) wydaje się nie
mieć jakichkolwiek znanych
konsekwencji zdrowotnych.
Stanowisko to dotyczy oczywiście
nie tylko Polski, a ta – jako jedno
z nielicznych państw w Europie
– jeszcze do początku 2020 r. miała
wyjątkowo ostrą politykę
ochronną przed ewentualnym
negatywnym oddziaływaniem
pola elektromagnetycznego
o częstotliwościach radiowych
nazywaną „zasadą ostrożności”.
Regulacje dotyczyły maksymalnego poziomu pola
elektromagnetycznego,
metodologii pomiarowych,

kontroli, przepisów środowiskowych i innych aspektów. 1 stycznia
2020 r. weszło rozporządzenie,
które wyrównało polskie normy
do standardów europejskich
i wartości akceptowanych przez
Światową Organizację Zdrowia.
Celem zmiany jest większe pole
manewru dla rozwoju technologicznego naszego kraju,
podczas gdy górne limity PEM
nadal są bezpieczne dla zdrowia.

Obok teorii na temat negatywnego wpływu PEM na poszczególne organy czy jego
oddziaływania kancerogennego
naukowców zajmuje też
zjawisko zwane elektrowrażliwością, a dokładniej – nadwrażliwością elektromagnetyczną
(EHS – electromagnetic
hypersensitivity). Niewielki
ułamek populacji uważa, że jest
w stanie wyczuwać pole
elektromagnetyczne i reaguje
na nie takimi objawami jak ból
głowy, przewlekłe zmęczenie,
bezsenność, zaburzenia
pamięci, szumy uszne, kołatanie
serca, uderzenia ciepła,
nudności czy zawroty głowy.
Dotyczy to zarówno osób
żyjących w zasięgu nadajników,
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jak i użytkowników telefonów
komórkowych, wi-fi, a nawet
zwyczajnych urządzeń
elektrycznych.
Uznaje się, że EHS jest schorzeniem idiopatycznym, czyli
o niejasnej przyczynie.
Charakterystycznym zjawiskiem
u wielu pacjentów z EHS jest
autodiagnoza poprzedzająca
konsultację lekarską oraz brak
wiary w opinie lekarzy. Część
naukowców uważa, że elektrowrażliwość jest chorobą psychosomatyczną. Dowodzą tego
chociażby badania wykazujące, że
symptomy u chorych mają
związek raczej z subiektywnie
postrzeganą intensywnością pola
elektromagnetycznego, a nie jego
rzeczywistym natężeniem.
Zjawisko to nazywa się efektem
nocebo, czyli nieprzyjemnym
odpowiednikiem placebo. Bez
względu jednak na przyczynę,
zjawisko EHS istnieje naprawdę,
a pacjenci rozpoznający u siebie
jego objawy naprawdę cierpią.
Sami próbują się leczyć, usuwając
ze swojego otoczenia wszelkie
przedmioty mogące emitować
promieniowanie elektromagnetyczne, niektórzy decydują się
na psychoterapię.
Kamila Śnieżek

Światowa Organizacja
Zdrowia stoi na stanowisku, że w przypadku
mechanizmów oddziaływania PEM na człowieka wszystkie efekty
zdrowotne z tym
związane, również
nowotwory, są konsekwencją podwyższenia
temperatury.
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Jak zatrzymać na dłużej
wewnętrzny spokój?
Spokój wewnętrzny to
stan, w którym czujemy,
że wszystko jest dobrze,
na swoim miejscu.
Przejawia się uczuciem
ulgi, rozluźnienia,
akceptacji. Łatwo go
w sobie pielęgnować,
kiedy wszystko dzieje się
tak, jak być powinno –
według nas. Kiedy
wszystko zdaje się być
pod kontrolą.

C

o robić, kiedy rzeczy
i sprawy wymykają nam
się z rąk? Kiedy spokój
wewnętrzny burzy nam coś, co
dzieje się nie po naszej myśli?
Czyjeś zachowania, sytuacje,
które np. rodzą dylematy,
otoczenie zewnętrzne,
które nie jest zgodnie
z naszym wyobrażeniem
i oczekiwaniami. I właśnie te
niespełnione oczekiwania rodzą
frustracje, złość, niezgodę,
wywołują niepewność...

będziemy w stanie przestać się
martwić i niepotrzebnie
angażować własną energię.
Frustracja, jaką odczuwamy,
kiedy nie mamy wpływu, jest
pożywką dla stresu i napięcia.
Działanie tam, gdzie mamy
wpływ, daje poczucie sprawczości
i jest źródłem pozytywnej energii.
Skup się zatem na tym, co zależy
od ciebie: twoim samopoczuciu,
twoich decyzjach, twoich
reakcjach.
A w sytuacjach poza twoim
wpływem, zadbaj o:

Przede wszystkim warto sobie
uświadomić, że nie istnieje coś
takiego jak kontrola. W sytuacjach, które nas przerastają,
powinniśmy umieć znaleźć
odpowiedź na pytanie: „Na co
mam wpływ?”.
Zachowania innych osób i wiele
sytuacji są poza naszym
wpływem. Jeśli naprawdę
przyjmiemy to do wiadomości,

1. swoje ciało – wyśpij się, idź na
spacer, medytuj, oddychaj,
nasyć je przyjemnymi
smakami – zadbane ciało
rozluźnia mięśnie i wysyła
sygnał do mózgu, że wszystko
jest OK;
2. wdzięczność za to, co masz –
zdrowie, uśmiech, bliskich,
pracę, marzenia, oddech; skup
swoje myśli na tu i teraz.
Doceniając to, co masz

w codziennym życiu, ładujesz
baterie spokoju;
3. małe przyjemności – każdy na
nie zasługuje!
Od swoich klientek często słyszę:
„Łatwo powiedzieć, ale jak to
zrobić?”. Odpowiedź jest jedna
– krok po kroku. Bez oczekiwań,
że powinnam działać i myśleć
inaczej. Nasze codzienne
funkcjonowanie to nawyki – wyuczone, powtarzalne zachowania
i działania, które prowadzą nas
do lepszego samopoczucia.
Odpowiedz sobie na pytanie: „Co
najszybciej i najłatwiej wywołuje
we mnie wewnętrzny spokój?”.
Znajdź sposób na siebie i dbaj,
aby zacząć to robić – małymi
krokami.
A w sytuacji trudnej zapytaj
siebie: „Czego potrzebuję dla
siebie w tej chwili?” – i daj to
sobie :)
Dagmara Kołodziejczyk

Dagmara Kołodziejczyk

Całe swoje życie zawodowe pracuję jako psycholog i coach.
Wspieram we wzmacnianiu pewności siebie i poczucia własnej wartości, w budowaniu relacji opartych na zaufaniu
i współodpowiedzialności. Prowadzę warsztaty i coachingi dla kobiet w zakresie wzmacniania odwagi do bycia sobą, wykorzystywania swojego
potencjału do bycia liderką wrażliwą, autentyczną i pewną siebie. Inspirującą innych do wyrażania własnego zdania i realizowania marzeń.
Pracuję z biznesem, pomagam liderom w doskonaleniu kompetencji przywódczych, we wzmacnianiu zaangażowania wśród pracowników
oraz budowaniu relacji opartych na zaufaniu, otwartej i skutecznej komunikacji. Pracuję w podejściu holistycznym, wierząc, że nasze ciało, umysł
i serce wpływają na siebie wzajemnie. Dlatego powinniśmy na co dzień dbać o siebie, w każdym aspekcie dążąc do równowagi i harmonii.
Wspierając kobiety w byciu spełnionymi w życiu prywatnym i zawodowym, współtworzę autorski program „Prawdziwa Ja”, dedykowany
wszystkim Kobietom, które dążą do życia z radością i odwagą. W życiu ważne są dla mnie relacje oparte na otwartości i byciu sobą oraz pasja
wkładana we wszystko, co robię. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą, marzycielką, podróżniczką, tancerką i joginką amatorką :)
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CO WARTO WIEDZIEĆ O KOLCE?

Kolka niemowlęca
K

Kolka uprzykrza życie
wielu niemowlętom
i ich rodzicom.
Bolesne skurcze jelit
wywołują niedający
się ukoić płacz lub
krzyk oraz rozdrażnienie dziecka, a także
niepokój jego opiekunów. Dolegliwości
pojawiają się w okresie noworodkowym
lub nieco później.
Choć nie istnieje lek
na kolkę, ból brzuszka
można łagodzić
różnymi sposobami.
Co warto wiedzieć
o kolce?
Jak pomóc dziecku?

olka u noworodka
i niemowlaka oznacza
skurcze jelit, które
wywołują ból, niepokój
i nieutulony płacz. Dolegliwości
pojawiają się ok. 3. tygodnia
życia dziecka i ustępują
samoistnie do ukończenia przez
nie 6. miesiąca życia. Szczyt
występowania kolek przypada
na 6. tydzień życia. Problem
dotyczy ok. 20 proc. niemowląt.
O B JAWY KO L K I

Kolkę zwiastuje płacz, który jest
napadowy i głośny. Atak zaczyna
się nagle, najczęściej wieczorem
i trwa nieprzerwanie od kilku
minut do kilku godzin. Napady nie
są prowokowane przez żaden
czynnik, a niemowlę jest
rozdrażnione i niespokojne mimo
zaspokojenia wszelkich podstawowych potrzeb. Nie jest głodne
i zmęczone, ma suchą pieluszkę.
Podczas ataku kolki niemowlę
podkurcza nóżki, napina
brzuszek, pręży ciało, jest czerwone na buzi. Malucha ciężko
uspokoić, a epizod może
zakończyć się gazami lub
zrobieniem kupki. Napady mogą
powtarzać się codziennie lub
kilka razy w tygodniu.
Warto pamiętać, że kolce nie
towarzyszy gorączka, silne
ulewanie pokarmu, biegunki,
spadek masy ciała czy zaburzenia
neurologiczne.

Przyczyny kolki nie zostały
jednoznacznie ustalone.
Specjaliści są zdania, że głównym
powodem dolegliwości jest
niedojrzały układ pokarmowy,
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który w ten właśnie sposób
reaguje na pokarm. Podejrzenia
padają również na nietolerancję
laktazy (to enzym trawiący mleko
obecny zarówno w mleku matki,
jak i mleku modyfikowanym)
oraz alergię dziecka na białko
mleka krowiego, które spożywa
mama karmiąca piersią.
Za występowanie kolki może
również odpowiadać zbyt duża
ilość powietrza połykana przez
niemowlę podczas karmienia.
Dzieje się tak, gdy maluch ssie
zbyt łapczywie lub gdy podczas
jedzenia ułożony jest w nieodpowiedniej pozycji.
Na pojawienie się kolki niemowlęcej wpływa również niewłaściwa dieta karmiącej mamy, a także
stres i niepokój kobiety oraz
zmęczenie i przebodźcowanie
malucha.

Wiedząc, jakie są przyczyny kolki
jelitowej u niemowląt, można
próbować jej zapobiegać. Na co
zwrócić uwagę i o czym
pamiętać?
Bardzo ważna jest właściwa
technika karmienia piersią oraz
używanie antykolkowych
smoczków do butelki. Równie
istotna jest dieta matki
karmiącej piersią. Warto
wykluczać potrawy i produkty
wzdymające, ciężkostrawne oraz
alergizujące (zwłaszcza mleko).
Pomaga również picie herbaty
z mięty, rumianku czy kopru
włoskiego.
Innym sposobem jest częste
kładzenie malucha na brzuszku,
ograniczanie ilości bodźców
w ciągu dnia i pamiętanie, by
dziecku odbiło się po karmieniu.

Jak pomóc maluchowi, który
cierpi z powodu kolki? Przede
wszystkim za wszelką cenę
należy zachować spokój.
Nerwowość rodziców nie
pomaga, zwłaszcza że maluch
wyczuwa emocje mamy i taty.

• Masować brzuszek malucha
zgodnie ruchem wskazówek
zegara.
• Położyć na brzuszek rozgrzany
termofor (np. z pestek wiśni)
lub ciepłą pieluszkę.
• Przygotować ciepłą kąpiel.
• Ułożyć malucha na plecach
i delikatnie podginać kolana
do brzuszka.
• Wziąć dziecko na ręce,
przytulać, kołysać lub nosić
w chuście.
• Starać się wyciszyć dziecko,
ograniczyć bodźce (zmniejszyć natężenie światła
i dźwięków), przewietrzyć
pokój.
• Podać herbatę z kopru
włoskiego lub apteczne
preparaty na kolkę.
PR OB I OT Y K I N A KOL KI

Badania potwierdziły, że na
rozwój kolki jelitowej niemowląt
może wpływać nie tylko
niedojrzałość funkcjonalna
układu pokarmowego czy
nietolerancja laktozy. Wyniki
sugerują, że kolce
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CO WARTO WIEDZIEĆ O KOLCE?

niemowlęcej towarzyszy
układowy stan zapalny
o niskim nasileniu oraz zmiany
we florze bakteryjnej jelit. To
dlatego coraz częściej
stosowanym postępowaniem
profilaktycznym i terapeutycznym jest modyfikacja

mikrobioty za pomocą
probiotyków.
Preparaty probiotyczne, które
zawierają żywe kultury
bakterii łagodzą wzdęcia i
rozluźniają jelita. Wybierając
preparat probiotyczny dla
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dziecka, warto kierować się
opinią lekarza oraz innych
mam, a także wziąć pod
uwagę skład produktu,
formułę, bezpieczeństwo oraz
dowody naukowe na jego
skuteczność. Nie warto
zdawać się na przypadek.
R E K L A M A

mamy

Vivomixx® Krople to kompozycja 8 szczepów bakterii
probiotycznych wyselekcjonowanych z fizjologicznej mikroflory
jelitowej, wybranych ze względu na ich aktywną współpracę
w działaniu biologicznym (synergię). Ich skuteczność i bezpieczeństwo
potwierdzono w setkach publikacji naukowych z całego świata,
a także przez ponad 15 lat stosowania.
Oryginalna Formuła Prof. Claudio De Simone: Streptococcus
thermophilus DSM24731®, Bifidobacterium longum DSM24736®,
Bifidobacterium breve DSM24732®, Bifidobacterium infantis
DSM24737®, Lactobacillus acidophilus DSM24735®, Lactobacillus
plantarum DSM24730®, Lactobacillus paracasei DSM24733®,
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus DSM24734®.

Pharmabest Sp. z o.o., Rumiana 31A, 02-956 Warszawa, tel. +48 22 404 94 10

www.pharmabest.pl | www.vivomixx.eu

Dostępne opakowania:
1 buteleczka 5 ml z nakrętką z proszkiem 500 mg
z 1 kroplomierzem,
2 buteleczki 5 ml z nakrętką z proszkiem 500 mg
z 2 kroplomierzami.

Materiał do użytku personelu medycznego. Vivomixx 09/09/2020

Mikrobiota zasiedlając jelita we wczesnym okresie rozwoju programuje organizm dziecka, wpływając na jego zdrowie.
Nieprawidłowy skład, opóźnienia w jej tworzeniu, mogą być związane powstawaniem dolegliwości np. ze strony układu
pokarmowego czy immunologicznego. Probiotyki to skuteczna strategia postępowania w odbudowie mikrobioty
jelit i wsparcie w: kolkach, bólach brzucha, wzdęciach, zaparciach, to również zabezpieczenie organizmu dziecka
przed infekcjami.
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POWIKŁANIA W JAMIE USTNEJ

Pielęgnacja jamy ustnej
u pacjentów onkologicznych
Chemioterapia i radioterapia w leczeniu
onkologicznym niosą
ze sobą poważne
ryzyko powikłań.
Większość z nas zdaje
sobie sprawę, że
agresywna walka
z nowotworem może
przyczyniać się do
utraty włosów czy
silnych nudności.
Możliwych skutków
ubocznych jest jednak
znacznie więcej,
a niektóre z nich,
w tym te dotyczące
jamy ustnej,
są bardzo uciążliwe
dla pacjentów.

N

awet jedna trzecia
pacjentów objętych
terapią guzów nowotworowych w obrębie głowy
i szyi zmaga się z problemami
dotyczącymi śluzówki jamy
ustnej. W zależności od rodzaju
terapii, czasu i lokalizacji naświetlań lub dawki podawanych
leków cytostatycznych, a także
od reakcji organizmu pacjenta
mogą występować obrzęki
gardła i strun głosowych,
suchość w jamie ustnej i gardle
wywołana upośledzeniem
pracy gruczołów ślinowych
(kserostomia), chrypka, kaszel,
a czasami także bolesne, krwawiące owrzodzenia oraz afty.
Powikłania w jamie ustnej mogą
obejmować również zmiany
próchnicze zębów i choroby
dziąseł, infekcje wirusowe,
bakteryjne i grzybicze, a nawet
rozpad tkanek, kości i mięśni
w obszarze napromieniania.
Dotknięci takimi problemami
pacjenci miewają zaburzenia
smaku i łaknienia, a także trudności w połykaniu (dysfagia),
czego naturalną konsekwencją
bywa niedożywienie
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i odwodnienie organizmu.
Większości zmian w obrębie
śluzówki jamy ustnej towarzyszy
też niestety ból, który bardzo
negatywnie wpływa na
psychikę zmęczonego walką
z nowotworem pacjenta.
Zdarza się, że powikłania są
na tyle dokuczliwe, że stają się
przyczyną przerw w leczeniu,
zagrażając powodzeniu terapii.
Odpowiednia pielęgnacja
jamy ustnej, najlepiej wprowadzona jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, może zapobiec
powstawaniu lub przynajmniej
zmniejszyć nasilenie powikłań
w obrębie śluzówki wywołanych terapiami onkologicznymi. Celem jest przede
wszystkim wyleczenie
wszystkich istniejących
ubytków i innych schorzeń
jamy ustnej przed rozpoczęciem leczenia oraz edukacja
pacjenta na temat rutyny
higienicznej w jego trakcie.
Lekarze zalecają, by pacjenci
w trakcie leczenia onkologicznego myli zęby i dziąsła dwa

do trzech razy dziennie
miękkimi szczoteczkami
i łagodnymi w smaku pastami
z fluorem oraz raz dziennie
stosowali nić dentystyczną
chroniącą przestrzenie
międzyzębowe. Bardzo
istotnym elementem codziennej pielęgnacji jest stosowanie
fizjologicznych roztworów soli
lub sody oczyszczonej, a także
specjalistycznych płukanek,
których zadaniem jest
wspomaganie leczenia
istniejących stanów zapalnych
śluzówki, nawilżanie jamy
ustnej w przypadkach
niedostatecznej produkcji śliny
i przesuszenia tkanek oraz
łagodzenie związanych z tym
dolegliwości bólowych. Płyny
dostępne są w aptekach bez
recepty. Pacjenci w trakcie
leczenia onkologicznego
zawsze powinni mieć pod ręką
balsam przeciwko wysuszaniu
i pękaniu ust, butelkę wody
oraz – jeśli lekarz nie zaleci
inaczej – bezcukrową gumę
do żucia lub kostki lodu (ssanie
i żucie wspomagają pracę
ślinianek). W trakcie leczenia
nie wolno pić alkoholu i palić
papierosów, a dla bezpieczeństwa jamy ustnej bardzo
istotna jest również odpowiednia dieta – unikanie napojów
i pokarmów zwierających
cukry proste, dań pikantnych,
kwaśnych i bardzo gorących,
produktów twardych,
zazwyczaj też surowych
owoców i soków owocowych.
Pacjenci w trakcie terapii
powinni również szczególnie
dbać o protezy i aparaty
ortodontyczne lub zrezygnować z nich na czas leczenia.
Kamila Śnieżek
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Coś na katar poproszę
Katar, czyli ostry nieżyt błony śluzowej nosa, jest
zakażeniem górnych dróg oddechowych.
Wywołują go głównie wirusy, ale nie tylko.
O przyczynach tej dokuczliwej przypadłości,
ważnych pytaniach do pacjentów, kroplach
do nosa oraz skutkach ich nadużywania
z laryngologiem Aleksandrem Żmudzińskim
rozmawia Anna Komorowska.

Przyczyn kataru jest
wiele. Może to być
zakażenie wirusowe,
bakteryjne, czynniki
środowiskowe i zawodowe, czynniki hormonalne, zapalenie zatok
przynosowych, alergia,
choroby z autoagresji,
a nawet guz jamy
nosowej. Wyróżniamy
nieżyty nosa ostre
i przewlekłe.

Okazuje się, że katar katarowi
nierówny. Jakie mogą być
przyczyny tej dolegliwości?
Katar to jedna lub kilka
dolegliwości w różnych
kombinacjach, takich jak np.
upośledzenie drożności,
wydzielina, kichanie. Przyczyn
kataru jest wiele. Może to być
zakażenie wirusowe,
bakteryjne, czynniki środowiskowe i zawodowe, czynniki
hormonalne, zapalenie zatok
przynosowych, alergia,
choroby z autoagresji, a nawet
guz jamy nosowej. Wyróżniamy nieżyty nosa ostre
i przewlekłe. Lekarz już
w oparciu o dane z wywiadu
potrafi zazwyczaj określić
przyczynę tej dolegliwości, ale
nie zawsze, czasem niezbędna
jest wizyta u laryngologa.
Mówi się, że katar bez
względu na leczenie
trwa tydzień, więc wielu
z nas bagatelizuje tę
przypadłość. Słusznie?
Katar zazwyczaj jest banalną
chorobą infekcyjną towarzyszącą przeziębieniu i rzeczywiście nie jest to powód, by
koniecznie odwiedzać lekarza.
Zazwyczaj wystarczy przez
kilka dni stosować leki
anemizujące śluzówkę
(obkurczające śluzówkę),
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witaminę C, leki przeciwzapalne, czasem preparaty
z niewielką ilością pseudoefedryny. W przypadku tych
ostatnich, o ile nie ma przeciwwskazań, żeby zastosować
takie leki, np. ciąża, karmienie
piersią, nadciśnienie tętnicze,
zaburzenie rytmu serca, jaskra
czy przerost prostaty.
O co powinien zapytać
farmaceuta, gdy pacjent
prosi o „coś na katar”?
O ewentualną ciążę, karmienie
piersią, choroby serca. Jest to
bardzo ważne, gdyż np. nawet
zwykłe krople anemizujące do
nosa mogą wywołać skurcze
macicy i tym samym zainicjować akcję porodową.
A np. pseudoefedryna zawarta
w licznych doustnych
preparatach nie powinna
być stosowana u osób
z chorobami serca, bo może
podwyższyć wartości
ciśnienia tętniczego krwi
i przyczyniać się do
zaburzeń rytmu serca.
Farmaceuta powinien też
dobrać stężenie takich kropli
do wieku pacjenta. Ważne
jest, by farmaceuci zadawali
pytania pacjentom
o charakter i czas trwania
kataru, gdyż nie zawsze
krople – jakiekolwiek
by one były – są w stanie
pomóc. Czasem konieczna

jest pomoc lekarska.
Jakie środki warto
polecić pacjentowi?
Jeśli nie ma wspomnianych
wcześniej przeciwwskazań, to
infekcyjny katar leczymy,
stosując przez kilka dni krople
anemizujące zawierające
ksylometazolinę lub oksymetazolinę tudzież preparaty
uszczelniające ściany naczyń
krwionośnych, jak np.
preparaty wapna, witaminę C
czy środki przeciwzapalne,
np. aspirynę. Należy pamiętać,
by anemizujących kropli do
nosa nie stosować dłużej niż
siedem dni, a ostateczną,
nieprzekraczalną granicą
czasu jest stosowanie takich
kropli maksymalnie do 10 dni,
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Opaska elastyczna
uciskowa
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Delikatna

Tkana z zapinką

dla skóry

Przepuszcza
powietrze
Ponad 60 %
bawełny

Wskazania:
• Mocowanie opatrunków, szyn stabilizujących,
gipsów, szczególnie na stawach
• Łagodna stabilizacja i unieruchamianie mięśni, więzadeł
i stawów np. w przypadku skręceń i zwichnięć
Wygodna w użyciu:
• Nie marszczy się, nie zwija, łatwo dopasowuje do kształtu ciała
• Można docinać do pożądanego rozmiaru
Nie podrażnia skóry

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 17
95-200 Pabianice
Bezpłatna infolinia: 800 26 96 36
www.hartmann.pl

Nie ogranicza
ruchomości stawów
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gdyż grozi to uzależnieniem się
od tych kropli.

O co powinien zapytać
farmaceuta, gdy pacjent
prosi o „coś na katar”?
O ewentualną ciążę,
karmienie piersią, choroby serca. Jest to bardzo
ważne, gdyż np. nawet
zwykłe krople anemizujące do nosa mogą
wywołać skurcze macicy
i tym samym zainicjować
akcję porodową.

Po czym poznamy, że
to uzależnienie?
Uzależnienie polega na tym,
że śluzówka nosa po ustaniu
działania kropli reaguje
nadmiernym obrzękiem. To
tzw. efekt z odbicia, który nie
chce samoistnie ustąpić
i dopiero ponowne zakropienie kropli anemizujących
przynosi doraźną ulgę.
Uzależnienie od kropli do
nosa zalicza się do przewlekłych zapaleń śluzówki jamy
nosowej.
W jakich przypadkach
sprawdzi się woda morska?
Preparaty nawilżające nos
warto stosować pod koniec
katarów przeziębieniowych,
gdy śluz nosowy robi się
gęsty i zalega w jamie

nosowej, szczególnie
w okresie grzewczym jesienią
i zimą. Są one też bardzo
przydatne u małych dzieci.
Pozwalają rozrzedzić
zalegającą wydzielinę nosową
i tym samym łatwiej jest
oczyścić nos siąkaniem czy
też odessać śluz z nosków
niemowląt gruszką lub
aspiratorem. Preparaty soli
morskiej czy zawierające sól
fizjologiczną są bezpieczne
i nie prowadzą do uzależnienia bądź uszkodzenia
śluzówki.
Gdy doraźne leczenie
nie pomaga, to po jakim
czasie powinniśmy się
udać do lekarza?
Katar infekcyjny zazwyczaj mija
wraz z przeziębieniem po
ok. tygodniu. Jeśli nie, to
powinniśmy odwiedzić lekarza
rodzinnego, który wdroży odpo-

wiednie postępowanie
diagnostyczne lub skieruje nas
do laryngologa bądź alergologa.
Jaki wpływ na śluzówkę
nosa ma długotrwałe
stosowanie kropli na katar?
Niestety nadużywanie kropli
anemizujących to dość częsty
błąd popełniany przez
pacjentów, prowadzący
z czasem do trwałego
i nieodwracalnego uszkodzenia śluzówki polegającego na
zaniku gruczołów śluzowych.
Przejawia się wrażeniem
suchości w jamie nosowej
i zbieraniem się zaschniętych,
śluzowych strupów. Zjawiska
tego nie da się odwrócić,
czasem doraźną ulgę
przynoszą preparaty
nawilżające nos zawierające
wspomnianą wcześniej wodę
morską lub wzbogacone
o kwas hialuronowy czy
witaminy A lub E.
A jeśli to nie pomaga?
Polekowy nieżyt nosa
powinien leczyć laryngolog.
W początkowym jego okresie
można próbować leczyć tę
dolegliwość zachowawczo,
np. steroidami donosowymi,
ale u dużej części pacjentów,
szczególnie u tych, którzy
latami zakrapiają sobie nos
kroplami anemizującymi,
niezbędna jest interwencja,
np. konchoplastyka. Ten
w sumie drobny zabieg
potrafi skutecznie przywrócić
na stałe prawidłową
drożność nosa.

Aleksander Żmudziński
Specjalista laryngologii, lekarz medycyny estetycznej. Obecnie współpracuje z kilkoma placówkami medycznymi, w tym z Centrum Medycznym Olimedica, Szpitalem Wojskowym w Szczecinie oraz szpitalami i klinikami
w Gorzowie. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie kliniczne. Jego zainteresowania zawodowe obejmują
zagadnienia diagnostyki oraz leczenia dzieci i dorosłych m.in. chorób uszu, nosa, gardła oraz zatok, a także
medycyny estetycznej.
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MEDYCYNA PREHISTORYCZNA

Apteczka
jaskiniowca
Gdyby nasi praprzodkowie otworzyli
aptekę, na jej kamiennych półkach
znalazłyby się wyciągi
z leczniczych ziół,
środki antyseptyczne,
opatrunki i narzędzia
chirurgiczne. Jak to
możliwe, że medycyna
zapowiadała się
całkiem nieźle już
dziesiątki, a może setki
tysięcy lat temu?

Ż

ycie naszych
praprzodków
nie było łatwe.
Nieustanne zagrożenie ze
strony drapieżników, trudy
zdobywania pożywienia,
wypadki w czasie polowań to
nie jedyne, co utrudniało życie
pierwszym przedstawicielom
człowiekowatych. Oni również
chorowali, w dodatku na
podobne schorzenia, które
towarzyszą ludzkości dzisiaj.
Naukowcy odnajdują na
to dowody w licznych
znaleziskach archeologicznych
– szkielety z paleolitu noszą
ślady osteoporozy, krzywicy
czy próchnicy, potwierdzają
też tezę, że wysoka
śmiertelność w połogu była
powszechnym zjawiskiem.
Ówczesnym ludziom śmiertelnie zagrażały przeróżne
pasożyty i inne drobnoustroje,
które dziś zwalczamy
antybiotykami i innymi
lekami, nie pomagał również
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wszechobecny brak higieny,
a także klimat – bardzo ciężkie
zimy czy wysoka wilgotność.

Na podstawie zachowanych
szkieletów archeolodzy
określają długość życia
człowieka pierwotnego na
ok. 35 lat – dla nas dzisiaj to
tyle, co nic! A przecież nasi
przodkowie bardzo starali
się przetrwać jak najdłużej
– walcząc z drapieżnikami
przy pomocy coraz lepszych
narzędzi, coraz różnorodniej się
odżywiając, a także próbując
leczyć kontuzje i choroby.
Można więc śmiało powiedzieć,
że ojcem medycyny nie jest
słynny Hipokrates, ale raczej
jakiś anonimowy Homo sapiens
neanderthalensis, a może
nawet Australopithecus?
Mówiąc o medycynie prehistorycznej, mamy na myśli czasy,

zanim ludzkość nauczyła się
czytać i pisać, termin obejmuje
więc bardzo rozległy okres
i różni się w zależności od
regionów świata i kultur.
Pierwszymi dowodami na to,
że ludzie pierwotni próbowali
swoich sił w lecznictwie, są
datowane na dziesiątki tysięcy
lat rysunki skalne zachowane
w różnych regionach świata.
Dowodów na rozwój
medycyny prehistorycznej
naukowcy szukają też w artefaktach z okresu paleolitu,
odnalezionych w różnych
zakątkach świata pradawnych
szczątkach ludzkich, a także
na podstawie badań antropologicznych plemion, które do
dziś żyją z dala od cywilizacji
i posługują się tradycyjnymi
metodami swoich przodków.

Historia ziołolecznictwa jest
ściśle związana z historią
medycyny i datuje się ją od
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czasów prehistorycznych.
Ślady licznych pyłków znanych
dzisiaj ziół leczniczych
odnajdywano w miejscach
pochówku ludzi pierwotnych
(np. słynna jaskinia Szanidar
w Kurdystanie, gdzie znajdują
się groby neandertalczyków
sprzed 60 tys. lat), zioła
odnaleziono również
w rzeczach osobistych Ötziego
odnalezionego w Alpach (jego
szczątki datuje się na 3300 rok
p.n.e.). Naukowcy uważają,
że nie jest to przypadek,
gdyż rodzaj odnalezionych
ziół pasuje do schorzeń,
na które cierpieli zmarli.
Dziś uważa się, że na terenie
Eurazji od tysięcy lat znany
i używany był krwawnik
pospolity, znany ze swoich
właściwości przeciwzapalnych,
przeciwkrwotocznych, bakteriostatycznych i przeciwskurczowych. Można zgadywać, że
już wtedy służył do łagodzenia
dolegliwości jelitowych i do
opatrywania ran. Te ostatnie
były z pewnością poważną
bolączką naszych przodków.
W Europie, Azji i północnej
Afryce mogli stosować na nie
liście dziurawca zwyczajnego
(wydzielające substancje
antybakteryjne), liście
przewrotnika pospolitego
(zawierające taniny), a także
korzeń żywokostu lekarskiego
(który dzięki zawartości
alantoiny wspomaga gojenie
skóry). W basenie Morza Śródziemnego przeciwko biegunce
możliwe było stosowanie
ślazu zaniedbanego, prawdopodobnie wykorzystywano
też odkażający rozmaryn.
Naukowcy uważają, że tysiące
lat temu zioła aplikowano
chorym w postaci wywarów,
a także balsamów i okładów,
do których tworzenia używano
również tłuszczu zwierzęcego,
miodu czy białka jaj.

P I E RWS Z E S KA LP E LE?

Arsenał prehistorycznych
narzędzi ludzi pierwotnych
nie zawsze wykonany był
z kamienia. W zależności od
położenia geograficznego
ludzie mieli do dyspozycji
również szkliwo wulkaniczne,
zęby rekina, krzemień, muszle,
bambus, drewno, kości
zwierzęce czy ciosy mamutów.
Tworzone z nich narzędzia
służyły do obrony przed
drapieżnikami i do codziennych czynności, ale nie tylko.
Wiele wskazuje, że dziesiątki
tysięcy lat temu wykorzystywano je również do zabiegów
chirurgicznych. Antropolodzy
dochodzą do takich wniosków
na podstawie obserwacji
dzisiejszych plemion, których
osiągnięcia cywilizacyjne nie
zmieniały się od tysiącleci.
Wiadomo na przykład, że
Polinezyjczycy z atolu Vaitupu
wycinali zmiany skórne czy
polipy za pomocą narzędzia
zwanego ponga kiva, wykonanego z zęba rekina, a Aborygeni zszywali rany i składali
kości, wykorzystując glinę.
W Ameryce Południowej,
Afryce i Indiach rozwinęła
się technika chirurgiczna
polegająca na zamykaniu ran
za pomocą szczęk jednego
z występujących tam
gatunków mrówek, których
używano jako swego rodzaju
klamerek szyjących. Znaleziska
archeologiczne również
dowodzą, że nasi praprzodkowie nie bali się eksperymentować chirurgicznie – niemal
na wszystkich kontynentach
odnaleziono czaszki ze śladami
zabiegu trepanacji. Można się
domyślać, że celem wywiercania otworów w czaszkach
mogło być leczenie krwiaków
czy zmniejszanie ciśnienia śródczaszkowego. Co istotne, na

wielu odnalezionych czaszkach
widać zagojone ślady operacji,
co oznacza, że pacjenci przeżyli
zabieg. A to z kolei wskazuje
na ówczesną znajomość
środków antyseptycznych
pozwalających uniknąć
zgonów z powodu zakażenia.

Zawodowe wyzwania
jaskiniowych dentystów
bardzo przypominały pracę
współczesnych stomatologów.
Dwa ludzkie zęby znalezione
na północy Włoch, datowane
na mniej więcej 13 tys. lat,
wskazują, że nasi przodkowie
mieli problem z kamieniem
nazębnym i próchnicą.
Pokazują również ingerencję
medyczną, polegającą na
usuwaniu chorej tkanki
przy pomocy zaostrzonych
kamiennych narzędzi. Powstałe
w ten sposób ubytki zaklejono
gęstą czarną naturalną masą
bitumiczną, przypominającą
współczesny asfalt. Można
ją uznać za prehistoryczną
plombę. Odnalezione szczątki
pokazują też choroby zębów,
z jakim zmagali się dawni
ludzie. Ciekawym okazem jest
neandertalczyk znaleziony
w Hiszpanii, cierpiący na
ropień okołozębowy, a przy
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Nasi praprzodkowie
również chorowali,
w dodatku na podobne
schorzenia, które
towarzyszą ludzkości
dzisiaj. Naukowcy
odnajdują na to
dowody w licznych
znaleziskach archeologicznych – szkielety
z paleolitu noszą ślady
osteoporozy, krzywicy
czy próchnicy, potwierdzają też tezę, że
wysoka śmiertelność
w połogu była powszechnym zjawiskiem.
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z której obecnie wytwarzany
jest antybiotyk – penicylina.
Z kolei w czaszce odnalezionej
w Danii widać ślady borowania
zębów – naukowcy
uważają, że zabieg odbył się
przy pomocy znanego
w neolicie świdra łukowego.

okazji również pasożyty
układu pokarmowego. Trudno
uwierzyć, ale był on leczony...
aspiryną. Wyniki analizy jego
płytki nazębnej wykazały
obecność kory topoli, która
zawiera przeciwbólowy i przeciwzapalny kwas salicylowy
– składnik dzisiejszej aspiryny.
Fascynującym znaleziskiem na
jego zębach są też ślady pleśni,

Równie interesujące są
dowody na to, że tysiące
lat temu starano się dbać
o uzębienie. Odnaleziony
w Skandynawii zaschnięty
kawałek dziegciu uzyskanego
w procesie podgrzewania
brzozowej kory żywicznej miał
ślady ludzkich zębów i ludzkie
DNA. Naukowcy oszacowali
wiek znaleziska na prawie
6 tys. lat i uznali, że to prehistoryczna guma do życia. Jej
żucie było prawdopodobnie
sposobem na zachowanie
higieny jamy ustnej i leczenia
jej chorób, gdyż w dziegciu
znajdują się bakteriobójcze
benzeny i fenole.

Dziś trudno nam uwierzyć,
że dziesiątki, a nawet setki
tysięcy lat temu możliwe było
przeprowadzanie udanych
operacji chirurgicznych,
a nawet leczenie prostych
dolegliwości za pomocą
wyciągów z roślin. Wszystko
jednak wskazuje na to, że
ludzie pierwotni nie różnili się
od nas tak bardzo, jak nam się
wydaje. Byli inteligentni, mieli
dobry zmysł obserwacji, uczyli
się i szybko zyskiwali doświadczenie. Czy to wystarczyło, by
poznać meandry funkcjonowania ludzkiego ciała, które do
dziś dla całkiem sporej części
ludzkości pozostają tajemnicą?
Być może w każdej epoce
zdarzały się wybitne jednostki
wyprzedzające współczesnych
intelektem, odwagą i zapałem
do eksperymentowania.
Również w jaskini.
Kamila Śnieżek

Na podstawie zachowanych szkieletów
archeolodzy określają
długość życia człowieka
pierwotnego na
ok. 35 lat – dla nas dzisiaj
to tyle, co nic!

NA CO MOGLI CHOROWAĆ LUDZIE PIERWOTNI:
• choroba zwyrodnieniowa stawów – podnoszenie i przenoszenie ciężkich
przedmiotów, np. kamieni czy konarów, mogło obciążać stawy kolanowe,
• mikropęknięcia kręgosłupa i spondyloliza – efekt przeciągania głazów na
duże odległości,
• krzywica – wskazują na to liczne znaleziska archeologiczne, a powodem może być
zbyt niski poziom witaminy D u plemion żyjących na gęsto zalesionym terenie,
• infekcje i ich powikłania – u ludów polujących na zwierzynę oraz zbierających żywność urazy musiały być czymś powszechnym. Nie istniały antybiotyki, środki antyseptyczne czy szczepionki, a wiedza o bakteriach, wirusach,
grzybach i innych potencjalnych patogenach była prawdopodobnie zerowa,
• próchnica, kamień nazębny – oraz prawdopodobnie wszystkie współczesne
nam choroby zębów. Ludzie pierwotni żywili się mięsem, owocami, orzechami
czy grzybami i nie mieli możliwości dbania o higienę jamy ustnej,
• nowotwory – choć przypisujemy je współczesnemu tempu życia, stresowi
i używkom, występowały od początku ludzkości. Do niedawna najstarszym
śladem nowotworu był ten znaleziony w żebrze neandertalczyka żyjącego
przed 120 tys. lat, jednak niedawno naukowcy odkryli ślady kostniaka kostnawego, raka kości, w kręgosłupie australopiteka. Znalezisko datuje się na prawie
2 mln lat!
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