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Zawód farmaceuty to nie bu!ka z"mas!em. Po trudnych 
studiach i"zderzeniu z"apteczn# rzeczywisto$ci# przed 
farmaceutami nieustannie pi%trz# si% liczne trudno$ci 

i"pojawiaj# si% coraz to nowe wyzwania. W"ci#gu ostatniego roku 
tak du&o dzia!o si% wokó! aptek, &e mo&na odnie$' wra&enie, 
&e od momentu, kiedy farmaceuci mog# wystawia' recepty 
pro auctore i"pro familiae, min%!y lata $wietlne. A"s# one z"nami 
przecie& zaledwie od kwietnia 2020 r. Podobnie z"e-recept#. 
Wydaje si%, &e moment jej wdro&enia to ju& prehistoria.

Od tamtego czasu wydarzy!o si% naprawd% wiele. A"z"ka&dym 
kolejnym miesi#cem – ba! nawet dniem – dochodz# 
kolejne wyzwania. Zmiany (cz%sto rewolucyjne) zachodz# 
na naszych oczach. To wszystko dzieje si% tu i"teraz. Na 
przyk!ad to, &e farmaceuci zostali w!#czeni do grupy osób, 
które mog# szczepi' pacjentów przeciw COVID-19. Ale ta 
machina nie zwalnia. To krok do kolejnego celu, jakim jest 
prowadzenie szczepie( w"aptekach. A"patrz#c na tempo 
zmian, mo&na oczekiwa', &e stanie si% to ju& wkrótce.

17 grudnia ub.r. prezydent RP podpisa! ustaw% o"zawodzie 
farmaceuty, na któr# $rodowisko aptekarskie czeka!o trzy 
dekady. Wi%kszo$' jej zapisów wejdzie w"&ycie w"kwietniu 
2021 r. Co dalej? Z"ustaw# o"zawodzie farmaceuty b%d# si% 
wi#za!y kolejne wyzwania, jak chocia&by wprowadzenie opieki 
farmaceutycznej, której ustawa otwiera drzwi. Z"pewno$ci# !atwo 
nie b%dzie. Do $wiadczenia tych us!ug trzeba przystosowa' 
apteki, przeszkoli' personel. Wi#&e si% to równie& z"ogromn# 
odpowiedzialno$ci# – przede wszystkim za pacjenta.

Czy w"ko(cu mo&emy powiedzie', &e farmaceuci zostali 
w!#czeni do systemu ochrony zdrowia? Tak, ale to dopiero 
pocz#tek drogi, zapewne d!ugiej, kr%tej i"nie!atwej. Ustawa 
o"zawodzie farmaceuty otworzy przed farmaceutami nowe 
mo&liwo$ci, ale to przede wszystkim od nich b%dzie zale&a!o to, 
czy z"tych mo&liwo$ci skorzystaj# w"pe!ni i"w"taki sposób, &eby 
zyska! na tym system ochrony zdrowia, a"zw!aszcza pacjenci.
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mgr farm.
Marek Tomków

Z"dnia na dzie# 
w"mediach 
spo!eczno$ciowych 
przybywa zdj%& 
pó!nagich m%'czyzn. 
Kobiet tak'e, cho& 
zdecydowanie mniej 
pó!nagich. Panowie 
wci(gaj( brzuchy, 
wypinaj( klatki. Zasada 
dotyczy równie' tych 
o"nienachalnej 
muskulaturze. Na 
zdj%ciach najcz%$ciej lewe 
rami% z"wbit( ig!(. Do 
tego koniecznie karteczka 
b%d(ca po$wiadczeniem 
przyj%cia pierwszej dawki.

Pisze si! historia

Trzyna"cie kroków
do normalno"ci

To, co #$czy wszystkie fotogra% e, to 
widoczny nawet zza maseczki u"miech. 
Zaszczepieni. Zadowoleni  pokazuj$, 

&e warto si! szczepi' dla siebie i(innych. 
I(tutaj uwaga! O(ile mi#ym akcentem s$ 
zdj!cia osób z(grupy zero, o(tyle odradzam 
sel% e wszystkim celebrytom. Jak sobie kilku 
„s#itfoci!” po szczepieniu machn!#o, to si! 
zrobi#a taka zadyma, &e na K2 by#o s#ycha'.

Co ciekawe, w(pokr!tny sposób owi 
celebryci zach!cili do szczepie), pokazuj$c, 
&e warto nawet prawo nagi$', &eby dosta' 
dawk! poza kolejno"ci$. Tym samym wielu 
Polaków wcze"niej sugeruj$cych, i& po 
szczepionce mog$ wyrosn$' dodatkowe 
ko)czyny lub p#etwy, nagle zmieni#o zdanie, 
krzycz$c do telewizora, &e im celebryci 
zdrowie kradn$. Liczba zainteresowanych 
i(zdecydowanych na przyj!cie leku wzros#a 
o(kilkadziesi$t procent. No có&, kiedy cel 
szczytny, na metody mo&na przymkn$' oko.

Niestety, w(Narodowym Programie Szczepie) 
problemem okazuje si! zwyk#a brutalna 
matematyka. Bynajmniej nie na poziomie 
noblisty, tylko ucznia klasy trzeciej. *eby 
zaszczepi' trzydzie"ci milionów pacjentów, 
nale&y poda' sze"'dziesi$t milionów 
dawek. Podaj$c milion miesi!cznie, to 
dok#adnie pi!' lat. Nawet jak si! liczb! 
podawanych dawek podwoi, to na 
wyszczepienie wszystkich zainteresowanych 
w(krótkim czasie nie ma &adnych szans.

Warto pami!ta', &e kwali% kuj$cy do szcze-
pie) lekarze si! nie rozdwoj$. Je"li skupi$ si! 
na szczepieniach, na bok tra% $ inni pacjenci. 
Je"li zajm$ si! „normalnymi” pacjentami, nie 
b!d$ szczepi'. Zw#aszcza &e grupa pierwsza 
to najbardziej wymagaj$cy pacjenci. Najstarsi 
i(najbardziej schorowani. Sze"'dziesi$t 
milionów kwali% kacji do szczepie), to 
sze"'dziesi$t milionów od#o&onych wizyt dla 
wszystkich innych chorych. *eby oszuka' 
liczby bezwzgl!dne, mo&na zrobi' tylko 
jedno. Zwi!kszy' liczb! uprawnionych do 
kwali% kowania i(podawania szczepionek.

Tutaj na scenie pojawiaj$ si! Farmaceuci. 
Nomem omen „cali na bia#o”. Dok#adnie tak, 
jak nasze kole&anki i(koledzy z(innych krajów, 
którzy szczepi$ na co dzie). W(Polsce w#a"nie 

zmieniono prawo. Farmaceuci po krótkim, 
bezp#atnym kursie b!d$ mogli szczepi'. Nie 
mamy jeszcze prawa do kwali% kowania, ale 
nie mam w$tpliwo"ci, &e w(czasie odsuwa si! 
to, co nieuniknione. W(ci$gu kilkudziesi!ciu 
godzin do Izb zg#osi#o si! setki ch!tnych 
do szkolenia. Oczywi"cie szczepienia nie 
by#yby wykonywane w(aptekach, tylko 
w(puntach szczepie). Magia liczb. Je"li 
szczepi' chce tylko co dziesi$ty Farmaceuta, 
mo&emy stworzy' trzy tysi$ce dodatkowych 
zespo#ów. Nie bez znaczenia jest fakt, &e 
nie tylko zwi!kszy si! dynamika szczepie), 
ale osoby takie otrzymaj$ dodatkowe 
wynagrodzenie za swoj$ prac!.

Kiedy kilka lat temu pokazywa#em takie 
mo&liwo"ci, Farmaceuci sugerowali: albo 
wzi!cie leków, albo odstawienie branych. 
My mieliby"my mie' uprawnienia zawodów 
medycznych? Bez szans. Otó& mamy 
i(b!dziemy je sukcesywnie powi!ksza'.
Po 30 latach, dzi!ki ustawie o(zawodzie 
 Farmaceuty, zaczynamy „udziela'
"wiadcze) zdrowotnych”! Dokona#o si!
Przegl$dy lekowe, niektóre badania 
diagnostyczne, kontynuacja recepty itd.

Przy okazji obronili"my niezale&no"'. Zmiany 
nast!puj$ w(imponuj$cym tempie. O(recep-
tach refundowanych, które wystawiamy 
dla siebie i(naszych bliskich, ju& wszyscy 
zapomnieli. O(zmienionej i(z#agodzonej 
de% nicji recept farmaceutycznych tak&e. 
Za moment szczepienia stan$ si! norm$. 
W(szybkim tempie piszemy histori!.

O K I E M  F A R M A C E U T Y
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Nie dajmy si! zwariowa"

Zawód farmaceuty 
i #wiate$ko w tunelu

Ju% w&kwietniu 2020 r. zosta$a opublikowana 
praca dotycz'ca wp$ywu pandemii COVID-19 
na zdrowie psychiczne1. Pandemia w&wielu 

przypadkach zmieni$a ca$kowicie nasz rytm 
dnia i&tygodnia. Wiele osób przesz$o na prac! 
zdaln', zmieniaj'c w&ten sposób ca$' organizacj! 
pracy (np. pó(niejsze wstawanie, brak stroju 
s$u%bowego, wi!cej czasu sp!dzonego przed 
komputerem itd.). Jako objawy pandemicznego 
ostrego zaburzenia stresowego wyró%niono:

•  objawy natr!tne:
 ) rozpami!tywanie zagro%e*  

pidemicznych i&przekazywanie ich 
za po#rednictwem mediów

 ) dr!cz'ce sny o&tre#ci zwi'zanej z&epidemi'
 ) natr!tne #ledzenie informacji 

medialnych o&epidemii
 ) obsesyjne (cz!sto niew$a#ciwe i&niesku-

teczne) stosowanie zabiegów higienicznych

•  objawy zaburze* nastroju:
 ) smutek
 ) niezdolno#" do ekspresji pozytywnych uczu"
 ) zaburzenia depresyjne
 ) wy%sze ryzyko my#li samobójczych
 ) wy%sze ryzyko zachowa* autode-

strukcyjnych i&samobójstw
 ) ci!%kie i&nawracaj'ce wybuchy gniewu
 ) bezsenno#" lub nadmierna senno#"
 ) spowolnienie lub pobudzenie ruchowe
 ) zm!czenie lub poczucie braku energii
 ) zmniejszona zdolno#" my#lenia 

lub koncentracji
 ) nawracaj'ce my#li o&#mierci

•  objawy dysocjacyjne:
 ) narastaj'ce poczucie nierzeczywisto#ci 

i&niepewno#" co do w$asnej to%samo#ci, 
na zasadzie zaprzeczania: „to si! nie mog$o 
zdarzy", to nie mo%e mnie dotyczy"”

 ) zaburzenia spostrzegania
 ) poczucie spowolnienia

•  objawy unikania

•  objawy nadmiernej pobudliwo#ci:
 ) zaburzenia snu
 ) dra%liwo#" i&wybuchy gniewu
 ) nadmierna czujno#"
 ) trudno#ci z&koncentracj' i&skupieniem uwagi
 ) wzmo%ona reaktywno#" na 

zewn!trzne bod(ce

Brzmi znajomo? Nie musz! chyba nikomu 
przypomina" wiosennej paniki. Nie oby$o si! 
bez uszkodze* skóry przez nadmiern' 
dezynfekcj!, ludzie odka%ali niemal wszystko, 
prali i&prasowali pieni'dze czy %'dali obs$ugi poza 
godzinami otwarcia apteki, by zminimalizowa" 
ryzyko kontaktu z&wirusem. Nietrudno by$o 
zauwa%y", %e od pocz'tku wybuchu pandemii 
odnotowali#my wzrost sprzeda%y #rodków 
uspokajaj'cych, leków przeciwdepresyjnych 
i&nasennych. Z&tym problemem borykaj' si! 
coraz m$odsze osoby, cz!sto bez wcze#niejszej 
historii zaburze* psychicznych2. Zauwa%ono 
równie% zaostrzenie si! zaburze* l!kowych, 
depresyjnych i&obsesyjno-kompulsywnych u&osób 
ju% choruj'cych. Ze wzgl!du na to, %e nadal 
jeste#my w&stanie pandemii, obserwacji nie mo%na 
uzna" za zako*czone i&z&pewno#ci' na ocen! 
d$ugofalowego wp$ywu pandemii COVID-19 na 
nasz' psychik! przyjdzie nam jeszcze poczeka".

Obni%enie nastroju, pojawienie si! stanów 
l!kowych czy zaburzenia snu mog' by" równie% 
zwi'zane z&du%' ilo#ci' czasu sp!dzanego 
w&przestrzeni wirtualnej. W&ko*cu du%a cz!#" 
z&nas uczy si! i&pracuje zdalnie, cz!sto w&prze-
rwach korzystaj'c z&mediów spo$eczno#ciowych. 
Ich wp$yw na nasz' codzienno#" od jakiego# 
czasu jest monitorowany. Zagadnienie jest 
skomplikowane, poniewa% nie ka%dy u%ytkownik 
ma #wiadomo#" istnienia algorytmów i&zna 
zasady ich funkcjonowania. Taki nie#wiadomy 
u%ytkownik jest w&pewnym sensie zagro%eniem 
nie tylko dla siebie (tworz'c swoj' ba*k! 
informacyjn'), ale i&dla innych (powielaj'c 
i&rozpowszechniaj'c nieprawdziwe, niespraw-
dzone tre#ci). Podczas obserwacji zjawiska, 
jakim s' fake newsy, postanowiono zbada", czy 
rodzaj medium równie% ma wp$yw na tempo 
rozpowszechniania takich informacji. Pod lup! 
wzi!to serwisy Facebook, Reddit i&Twitter3. 
Przeprowadzone badanie do#" jednoznacznie 
wskaza$o, %e tre#ci zawieraj'ce informacje 
fa$szywe by$y zdecydowanie bardziej agresywne.

Nie od dzisiaj wiadomo, %e wywo$ywanie tzw. 
gównoburz jest jedn' z&metod na popularyzacj! 
tre#ci i&zwi!kszanie jej zasi!gu. Zwi!kszaj'c 
liczb! komentarzy, zwi!kszamy prawdopodobie*-
stwo dotarcia tre#ci do znajomych oraz znajomych 
znajomych (lub obserwatorów –  
w&zale%no#ci od medium). W&ksi'%ce „Prawa 
epidemii”4 opisano równie% teori! in+uencerów. 
W&skrócie: pewne jednostki maj' wi!kszy 
wp$yw na inne i&istnieje wi!ksza szansa na 

mgr farm.  
Paulina Front

Trudno nie dostrzec, !e 
sytuacja epidemiczna 

wp"ywa na nasz# 
codzienno$%. Liczne 
obostrzenia, zakazy 

i&nakazy powoduj#, !e 
nasza rzeczywisto$% 

wygl#da zupe"nie 
inaczej ni! chocia!by 

rok temu. Izolacja, 
niepewno$% i&nat"ok 

informacji w&mniejszym 
lub wi'kszym stopniu 

wp"ywaj# na nasze 
zdrowie psychiczne. 

Poziom stresu jest 
wy!szy ni! zazwyczaj, 

a&z&dnia na dzie( ro$nie 
frustracja 

spowodowana 
brakiem… 

normalno$ci.
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Odpowiedzialna niezale!no"#

mgr farm.  
Mateusz Szama!ek
farmaceuta logistyk, 
za!o"yciel Sekcji 
Pracowników Hurtowni 
Farmaceutycznych 
Wielkopolskiej Okr#gowej 
Izby Aptekarskiej 
i cz!onek zarz$du 
Stowarzyszenia 
na Rzecz Dobrej Praktyki 
Regulacyjnej GRP

O K I E M  H U R T O W N I K A

Rok 2020 niew$tpliwie zostanie na zawsze ju" zapami#tany z%perspektywy 
szeregu wydarze& zwi$zanych z%pandemi$ COVID-19. Z%perspektywy 
farmaceutów miniony rok przyniós! jednak jeszcze jedno bardzo istotne 
wydarzenie, jakim by!o uchwalenie wyczekiwanej od niepami#tnych czasów 
ustawy o%naszym zawodzie. I%podczas gdy temat pandemii w%zasadzie nie 
schodzi! z%nag!ówków wszystkich mediów, to w%'rodowisku farmaceutycznym 
intensywnie omawiany by! temat niezale"no'ci wykonywania zawodu.

rozprzestrzenienie si$ fa%szywych informacji, je"li 
opublikuje je osoba z&wi$kszymi zasi$gami.

Odnosz$ jednak wra!enie, !e "wiadomo"# wp%ywu 
spo%ecznego osób o&du!ych zasi$gach jest bardzo 
zró!nicowana, a&w&niektórych przypadkach 
zerowa. W&Polsce, gdzie ka!dy zna si$ na polityce, 
zdrowiu i&dowolnej w&tym momencie popularnej 
dyscyplinie sportowej, skutki powtarzania 
fa%szywych informacji s' op%akane. Dodaj'c do 
tego brak rzetelno"ci mediów klasycznych, czyli 
radia i&telewizji, i&cz$sto sprzeczno"# podawanych 
informacji – ludzie czuj' si$ sko%owani i&jeszcze 
bardziej niespokojni. Chyba nie b$dzie zbyt 
"mia%ym stwierdzenie, !e obserwujemy od 
jakiego" czasu upadek autorytetów i&rozwój 
braku zaufania do instytucji publicznych5. 
Nast'pi% rozwój teorii spiskowych, pseudonauki, 
powsta%y ruchy antyszczepionkowe (a&te ju! 
istniej'ce, co paradoksalne, podczas pandemii 
si$ wzmocni%y). Dezinformacja okaza%a si$ 
bardziej popularna od informacji prawdziwych, 
dok%adnych i&sprawdzonych5. Bez krytycznej 
oceny wiarygodno"ci, bezmy"lnie udost$pniaj'c 
niesprawdzone informacje, przyczyniamy si$ 
do wzmocnienia tego zjawiska.

Co w&takim razie robi#? Trudno (szczególnie 
m%odym osobom) wyobrazi# sobie funkcjonowanie 
bez internetu. Nawet starsze osoby dostrzegaj', !e 
„nic, tylko teraz te komórki i&komputery”. Jeszcze 
20 lat temu sp$dzanie czasu przed komputerem 
przez wiele osób by%o postrzegane jako ma%o 
rozwojowe i&kojarzy%o si$, szczególnie troskliwym 
mamom i&babciom, z&graniem w&gry. Niew'tpliwie 
prze%omowe by%o powstanie smartfonów, 
które zapewni%y dost$p do internetu w&ka!dej 
chwili, a&nie tak jak do tej pory tylko w&domu 
i&w&ograniczonym czasie. Teraz w&internecie dzieje 
si$ mnóstwo i&jego mo!liwo"ci s' praktycznie 
nieograniczone. Korzystanie z&internetu mo!e 
by# wykorzystywanie zarówno w&dobrych, jak 
i&z%ych celach. Poprzez algorytm wspierany przez 
ró!ne wtyczki obserwowane s' nasze preferencje. 
Media spo%eczno"ciowe szybko si$ ucz', co nam 
si$ podoba, a&co nie. Jest to wykorzystywane m.in. 
do zwi$kszenia sprzeda!y ró!nych produktów 
poprzez umieszczanie reklam indywidualizo-
wanych w&oparciu o&kliki, polubienia czy czas 
przebywania na stronie. Warto mie# to wszystko 
na uwadze, aby w&tej nowej rzeczywisto"ci 
jako" si$ odnale(# i&nie ulega# manipulacjom.

1 Impact of COVID-19 pandemic on mental health http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2020/187Heitzman_PsychiatrPol2020v54i2.pdf
2 „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
( „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

Dyskusja dotycz'ca ustawy o&zawodzie 
farmaceuty nale!a%a chyba do najgor$tszych 
nie tylko w&minionym roku, ale mo!e 

nawet w&ca%ej naszej historii. Jak w&soczewce skupi%a 
odwieczny konflikt "rodowisk, b$d'cy odzwiercie-
dleniem wewn$trznej dychotomii aptekarstwa: 
biznesu – w&rozumieniu sprzeda!y leków – oraz 
"wiadczenia us%ug opieki zdrowotnej nad pacjentem.

Mniej wtajemniczonym, cho# raczej trudno 
uwierzy#, !eby jaki" farmaceuta nie orientowa% si$ 

w&czym rzecz, wyja"niam, !e chodzi o&sfor-
mu%owan' w&ustawie o&zawodzie farmaceuty 
mo!liwo"# cofni$cia zezwolenia na prowadzenie 
apteki lub hurtowni temu przedsi$biorcy, 
u&którego dochodzi do naruszenia niezale!no"ci 
decyzji merytorycznych podejmowanych 
przez zatrudnianych farmaceutów. Strona 
aptekarzy reprezentowana przez samorz'd 
postulowa%a konieczno"# wprowadzenia takich 
zapisów jako bat na nie zawsze uczciwe i&etyczne 
praktyki wp%ywania biznesu na zawarto"# 
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O K I E M  H U R T O W N I K A

Nie tylko aptekarski dylemat 
– obecno!" magistra farmacji

koszyka pacjenta – krótko mówi#c, wciskania 
mu niepotrzebnych produktów. Z$kolei strona 
biznesowa opowiada%a si& za mo'liwo!ci# obrony 
przedsi&biorców przed ryzykiem unieruchomienia 
ich dzia%alno!ci w$wyniku arbitralnych decyzji 
inspekcji farmaceutycznej, tym samym d#'#c do 
z%agodzenia przedmiotowego przepisu prawa. Na 
ostatniej prostej procesu legislacyjnego ta – jakby 
nie patrze" – wa'na kwestia zosta%a sprowadzona 
do jednego s%owa w$ustawie: „uporczywie”.

Generalnie rzecz bior#c, dyskusja skupiona by%a 
na wykonywaniu zawodu farmaceuty w$aptece, 
jednak w$argumentacji obu stron pojawia%a si&
tak'e kwestia niezale'no!ci farmaceutów 
w$hurtowniach. Przygl#daj#c si& temu nieco bli'ej 
i$bior#c do r&ki konkrety w$postaci istniej#cego 
od lat Prawa farmaceutycznego, paradoksalnie 
zauwa'ymy jednak, 'e zmiana, cho" tak zajadle 
dyskutowana, dla farmaceutów w$hurtowniach 
wnosi niewiele nowego. Art. 78 ust. 1 ustawy 
Prawo farmaceutyczne to rozbudowany katalog 
odpowiedzialno!ci przedsi&biorcy prowadz#cego 
dzia%alno!" polegaj#c# na prowadzeniu 
hurtowni farmaceutycznej. W$pkt 14 wymienia 
on m.in. konieczno!" umo'liwienia Osobie 
Odpowiedzialnej, czyli kierownikowi hurtowni 
farmaceutycznej, farmaceucie odpowiadaj#cemu 
za merytoryczne kwestie dzia%ania hurtowni, wyko-
nywania obowi#zków. I$– co warto szczególnie 
podkre!li" – podejmowania niezale'nych decyzji 
w$ramach przypisanych uprawnie( wynikaj#cych 
z$ustawy. Skuteczno!" tego przepisu gwarantowa-
na jest sankcj# przewidzian# w$art. 81 ust. 1 pkt 4,
a$polegaj#c# na – ni mniej, ni wi&cej – cofni&ciu 
przez GIF zezwolenia na prowadzenie hurtowni 
w$przypadku stwierdzenia niewype%nienia 
obowi#zków wymienionych w$art. 78 ust 1.
A$zatem tak'e w$przypadku stwierdzenia 
braku mo'liwo!ci podejmowania przez Osob& 
Odpowiedzialn# niezale'nych decyzji w$sprawach 
merytorycznych. Przy czym warto podkre!li", 
'e nie zastosowano tu 'adnych kompromisów 
w$postaci „uporczywo!ci” lub czasowego 
zawieszenia. Dla farmaceuty w$hurtowni sprawa 
wydaje si& wi&c prosta: niezale'no!" w$decyzjach 
merytorycznych lub ryzyko utraty zezwolenia.

Kwestia umocowania i$decyzyjno!ci Osoby 
Odpowiedzialnej jest ka'dorazowo i$skrupulatnie 
sprawdzana przez GIF w$cyklicznie prowadzonych 
kontrolach w$hurtowniach. )adna z$kontroli 
nie ob&dzie si& bez przedstawienia struktury 
organizacyjnej i$zakresu obowi#zków Osoby 
Odpowiedzialnej, z$których jednoznacznie wynika 
nadrz&dno!" jej roli. Praktyczne wykonanie 
przepisów sprawdzane jest poprzez analiz& 
konkretnych przypadków, zw%aszcza sytuacji 
awaryjnych, w$których badane jest to, jak Osoba 

Odpowiedzialna podejmuje swoje decyzje i$czy 
s# one przez przedsi&biorc& respektowane, 
nawet je!li maj# negatywny wp%yw na aspekt 
ekonomiczny. Takim przyk%adem s# m.in. decyzje 
o$skierowaniu do utylizacji towaru o$znacznej 
warto!ci w$przypadku wykrycia nieprawid%owo!ci 
w$jego przechowywaniu lub transporcie. Ale 
mo'e to by" równie' np. odmowa dostarczenia 
lub przyj&cia towaru od lub do nieuprawnionych 
klientów lub realizacji nieprawid%owych transakcji.

Decyzje i$dzia%ania kierownika hurtowni 
farmaceutycznej nastawione na bezwzgl&dne 
zapewnienie bezpiecze(stwa pacjenta poprzez 
nale'yte spe%nienie wymaga( jako!ciowych bywaj# 
wi&c czasem w$opozycji do celów ekonomicznych 
wyra'onych jak najni'szym kosztem i$mo'liwie 
najkrótszym czasem realizacji. Nie jest przecie' 
'adn# tajemnic# d#'enie biznesu do zrealizowania 
operacji w$najbardziej efektywny czasowo 
i$kosztowo sposób. Nie zawsze osi#gni&cie 
parametrów ekonomicznych pozwala na zapew-
nienie wymaganego poziomu jako!ci. Jednak 
ostatecznie najwa'niejszym celem biznesowym 
dystrybucji farmaceutycznej jest zapewnienie 
szybkiego, niedrogiego, ale tak'e bezpiecznego 
dost&pu do leku dla pacjenta. To jest w%a!nie 
poziom odpowiedzialno!ci w$bran'y zdrowotnej, 
skutkuj#cy konieczno!ci# wspó%grania tych trzech 
czynników. Rola farmaceuty jest wi&c tu,
je!li nie kluczowa, to przynajmniej bardzo istotna. 
Nie da si& tego osi#gn#" bez umo'liwienia 
farmaceucie podejmowania odpowiednich 
decyzji, czasem wbrew ekonomicznej logice.

Nadanie szczególnej wagi niezale'no!ci decyzji 
farmaceuty nie mo'e jednak skutkowa" parali'em 
funkcjonowania %a(cucha dystrybucji leków, gdy' 
konsekwencje jego za%amania nios# ogromne 
ryzyko dla perspektywy utrzymania zdrowia 
pacjenta. Dlatego przypadki jej naruszenia powinny 
by" skrupulatnie badane w$ramach rzetelnie prowa-
dzonych inspekcji, zanim zostan# podj&te decyzje 
o$trudnych do przewidzenia skutkach. Ci#g%o!" 
zapewnienia dost&pu do leków jest zbyt istotna, 
by móc pozwoli" sobie na arbitralne decyzje.

Mo'e wi&c nie o$„uporczywo!ci” powinna 
toczy" si& dyskusja, ale o$odpowiedzialno!ci 
na wszystkich poziomach. Odpowiedzialno!ci 
farmaceutów – za decyzje wp%ywaj#ce na zdrowie 
pacjenta. Odpowiedzialno!ci biznesu – za decyzje 
wp%ywaj#ce na jako!" pracy zatrudnianych 
farmaceutów. Odpowiedzialno!ci organów 
nadzoru i$regulatora – za decyzje wp%ywaj#ce na 
prowadzenie biznesu w$bran'y zdrowotnej. I$tej 
odpowiedzialno!ci 'yczmy sobie wzajemnie, gdy 
nadejdzie dzie( wej!cia w$'ycie naszej ustawy.
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W !PIGU"CE
Specjali#ci i!recepty 75+
Ministerstwo Zdrowia wreszcie, cho$ nie wprost, przyzna%o si& do b%&du – umo'-
liwi%o lekarzom specjalistom wystawianie recept na bezp%atne leki dla osób 
po 75. roku 'ycia. Wcze#niej bardzo d%ugo twierdzi%o, 'e pozostawienie tego 
uprawnienia w!r&kach lekarzy POZ jest doskona%ym rozwi(zaniem.

Zadanie dla badaczy
Za kilka b(d) kilkana#cie lat zjawisko to b&d( opisywa$ psychiatrzy i!psycho-
terapeuci, na razie pozostaje si& z! nim mierzy$. O! czym mowa? O! tych 
wszystkich wypowiedziach i! dzia%aniach, które w! za%o'eniu maj( zaprze-
cza$ pandemii koronawirusa czy podwa'a$ zagro'enia z!ni( zwi(zane albo 
ukierunkowane zosta%y na tworzenie rozmaitych teorii spiskowych. W#ród 
innych niew(tpliwie badana te' b&dzie historia farmaceuty ze szpitalnej 
apteki z! Milwaukee, który wyjmowa% na noc z! lodówki * olki szczepionki 
przeciwko COVID-19, by przesta%a by$ skuteczna. Zmarnowa% w!ten sposób 
kilkaset dawek. Dlaczego to zrobi%? Tym w%a#nie – motywami tego absur-
dalnego dzia%ania – za jaki# czas zajm( si& zapewne badacze.

Wymogi na czas pandemii
Przerwanie przez farmaceut& pracy w! aptece na okres d%u'szy ni' pi&$ lat 
w!ci(gu ostatnich sze#ciu lat powoduje, 'e aby ponownie podj($ w!niej prac&, 
musi odby$ pó%roczne przeszkolenie uzupe%niaj(ce. W!czasie pandemii ma si& 
to zmieni$ – grupa pos%ów wnios%a do  Sejmu projekt maj(cy zlikwidowa$ ten 
wymóg. Jednocze#nie pos%owie chc(, by samorz(d aptekarski zosta% zobligo-
wany do niezw%ocznego (nie pó)niej ni' w!ci(gu siedmiu dni od otrzymania 
wszystkich wymaganych dokumentów) wydania prawa wykonywania zawodu.

Rozszerzenie roli, 
finansowanie
W!Anglii pad%a propozycja, by rozpocz($ debat& o!rozszerzeniu roli aptek 
i! okre#leniu sposobu ich * nansowania odzwierciedlaj(cego prac& farma-
ceutów podczas pandemii koronawirusa. A! przecie' oni ju' tam maj( 
opiek& farmaceutyczn(, maj( szczepienia w!aptekach. Za chwil& b&d( wi&c 
nie dwa, nie pi&$, ale dziesi&$ kroków przed nami. No chyba 'e sprawnie 
i! zgodnie z! zaproponowanymi terminami wdro'ymy „Strategi& na rzecz 
rozwoju aptek”, o!której piszemy szerzej wewn(trz tego numeru.
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Ostrze!enie Interpolu
Ju! na pocz"tku grudnia Interpol ostrzeg#, !e wszystkie kraje powinny si$ przygotowa% na 
odparcie zorganizowanej przest$pczo&ci, która !eruje na szczepieniach przeciwko COVID-19. 
Wed#ug Interpolu spodziewa% si$ nale!y fa#szowania, kradzie!y, nielegalnych reklam szcze-
pionek przeciwko COVID-19 i'grypie. W'gr$ mo!e te! wchodzi% zak#ócanie #a(cucha dostaw, 
uruchamianie stron internetowych oferuj"cych fa#szywe leki stanowi"ce zagro!enie dla 
zdrowia, a'nawet !ycia. Jednocze&nie Interpol przypomnia#, !e pandemia ju! wywo#a#a szereg 
bezprecedensowych i'gro)nych dzia#a( grup przest$pczych. W'kr$gu zainteresowania grup 
przest$pczych znalaz#y si$ tak!e lub mog" si$ znale)% produkcja i'dystrybucja nieautoryzowa-
nych i'fa#szywych testów na COVID-19. 

F L E S Z

Prawo i'zdrowy rozs"dek
Inny wyrok podwa!a#by zaufanie do pa(stwa, do instytucji stoj"cych na stra!y przestrze-
gania prawa – Naczelny S"d Administracyjny uzna# za s#uszne stanowiska wojewódzkiego 
inspektora farmaceutycznego, GIF i'WSA w'Warszawie w'sprawie reklamy aptek, do której 
nie chcia#a si$ przyzna% spó#ka prowadz"ca te apteki. W'skrócie: najpierw inspektorzy, potem 
WSA nie zaakceptowali twierdze( spó#ki, i! reklamy jej aptek to dzie#o... konkurencji. NSA 
uzna#, !e zarzuty spó#ki wnosz"cej o'kasacj$ wyroku sprowadzaj" si$ do polemiki z'ocen" 
prawid#owo&ci zgromadzonego materia#u dowodowego. Doda# te!, !e nie mo!na uzna% za 
 zasadny zarzutu spó#ki, i! to nie jej nale!y przypisa% dzia#alno&% reklamow". Efekt odmien-
nego werdyktu NSA przeczy#by nie tylko zdrowemu rozs"dkowi w' tej konkretnej sprawie, 
móg# mie% równie! daleko id"ce konsekwencje dla kolejnych post$powa( dotycz"cych 
reklamy aptek. Wystarczy#oby bowiem zaprzeczy%, !e mia#o si$ co& wspólnego z' reklam" 
w#asnej apteki, by nie ponosi% konsekwencji. Skutkiem tego przepis o'zakazie reklamy aptek 
sta#by si$ * kcyjny.

Cofni$cie cofni$cia zezwolenia
W'tej sprawie zwyci$!y# zdrowy rozs"dek: WSA w'Warszawie uchyli# decyzje inspekcji farmaceutycznej, 
na mocy których cofa#a ona zezwolenie na prowadzenie pewnej apteki. W'&wietle wyroku WSA – Bogu 
ducha winnej.

A'by#o tak: apteka prowadzi#a wysy#kow" sprzeda! leków za po&rednictwem platformy Allegro. Jeden 
z' kupuj"cych – osoba * zyczna – naby# ich du!e ilo&ci, a' potem poprosi# o' wystawienie faktury VAT 
na przedsi$biorstwo. Dopiero wtedy apteka prowadz"ca sprzeda! mia#a si$ zorientowa%, !e jest to 
przedsi$biorca prowadz"cy aptek$ na Podkarpaciu i'w'zwi"zku z'tym dokona#a korekt, by jako nabywc$ 
wskaza% osob$ * zyczn". Apteka, która kupi#a leki, wprowadzi#a je jednak na stan i'sprzedawa#a swoim 
pacjentom. Wtedy apteka, która sprzeda#a jej leki, zg#osi#a do prokuratury wniosek o'wszcz$cie post$-
powania w'sprawie wy#udzenia po&wiadczenia nieprawdy w'fakturach. WIF nadzoruj"cy jej dzia#alno&% 
nie chcia# jednak czeka% na rozstrzygni$cie sprawy przez prokuratur$, a'pó)niej by% mo!e tak!e przez 
s"d – cofn"# jej zezwolenie na prowadzenie dzia#alno&ci i'sam z#o!y# do prokuratury doniesienie o'mo!li-
wo&ci pope#nienia przest$pstwa przez spó#k$ prowadz"c" aptek$. WSA uzna#, !e stanowisko inspekcji 
by#o b#$dne i' przeczy#o podstawowym zasadom post$powania administracyjnego, bo nie ustalono 
okoliczno&ci faktycznych i'nie udowodniono aptece pope#nienia czynów niezgodnych z'prawem. WSA 
nakaza# inspekcji ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Przygotowa!a: Ma!gorzata Grosman

Szczepionka z'Indii
D#ugo s#yszeli&my, !e nie b$dzie w' tym sezonie problemu z' nabyciem szczepionek przeciw 
grypie, cho% fakty mówi#y co innego. Pod koniec listopada okaza#o si$, !e jeszcze w'pa)dzier-
niku Ministerstwo Zdrowia wyrazi#o zgod$ na czasowe dopuszczenie do obrotu indyjskiej 
szczepionki przeciw grypie. Z'pocz"tku na 60 dni, ale z'mo!liwo&ci" przed#u!enia tego okresu. 
Co jednak najwa!niejsze, media donosz", !e szczepionka ta oferowana jest aptekom po cenie 
du!o wy!szej , ni! wynosz" ceny dotychczas dopuszczonych na rynek szczepionek.
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F A 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

Parlament przyj!" przepisy 
w"!czaj!ce farmaceutów 
do realizowania przez 
nich szczepie# przeciw 
COVID-19 np. w$szpitalach 
w%z"owych lub punktach 
szczepie#. Czy to zbli&a nas 
do kolejnego kroku, czyli 
szczepie# w$aptekach?
Te przepisy fundamentalnie 
zmieniaj! wszystko. Zamykaj! 
dyskusj"  o tym, czy farmaceuci 
w#ogóle mog! szczepi$. 
Otwieraj! drog" do tego, %eby 
farmaceuci szczepili pacjentów 
przeciw COVID-19 po odpo-
wiednim szkoleniu. W#tej chwili 
mówimy tylko o#szczepieniach 
przeciw COVID-19, taka jest 
potrzeba chwili i#na tym si" 
skupiamy. Ale skoro mo%emy 
szczepi$ przeciwko COVID-19, 
to czy nie mo%emy przepro-
wadza$ innych szczepie&, 
które s! mniej skomplikowane 
i#nie budz! takich emocji 
czy w!tpliwo'ci w'ród opinii 
publicznej czy ekspertów?

A$dlaczego uwa&a pan, &e ta 
zmiana jest fundamentalna?
Bo w(!cza farmaceutów do 
systemu ochrony zdrowia. 
Dzi"ki niej farmaceuci b"d! ju% 

nie tylko elementem systemu 
dystrybucji leków, ale tak%e 
zaczn! realizowa$ 'wiadczenia 
zdrowotne. Tak! mo%liwo'$ 
daje nam ustawa o#zawodzie 
farmaceuty. Przepisy przyj"te 
przez parlament pozwalaj! 
szczepi$ przeciwko COVID-19 
nie tylko farmaceutom, ale 
tak%e diagnostom i#) zjotera-
peutom. Ale prawda jest taka, 
%e z#tego grona tylko farma-
ceuci pracuj!cy w#aptekach 
b"d! w#stanie w#przysz(o'ci 
uczestniczy$ w#systemie 
ochrony zdrowia w#innych 
obszarach, nie tylko w#obsza-
rach szczepie&. Ju% wkrótce 
apteka z#miejsca, w#którym do 
tej pory sprzedawa(o si" leki, 
zmieni si" tak%e w#miejsce, 
gdzie b"d! 'wiadczone us(ugi 
medyczne. To rewolucja. 
Od jakiego' czasu mieli'my 
sygna(y – np. w#raporcie 
Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i#Tary) kacji – %e 
to w(!czanie farmaceutów 
do systemu ochrony zdrowia 
b"dzie realizowane szybciej lub 
wolniej, ale nie spodziewali'my 
si", %e a% w#tak szybkim 
tempie. Jedyn! przes(ank!, 
która nieco jeszcze hamuje ten 
proces, s! opinie 'rodowiska 
lekarskiego, co ostatnio na 
jednym z#posiedze& sejmowej 
komisji zasygnalizowa( minister 
Micha( Dworczyk. Ale tego 
ju% nie da si" zatrzyma$.

Obecne przepisy 
jednak nie pozwalaj! 
szczepi' w$aptekach.
W#tej chwili tak naprawd" to,
gdzie szczepienia s! 
wykonywane, jest mniej 
istotne od tego, by farmaceuci 

mieli mo%liwo'$ nie tylko 
realizowania szczepie&, ale 
te% prowadzenia kwali) kacji 
pacjentów do nich. Pozosta(e 
kwestie s! bowiem tylko 
kwestiami technicznymi – 
chodzi np. o#wymogi, jakie 
stawia si" miejscom, gdzie 
prowadzone s! szczepienia. 
Ale i#w#tej kwestii dokonuje si" 
na naszych oczach rewolucja. 
W#znowelizowanym niedawno 
rozporz!dzeniu jest mowa 
o#szczepieniu w#miejscu 
zamieszkania pacjenta. Je'li 
wi"c kto' za chwil" powie, %e 
w#domu pacjenta s! lepsze 
warunki od tych, jakie s! 
w#aptece, %e w#domu mo%na 
lepiej zareagowa$ na reakcje 
poszczepienne, to ja si" z#tym 
absolutnie nie zgadzam. Na 
naszych oczach diametralnie 
zmieni(o si" podej'cie 
do szczepie&. Jeszcze do 
niedawna by(y one traktowane 
na równi z#zaawansowanym 
zabiegiem medycznym.

Szczepienia w$aptekach od 
wielu lat przeprowadzane s!
w$Wielkiej Brytanii. Tam ju& 
sta"o si% to powszechne. 
W$(lad za ni! posz"y kolejne 
kraje. Ju& nikogo to nie dziwi.
Na szczepienia w#aptekach 
zdecydowa(y si" niedawno 
dwa pa&stwa, które podcho-
dzi(y najbardziej konserwa-
tywnie do wprowadzania 
nowych rozwi!za& w#aptekach, 
czyli Francja i#Niemcy. We 
Francji farmaceuci szczepi! 
pacjentów przeciwko grypie 
od dwóch pe(nych sezonów. 
W#ramach niego farmaceuci 
zaszczepili 3,6 mln pacjentów. 
W#dwóch niemieckich landach 

W#tej chwili tak 
naprawd" to, gdzie 

szczepienia s! 
wykonywane, jest mniej 

istotne od tego, by 
farmaceuci mieli 

mo%liwo'$ nie tylko 
realizowania szczepie&, 

ale te% prowadzenia 
kwali) kacji pacjentów 

do nich. Pozosta(e 
kwestie s! bowiem 

tylko kwestiami 
technicznymi – mówi 

mgr farm. Micha( Byliniak,
wiceprezes Naczelnej 

Rady Aptekarskiej , 
w#rozmowie 

z#Wojciechem 
Giedrysem.

Kr!ta droga
do szczepie" w aptekach?
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trwa pilota" szczepie# 
w$aptekach. Tam s! tacy sami 
pacjenci, tacy sami lekarze 
i$farmaceuci, a$apteki si% nie 
ró"ni! od naszych. U$nas te" 
to mo"na zrobi&. Realizowanie 
szczepie# i$kwali' kacja do nich 
nie wymagaj! sze(cioletnich 
studiów i$specjalizacji.

Jakie bariery stoj! na 
drodze to tego, "eby 
w#polskich aptekach 
szczepiono pacjentów?
Pierwsz! przeszkod! 
jest konieczno(& zmiany 
przepisów, czyli zmiana 
ustawy o$chorobach 
zaka)nych, uwzgl%dnienie tej 
kwestii w$kilku rozporz!dze-
niach – na pewno w$sprawie 
pomieszcze# i$wymogów do 
prowadzenia apteki. Je"eli 
szczepienia maj! si% odbywa& 
w$aptekach, to musimy 
powiedzie&, "e w$aptekach 
mo"e si% to odbywa&. Nale"y 
te" okre(li&, w$jakich warun-
kach ma by& to wykonywane, 
jaki( minimalny standard 
 realizowania (wiadczenia, 
a$tak"e przeprowadzi& 
szkolenia dla farmaceutów.

Jak pan s!dzi, czy w#tym 
roku b$d! wykonywane 
szczepienia w#aptekach? 
Czy jednak ta droga jest 
na tyle d%uga i#kr$ta, "e 
trzeba b$dzie jeszcze na 
to troch$ poczeka&?
Sytuacja pandemiczna 
niezwykle przyspiesza 
niektóre rzeczy. Przed nami 
kilka, a$mo"e kilkana(cie 
miesi%cy szczepie#. To 
oznacza, "e wielu medyków 
b%dzie musia*o skupi& si% 
wy*!cznie na ich realizowaniu. 
Nie b%d! mogli przyjmowa& 
swoich pacjentów. W*!czenie 
farmaceutów w$ten proces 
mo"e to zmieni& i$sprawi&, 
"e lekarze wróc! do swoich 
pacjentów. Tym bardziej "e 
szczepienia przeciw COVID-19 
– podobnie jak przeciw 
grypie –m  og! pozosta& 

z$nami na d*ugo, "e obecne 
szczepienia nie dadz! nam 
odporno(ci na lata. Szcze-
pienia wcze(niej czy pó)niej 
– my(l%, "e wcze(niej – b%d! 
prowadzone w$aptekach. 
By& mo"e zbiegn! si% 
z$kolejnymi przeciwko grypie. 
System b%dzie potrzebowa& 
wi%kszego wsparcia ni" teraz. 
Bez aptek zaszczepienie 
przeciwko tym chorobom 
milionów Polaków w$krótkim 
czasie b%dzie niemo"liwe. 
Podczas pandemii zmieniaj! 
si% priorytety, pandemia 
powoduje, "e pewne obszary 
staj! si% z niemo"liwych 
absolutnie konieczne do 
wprowadzenia. Wydaje si%, "e 
szczepienia w aptekach jednak 
w tym obszarze si% znajduj!. 
Podobnie jak kontynuacja 
recept, która jest w$ustawie 
o$zawodzie farmaceuty, 
czy te" postulowany przez 
aptekarzy serwis „drobne 
dolegliwo(ci”, który móg*by 
by& realizowany w$aptekach 
jako jedna z$us*ug opieki 
farmaceutycznej. Od pocz!tku 
pandemii apteki odci!"aj! 
system ochrony zdrowia. 
Dodatkowe serwisy odci!-
"y*yby go jeszcze bardziej. 
Pewnie nie przynios*yby 
znacz!cych oszcz%dno(ci dla 
systemu ochrony zdrowia, 
ale wykorzystanie potencja*u 
farmaceutów usprawni*oby 
system i$sprawi*o, "e by*by 
bardziej wydolny.

Dlaczego jednak ten 
temat wywo%uje tak wiele 
ró"nych emocji w'ród 
aptekarzy? Nie wszyscy s! 
przekonani do szczepie( 
i#nie ma jednomy'lno'ci.
Niektórzy farmaceuci nie 
wiedz!, na czym polega 
szczepienie i$kwali' kacja do 
niego. Wielu z$nich wyobra"a 
to sobie jako co( trudnego 
i$wi!"!cego si% z$bardzo du"! 
odpowiedzialno(ci!. Mia*em 
takie same w!tpliwo(ci a" do 
momentu, gdy farmaceuta, 
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który robi" setki szczepie# 
rocznie, przeszkoli" mnie 
i$wykona"em pierwsze 
wk"ucie pod jego nadzorem. 
To by"a ta chwila, gdy okaza"o 
si%, &e to jest proste i$tak 
naprawd% niewspó"mierne 
do budowanej wokó" 
szczepie# otoczki i$do tego, 
co si% o$tym mówi. Musimy 
te& pami%ta', &e proces 
pod nazw! „szczepienia 
w$aptekach” nie zostanie 
wprowadzony z$dnia na 
dzie#. To potrwa kilka 
lat. Nie od razu Francja 
dosz"a do poziomu 3,6 mln 
pacjentów zaszczepionych 
w$aptekach. Trzeba 
wyedukowa' i$przekona' 
nie tylko pacjentów, ale te& 
farmaceutów, przystosowa' 
apteki, rozwi!za' problemy 
zwi!zane z$dost%pno(ci! 
szczepionek i$ich dystrybucj!. 
To jest proces. Ka&da 
podró& ma swój pierwszy 
krok. Teraz go zrobili(my.

Ilu w!tej chwili farma-
ceutów w!Polsce jest 
gotowych do przepro-
wadzenia szczepie"?
Nie mam dok"adnych 
danych. Mamy m.in. grup% 

kilkuset farmaceutów, którzy 
s! przeszkoleni w$ramach 
projektów realizowanych 
przez dr. Piotra Merksa. By"y 
one oparte na standardach, 
jakie panuj! w$krajach Europy 
Zachodniej, ale nie daj! 
uprawnie# do prowadzenia 
szczepie# w$Polsce. Mamy te& 
mnóstwo osób, które praco-
wa"y za granic!, tam zdoby"y 
takie kwali) kacje i$wróci"y 
do kraju. Ta grupa wcale nie 
jest ma"a. W$warszawskiej 
izbie aptekarskiej zbieramy 
zg"oszenia farmaceutów, 
którzy s! zainteresowani 
szkoleniem z$realizacji szcze-
pie# lub s! gotowi do ich 
przeprowadzania w$punktach 
szczepie#. Codziennie tra) a 
do nas kilkadziesi!t zg"osze#. 
I$co wa&ne, dotyczy to tylko 
warszawskiej izby! Warto 
podkre(li', &e na jakimkol-
wiek etapie – teraz, gdy 
zach%camy farmaceutów do 
szkole# i$realizacji szczepie# 
w$wyznaczonych punktach, 
a$tak&e pó*niej, gdy b%dzie 
mo&na robi' to w$aptekach 
– nie zak"adamy, &e prowa-
dzenie szczepie# b%dzie dla 
farmaceutów obowi!zkowe, 
&e ka&dy b%dzie musia" umie' 
to robi' i$to realizowa'. Co 
wi%cej – teraz nie szukamy 
ludzi, których trzeba 
przekonywa', tylko tych, 
którzy s! przekonani. Bo to 
oni b%d! ambasadorami tego 
procesu. Ci, którzy pierwszy 
raz to zrobi!, którzy zaczn! to 

wykonywa' niezale&nie
od miejsca, b%d!
pokazywa' swoim kole-
&ankom i$kolegom,
&e to nie jest takie trudne.

A!jak to b#dzie wygl$da% 
od strony & nansowej 
– teraz i!pó'niej?
Kwoty za szczepienia przeciw 
COVID-19 okre(la zarz!dzenie 
prezesa NFZ. W$praktyce 
jest tak, &e s! one dzielone 
mi%dzy wszystkich cz"onków 
zespo"u realizuj!cego 
szczepienia. Inaczej sprawa 
b%dzie wygl!da' w$aptece.
Jak powinno by' dzielone 
wynagrodzenie za 
przeprowadzenie szczepienia 
przez farmaceut% w$aptece 
b!d* wykonywanie innych 
us"ug farmaceutycznych? 
To z$pewno(ci! b%dzie 
przedmiotem wielu dyskusji 
w$przysz"o(ci, kiedy b%dziemy 
uruchamia' pierwsze serwisy. 
Trzeba znale*' formu"%, 
w$której b%dziemy mówi' 
o$umowie dwustronnej. 
W$tej umowie musimy 
mie' zagwarantowan! 
korzy(' dla farmaceuty i$dla 
prowadz!cego aptek%. Je(li 
to zrobimy w$inny sposób, to 
albo jedna, albo druga strona 
nie b%d! mia"y interesu, &eby 
to robi'. Obu stronom musi 
zale&e' na tym, &eby z$us"ugi 
skorzysta"o jak najwi%cej 
pacjentów, &eby zrobi' to 
najskuteczniej, &eby mia"a 
ona jak najwy&sz! jako('.

Pierwsz! przeszkod! jest 
konieczno(' zmiany 

przepisów, czyli zmiana 
ustawy o$chorobach 

zaka*nych,
uwzgl%dnie-

nie tej kwestii w$kilku 
rozporz!dzeniach –

na pewno w$sprawie 
pomieszcze# i$wymogów do 

prowadzenia apteki. Je&eli 
szczepienia maj! si%

odbywa' w$aptekach, to 
musimy powiedzie', &e 
w$aptekach mo&e si% to 

odbywa'. Nale&y te& okre(li', 
w$jakich warunkach ma by'

to  wykonywane, jaki( 
minimalny standard 

 realizowania (wiadczenia, 
a$tak&e przeprowadzi' 

szkolenia dla farmaceutów.

F A 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
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Podpisuj!c ten dokument, 
minister Adam 
Niedzielski stwierdzi", #e 

farmaceuci to jedna z$tych grup 
zawodowych, która w$dobie 
epidemii koronawirusa jest 
pierwszym z$ogniw ca"ego 
systemu ochrony zdrowia. Co 
wi%cej – ogniwem mocnym, 
spe"niaj!cym wszystkie 
standardy profesjonalizmu. 
W$zwi!zku z$tym obieca", #e 
wspólnie z$farmaceutami 
ministerstwo i$on sam 
b%d! d!#y& do pe"nego 
uregulowania szeregu pal!cych 
kwestii zwi!zanych z$opiek! 
farmaceutyczn! oraz statusu 
zawodowego farmaceuty.

By"a to wi%c deklaracja przej'cia 
od rozwa#ania, gdybania 
i$debatowania do wdra#ania 
rozwi!za( problemów istniej!-
cych i$narastaj!cych o$lat. Takich 
jak np. nierówny dost%p aptek, 
a$tym samym pacjentów, do 
leków ratuj!cych zdrowie i$#ycie.

Strategia uwzgl%dniaj!ca bodaj 
wszystkie najpowa#niejsze 
bol!czki aptecznego rynku 
ma prowadzi& do stosunkowo 
szybkiego, bo trwaj!cego 

kilkana'cie miesi%cy, procesu 
uleczania rynku aptecznego 
z$tych schorze(. Sta"a si% 
w$zwi!zku z$tym zestawieniem 
wyzwa( i$harmonogramem 
dzia"a( do wykonania w$ostat-
nich miesi!cach 2020 r. 
i$przez ca"y bie#!cy rok.

1$�3,(5:6=<�2*,(Ĝ

Pierwszy punkt porozumienia 
podpisywanego w$pa)dzierniku 
by" oczywisty. Po prostu 
musia"o nim by& uchwalenie 
ustawy o$zawodzie farmaceuty. 
Z$ró#nych powodów. Po 
pierwsze, ustawa by"a ju# 
gotowa, wystarczy"o wi%c 
doko(czy& proces legislacyjny, 
by móc og"osi& osi!gni%cie 
sukcesu i$odhaczy& ten punkt 
porozumienia. I$to si% uda"o – 
farmaceuci nie omieszkali tego 
zauwa#y&. Jedni byli zadowoleni, 
inni podchodzili do sprawy 
sceptycznie, twierdz!c, #e 
ustawa o$zawodzie w$praktyce 
nie wp"ynie na ich prac%. Nie 
zmienia"o to jednak faktu, #e 
ustawa – po dziesi%cioleciach 
od reaktywowania samorz!du 
aptekarskiego – wreszcie 
zosta"a uchwalona.

Co nie zwróci"o ju# tak wielkiej 
uwagi, na drug! po"ow% lub 
ostatni kwarta" minionego 
roku zaplanowano jeszcze 
dwa zadania. W$drugiej 
po"owie roku mia"y zosta& 
ustanowione zasady, zgodnie 
z$którymi zmiany w$wykazach 
refundowanych leków, 'rodków 
spo#ywczych specjalnego 
przeznaczenia #ywieniowego 
oraz wyrobów medycznych, 
w$stosunku do których wydano 
ostateczne decyzje administra-
cyjne o$obj%ciu refundacj! albo 
ostatecznie decyzje zmieniaj!ce, 
og"aszane mia"y by& nie cz%'ciej 
ni# raz na 3 miesi!ce. To te# by" 
postulat wa#ny dla farmaceutów 
i$aptek, bo dwumiesi%czny rytm 
zmian bardzo obci!#a aptek.

W$ostatnim kwartale 2020 r. 
mia"y zosta& wprowadzone 
normy zapewniaj!ce udzia" 
samorz!du aptekarskiego 
w$post%powaniach w$sprawie 
udzielenia, zmiany lub cofni%cia 
zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodost%pnej lub 
hurtowni farmaceutycznej oraz 
w$post%powaniach dotycz!cych 
ustanowienia kierownika apteki 
ogólnodost%pnej. To by"o 
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2021: zapowiedzi 
i!rzeczywisto"#

Ten plan jest krótki, 
je'li bra& pod uwag% 

czas na jego realizacj%, 
ale ca"kiem poka)ny 

pod wzgl%dem 
zawarto'ci. Pierwszy 

jego punkt, czyli 
zako(czenie prac 

parlamentarnych nad 
projektem ustawy 

o$zawodzie 
farmaceuty, zosta" ju# 
zrealizowany zgodnie 

z$harmonogramem. 
Czy tak samo stanie si% 

z$innymi wyzwaniami 
zapisanymi w$„Strategii 

na rzecz rozwoju 
aptek” podpisanej 

w$pa)dzierniku 
minionego roku przez 

Naczeln! Izb% 
Aptekarsk! 

i$Ministerstwo 
Zdrowia?

C O  N A S  C Z E K A  W  2 0 2 1  R O K U ?



powielenie zapisów zawartych 
w!ustawie o!zawodzie, jednak 
w!momencie, gdy podpisywano 
strategi", nie by#o pewno$ci, 
czy ustawa wejdzie w!%ycie 
w!projektowanym kszta#cie.

Czy te cele zosta#y zrealizowane? 
W!zwi&zku z!tym, %e w!przyj"tej 
ustawie o!zawodzie farmaceuty 
mie$ci si" ostatni punkt strategii, 
to zadanie zosta#o zrealizowane.

– G#ównymi za#o%eniami doku-
mentu ramowego „Strategia 
na rzecz rozwoju aptek” by#o 
 przede wszystkim uwypuklenie 
pal&cych problemów, z!którymi 
codziennie musz& mierzy' si" 
farmaceuci i!apteki – mówi 
El%bieta Piotrowska-Rutkowska, 
prezes Naczelnej Rady Apte-
karskiej. – Jednym z!nich jest 
#amanie podstawowych zapisów 
Prawa farmaceutycznego. 
Podpisanie ustawy o!zawodzie 
farmaceuty wzmocni#o 
mi"dzy innymi rol" samorz&du 
aptekarskiego w!obszarach 
kluczowych dla prawid#owego 
funkcjonowania aptek jako 
placówek ochrony zdrowia, 
gwarantuj&c tym samym wzrost 
bezpiecze(stwa pacjentów.

PRZEZ PRYZMAT PANDEMII

Prezes NRA podkre$la te%, %e 
trwaj&ca od kilkunastu miesi"cy 
pandemia COVID-19 utrudnia 
realizacj" za#o%e( strategii, 
ale ich nie uniemo%liwia.

– W!zwi&zku z!dynamicznie 
zmieniaj&c& si" polsk& i!$wiatow& 
sytuacj& epidemiczn& trudno 
jest obecnie przewidzie', jakie 
kolejne kroki zawarte w!strategii 
zostan& podj"te w!pierwszej 
kolejno$ci. Nie oznacza to jednak 
ca#kowitej bierno$ci i!zanie-
chania dzia#a( w!tym kierunku 
przez obie strony. Pami"tajmy, %e 
ustawa o!zawodzie farmaceuty 
daje zielone $wiat#o do 
doprecyzowania kluczowych 
za#o%e(, które znajduj& si" 
równie% we wspomnianym 
dokumencie – w!tym warunków 

wprowadzenia pierwszej us#ugi 
farmaceutycznej, jak& jest 
zak#adanie Internetowego Konta 
Pacjenta (IKP) – dodaje prezes.

Ju% teraz wiadomo, %e pó)niej ni% 
zak#ada# harmonogram  musz& 
zosta' znowelizowane zasady 
dotycz&ce zmian w!wykazach 
leków refundowanych.

1$�32&=č7(.������5�

Na sam pocz&tek bie%&cego roku 
w!strategii wyznaczono kolejne 
zadania. Pierwszym z!nich 
ma by' wdro%enie rozwi&za( 
prawnych, organizacyjnych oraz 
informatycznych pozwalaj&cych 
farmaceutom i!aptekom 
bezpiecznie realizowa' 
elektroniczne recepty pomimo 
ich wad formalnych.

Tej kwestii w!minionym roku 
farmaceuci po$wi"cili mnóstwo 
uwagi z!wiadomych przyczyn. 
I!w!zwi&zku z!tym bardzo czekaj& 
na te zmiany. Jednocze$nie 
zastanawiaj& si", w!którym 
kierunku one pójd&. – Problemy 
z!e-recept& bior& si" st&d, %e 
nie zwalidowano jej w!pe#ni na 
samym pocz&tku – mówi Paulina 
Front, farmaceutka z!Niepo#omic. 
– W!zwi&zku z!tym na starcie 
na e-receptach pojawia#y si" 
b#"dy, które uniemo%liwia#y 
ich realizacj".  Wi"kszo$' z nich 
by#a konsekwencj& b#"dów 
w!programach gabinetowych, 
którymi pos#uguj& si" lekarze, 
wystawiaj&c recepty. Czasem, ale 
jednak rzadziej, b#"dy na recep-
tach by#y wynikiem niewiedzy 
lub niechlujstwa lekarzy. Te 
b#"dy, które mo%emy wi&za' 
z!programami informatycznymi, 
z!czasem przesta#y by' b#"dami 
na mocy kolejnych komuni-
katów czy rozporz&dze(. Sta#o 
si" tak, poniewa% zg#aszali$my 
je, by nie dopu$ci' do sytuacji, 
w!której pacjenci pozostan& 
bez leków. By#y to najcz"$ciej 
b#"dy czysto informatyczne, 
z!powodu których tre$' 
e-recepty nie by#a prawid#owo 
transponowana do programu 

aptecznego, wi"c najprostszym 
i!najszybszym rozwi&zaniem 
by#oby poprawienie programów 
gabinetowych. Ale wybrano 
inne rozwi&zanie, polegaj&ce 
na uznaniu, %e b#&d nie jest 
b#"dem, utwierdzaj&c przy 
okazji lekarzy w!przekonaniu, 
%e wypisuj& recepty poprawnie. 
Dlatego nie s&dz", by dotycz&cy 
bezpiecze(stwa realizowania 
e-recept punkt strategii zak#ada# 
takie rozwi&zane. Mowa w!niej 
jest o!bli%ej nieokre$lonych 
dzia#aniach prawnych, organiza-
cyjnych b&d) informatycznych, 
zaproponowane mog& wi"c 
zosta' ró%norodne rozwi&zania. 
To mo%e by' na przyk#ad 
umo%liwienie farmaceutom 
dost"pu do IKP, by$my mogli 
wery* kowa' informacje 
z!e-recepty  i informacje o!stanie 
zdrowia pacjenta czy stosowa-
nych przez niego lekach. Jest 
to jednak tylko moje przypusz-
czenie, jedna z!mo%liwo$ci, bo 
w!%adnych konsultacjach w!tej 
sprawie nie bra#am udzia#u.

Tymczasem to w#a$nie Paulina 
Front rok temu przygotowa#a dla 
farmaceutów ankiet" z!pyta-
niami o!problemy z!realizacj& 
e-recept, upubliczni#a j&, zebra#a 
szereg informacji i!nag#o$ni#a je.

Dzi$ dodaje natomiast, %e nie 
wolno zapomina', i% w!aptekach 
pracuj& obok farmaceutów tak%e 
technicy farmaceutyczni, a!tym 
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– G#ównymi za#o%eniami 
dokumentu ramowego 
„Strategia na rzecz 
rozwoju aptek” by#o 
 przede w szystkim 
uwypuklenie pal&cych 
problemów, z!którymi 
codziennie musz& 
mierzy' si" farmaceuci 
i!apteki – mówi El%bieta 
Piotrowska-Rutkowska, 
prezes NRA.



samym, że nie wszystkie poten-
cjalne rozwiązania dzisiejszych 
problemów z e-receptami będą 
skuteczne. – Można bowiem 
zapewnić farmaceutom poprzez 
odpowiednie rozporządzenie 
dostęp do IKP albo uprawnić ich 
do wystawiania recept farmaceu-
tycznych w sytuacji, gdy recepta 
pacjenta ma jakieś wady, ale 
w praktyce za pierwszym stołem 
stoi często technik farmaceu-
tyczny, 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 
� nansowych. Dotyczy to m.in. 
tak powszechnie stosowanych 
leków, jak insuliny, których zakup 
może być poważnym obcią-
żeniem dla osoby pracującej, 
a tym bardziej dla rencisty lub 
emeryta. Dlatego z zaintereso-
waniem 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 

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.

W PIERWSZYM KWARTALE

Ministerstwo zobowiązało się 
 w pierwszym kwartale 2021 r. 
podjąć odpowiednie działania, 
by  skutecznie egzekwowane 
były przepisy antykoncen-
tracyjne, 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 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 
� rmanctwo (� rmowanie 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 

rok są nieodzowne. Trudno
bowiem liczyć na wypełnienie 
kolejnych zobowiązań, jeśli wcześ-
niejsze nie zostały zrealizowane.

NA PIERWSZĄ POŁOWĘ

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

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

Po drugie – zmienienie 
przepisów, by gwarantowały 
wszystkim aptekom ogólno-
 dostępnym i hurtowniom farma-
ceutycznym 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 � nan-
sowe 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 ewen-
tualne zmiany mają prowadzić 
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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.
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 do podniesienia rzeczywistej 
wartości naliczanej marży.

Po piąte – mają zostać wsparte 
przez resort starania farma-
ceutów 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 
� nansowania leku, środka 
spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
czy wyrobu medycznego.

DYŻURY – DO ZNUDZENIA

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 okręgo-
wych izb aptekarskich są często 
przez rady powiatów zwyczajnie 
lekceważone. Bo  pod adresem 
farmaceutów  zdarzają się 
czasem pogróżki. Bo oczekuje 
się od właścicieli aptek podej-
mowania działań na niekorzyść 
ich biznesów, a od farmaceutów 
pracy ponad możliwości 
� zyczne, 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 antykoncentra-
cyjne, 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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Aptekarskiej du!o rozmawia-
li"my o#dy!urach, ale z#punktu 
widzenia Ministerstwa Zdrowia 
to znowu nie jest odpowiedni 
moment, by na nich si$ skupia%, 
bo mamy pandemi$. I#rzeczy-
wi"cie, dy!ury nie s& teraz 
najpilniejsz& spraw&, niemniej 
odsuwanie rozwi&zania tego 
problemu w#czasie spowoduje 
jedynie dalsze i#nikomu 
niepotrzebne zaostrzenie 
istniej&cych kon' iktów.  

:�'58*,(-�32â2:,(

Na drug& po(ow$ roku przewi-
dziano ju! mniej  zada). W#tym 
czasie maj& zosta% uregulowane 
zasady obrotu pozaaptecznego 
przez wprowadzenie 
obowi&zku wpisu przedmiotów 
prowadz&cych obrót lekami 
do rejestru i#wskazanie NFZ 
jako bene* cjenta z#tytu(u 
op(at rejestracyjnych oraz 
wprowadzenie zasad przecho-
wywania i#eksponowania leków 
i#stosowania odpowiednich 
zabezpiecze) gwarantuj&cych 
bezpiecze)stwo pacjentów.

CZY PLAN POZOSTAJE 
REALNY?

Prezes NRA podkre"la, !e 
sytuacja epidemiczna spowodo-
wana COVID-19 utrudnia reali-
zacj$ ubieg(orocznych za(o!e) 
strategii, ale jej nie uniemo!liwia. 
– Nale!y wskaza%, !e prace 
nad niektórymi z#kluczowych 
punktów dokumentu, czyli 
egzekwowaniem przepisów 
antykoncentracyjnych czy 
uporz&dkowaniem dost$pu do 
leków w#tak zwanym obrocie 
pozaaptecznym, trwaj& od 
dawna. Dzi$ki temu dysponu-
jemy ju! konkretnymi analizami, 
z#których wynikaj& kluczowe dla 
realizacji strategii wnioski. Ze 
strony samorz&du aptekarskiego 
deklaruj$ pe(n& gotowo"% do 
dalszej wspó(pracy z#Minister-
stwem Zdrowia w#celu realizacji 
za(o!e) dokumentu zgodnie 
z#przyj$tym harmonogramem. 
Wyeliminowanie kluczowych 
dla farmaceutów i#aptek 
problemów jest niezb$dne do 
prawid(owego i#bezpiecznego 
funkcjonowania rynku – 
podsumowuje prezes NRA 
El!bieta Piotrowska-Rutkowska.

1$-:,Ē.6=(�:<=:$1,(

– Wiele rzeczy mog(o ju! by% 
zrobionych, ale to, !e tak si$ nie
sta(o, to ju! przesz(o"%, a#my 
powinni"my patrze% do przodu 
– dodaje natomiast Politowicz. –
Harmonogram przedstawiony 
w#strategii pozostaje realny, 
ale wszystkie sznurki s& jednak 
w#r$kach ministerstwa, wi$c 
to ono musi za nie poci&gn&%. 
Bez niego nawet najbardziej 
"wiat(e deklaracje Zwi&zku 
Powiatów Polskich niczego 
nie dadz& w#kwestii dy!urów, 
tak jak niczego nie da dzi" 
gotowo"% farmaceutów do 
udzia(u w#szczepieniach 
przeciwko COVID-19. Cho% w#tej 
ostatniej kwestii, co prawda 
nie dzi$ki ustawie o#zawodzie 
farmaceuty, ale wskutek 
zapisów ustawy antycovidowej, 

jeste"my ju! kilka kroków dalej. 
Uwzgl$dniono w#niej przecie! 
mo!liwo"% wykonywania 
szczepie) przez farmaceutów.
W#ustawie antycovidowej 
nie ma wprawdzie mowy 
o#szczepieniach w#aptekach, 
ale zawiera ona zapis, na 
mocy którego farmaceuci po 
odpowiednim przeszkoleniu 
mog& zosta% w(&czeni w#proces 
szczepienia, tak jak diagno"ci 
laboratoryjni, * zjoterapeuci 
i#higienistki szkolne. 

Nie rozwa!a si$ natomiast dzi" 
szczepie) w#aptekach. Cho% 
to – nie mam w&tpliwo"ci – 
tylko kwestia czasu. Rok temu 
w#ogóle od!egnywano si$ 
od pomys(u wykonywania 
szczepie) przez farmaceutów, 
a#jesieni& 2020 r. uznano, !e 
zapis o#szczepieniach nie 
jest potrzebny w#ustawie 
o#zawodzie farmaceuty, bo 
to jest kwestia na pó+niej. 
Szybko okaza(o si$, !e to 
„pó+niej” w(a"nie nadesz(o.

Ca(kowicie zrozumia(e wydaje 
si$ jednak niewprowadzenie 
„z#marszu” szczepie) przeciwko 
COVID-19 do aptek. To jest 
zwi&zane nie tylko ze specy* k& 
samego koronawirusa, ale tak!e 
tych szczepie): warunkami 
przechowywania szczepionki 
czy ewentualnymi reakcjami 
poszczepiennymi. No i#z#tym, 
!e b$dzie to dla farmaceutów 
debiut w#roli realizatorów 
szczepie), przeprowadzany pod 
presj& wielu wyj&tkowych czyn-
ników, pocz&wszy od stresu, 
na charakterze problemów zdro-
wotnych wywo(ywanych przez 
koronawirusa sko)czywszy.

Co nie zmienia faktu, !e 
w(&czenie farmaceutów 
w#proces szczepienia Polaków 
przeciwko COVID-19 jest 
najwi$kszym wyzwaniem 
na bie!&cy rok.

 Ma(gorzata Grosman
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Rok temu w#ogóle 
od!egnywano si$ od 

pomys(u wykonywania 
szczepie) przez 

farmaceutów, a#jesieni& 
2020 r. uznano, !e zapis 
o#szczepieniach nie jest 

potrzebny w#ustawie 
o#zawodzie farmaceuty, 

bo to jest kwestia na 
pó+niej. Szybko

okaza(o si$, 
 !e to „pó+niej” w(a"nie 

nadesz(o.
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Pozaapteczny –
pora na dzia!ania

O obrocie poza-
aptecznym mówi, 
co prawda, dopiero 

ostatni, 13 punkt tej strategii, 
ale jednak o"nim mówi. 
Zak#ada uregulowanie obrotu 
pozaaptecznego „ poprzez 
wprowadzenie obowi!zku 
wpisu przedmiotów 
prowadz!cych obrót lekami 
do rejestru i"wskazanie NFZ 
jako bene$ cjenta z"tytu#u op#at 
rejestracyjnych oraz wprowa-
dzenie zasad przechowywania, 
eksponowania leków i"stoso-
wania odpowiednich zabezpie-
cze% gwarantuj!cych bezpie-
cze%stwo pacjentów”. I"to ju& 
w"drugiej po#owie tego roku.

Oczywi'cie na podstawie 
takiego zapisu trudno 
wyrokowa(, o"czym konkretnie 
Naczelna Izba Aptekarska 
i"Ministerstwo Zdrowia 
dyskutuj!, co planuj!, nie 

ma jednak w!tpliwo'ci, &e s! 
zgodne, i& obecna sytuacja 
wymaga zmiany. Uregulowania 
tego rynku w"sposób odmienny 
od dzi' obowi!zuj!cego.

&2�'=,Ħ�-(67�1,(�7$."

Przez lata wydawa#o si), &e nikt 
nie przywi!zuje zbyt wielkiej 
wagi do pozaaptecznego 
obrotu lekami. Nie tylko nie 
by# on nale&ycie kontrolowany, 
ale nawet jego rozmiary 
to raczej szacunki, a"nie 
rzetelne wyliczenia.

Resort zdrowia nie wyró&nia# si) 
pod tym wzgl)dem. Na jego 
stronie internetowej pod has#em 
„obrót pozaapteczny” $ guruje 
ledwie kilka zda%, a"ostatnia 
aktualizacja ich tre'ci si)ga 
ko%ca 2017 r. Co tam mo&na 
przeczyta(? *e niektóre leki 
dost)pne bez recepty mo&na 

kupi( w"sklepach zielarsko-
-medycznych, specjalistycznych 
sklepach zaopatrzenia medycz-
nego oraz w"sklepach ogólno-
dost)pnych, np. w"kioskach, 
sklepach spo&ywczych czy na 
stacjach benzynowych. Kolejne 
zdanie dotyczy personelu takich 
sklepów, a"raczej tego, &e tylko 
sklepy zielarsko-medyczne 
musz! by( prowadzone przez 
farmaceut), technika farma-
ceutycznego lub absolwenta 
kursu II stopnia z"zakresu 
towaroznawstwa zielarskiego.

I"to w"zasadzie wszystko. Pacjent, 
który wejdzie na t) stron), 
nie przeczyta nawet wprost 
napisanego zdania, &e we 
wszystkich innych placówkach 
nadzór nad oferowanymi 
lekami i"ich sprzeda& mog! 
prowadzi( osoby bez 
farmaceutycznego czy cho(by 
zielarskiego wykszta#cenia. 
Jednak okre'lenie „nadzór” jest 
w"tym przypadku na wyrost. 
W#a'ciwy nadzór, obejmuj!cy 
warunki przechowywania czy 
kontrol) stanu magazynowego 
pod k!tem ewentualnego 
wstrzymania w"obrocie 
czy wycofania z"obrotu, 
przeprowadzi( mo&e bowiem 
tylko ten, kto ma wiedz), &e 
do takiej sytuacji mo&e doj'(. 
Pracownik stacji benzynowej 
czy sklepu takiej wiedzy mie( 
nie musi i"zwykle nie ma.

Co jeszcze znale+( mo&na 
na ministerialnej stronie? 
Informacj), &e z"uwagi na 
bezpiecze%stwo pacjentów 
do sprzeda&y poza aptekami 
dopuszczone s! jedynie te 
leki, które spe#niaj! 'ci'le 
okre'lone kryteria, np. zawieraj! 
substancje czynne dopuszczone 
do obrotu w"Polsce w"lekach 

Has#o „obrót
pozaapteczny”
u"farmaceutów budzi 
chyba wy#!cznie 
negatywne skojarzenia.
I"to nie dlatego, &e 
maj! problem z"zaak-
ceptowaniem sprze-
da&y pewnych pro-
duktów aptecznych 
poza aptekami. Przy-
czyna jest inna. Kilka 
lat temu wiele czasu 
i"pracy po'wi)cono 
uregulowaniu tego 
rynku, powsta# sto-
sowny dokument, by#y 
konsultacje spo#eczne, 
a"potem Ministerstwo 
Zdrowia przerwa#o 
wszelkie dyskusje na 
ten temat. Teraz obrót 
pozaapteczny powra-
ca jako jeden z"punk-
tów „Strategii na rzecz 
rozwoju aptek”.
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„Strategia na rzecz 
rozwoju aptek” zak!ada 

uregulowanie obrotu 
pozaaptecznego „poprzez 
wprowadzenie obowi"zku 

wpisu przedmiotów 
prowadz"cych obrót 

lekami do rejestru 
i#wskazanie NFZ jako 

bene$cjenta z#tytu!u op!at 
rejestracyjnych oraz 

wprowadzenie zasad 
przechowywania, 

eksponowania leków 
i#stosowania 

odpowiednich 
zabezpiecze% 

gwarantuj"cych 
bezpiecze%stwo 

pacjentów”.

wydawanych w#aptekach bez 
recepty przez co najmniej 
5 lat oraz leki ro&linne.

Jest te' podstawa prawna – 
Prawo farmaceutyczne. 
Lepiej jednak nie klika( w#link 
prowadz"cy z#tego miejsca 
do wspomnianej ustawy. 
Dlaczego? Dlatego 'e kieruje 
on do obwieszczenia marsza!ka 
sejmu w#sprawie og!oszenia 
jednolitego tekstu ustawy, 
status aktu prawnego jest 
jednak okre&lony jednoznacznie 
– wyga&ni)cie dokumentu 
z#dat" z#grudnia 2016 r.

Ten krok nie dostarcza wi)c 
wiedzy. Wr)cz przeciwnie – 
wprowadza pot)'ny 
dysonans poznawczy.

Lepiej wi)c klikn"( w#link 
prowadz"cy do rozporz"dzenia 
ministra zdrowia z#pa*dziernika 
2010 r. w#sprawie wykazu 
produktów leczniczych, które 
mog" by( dopuszczone 
do obrotu w#placówkach 
obrotu pazaaptecznego oraz 
w#punktach aptecznych. Dla 
sklepów ogólnodost)pnych 
oraz sklepów specjalistycznego 
zaopatrzenia medycznego 
wymienia on, przypomnijmy, 
52 substancje czynne.
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I#w!a&nie ta liczba substancji 
czynnych dopuszczonych 
do obrotu pozaaptecznego 
mia!a si) m.in. zmieni(, gdy 
kilka lat temu rozpocz)to 
prace nad uporz"dkowaniem 
pozaaptecznego rynku leków. 
Opracowano znacznie skrócony 
i jednocze&nie zmieniony spis 
substancji, tym razem maj"cy 
jedynie 18 pozycji. Jednak 
z#niewiadomych przyczyn, ju' 
po przeprowadzeniu konsultacji 
spo!ecznych projektu, prace nad 
nim po cichu zako%czono. Bez 
jakiegokolwiek wyt!umaczenia.

Cho( w#zasadzie nale'a!oby 
napisa( to bez pos!ugiwania si) 
eufemizmami – prace nad 
uregulowaniem rynku 
pozaaptecznego zamkni)to, 
nie informuj"c o#tym opinii 
publicznej, nie uzasadniaj"c takiej 
decyzji, nie wskazuj"c osoby, 
która j" podj)!a. Jakby w#nadziei, 
'e nikt tego nie zauwa'y, nikt 
o#to nie zapyta, my&l"c, 'e prace 
wci"' trwaj". Dopiero po czasie, 
gdy jednak pojawi!y si) pytania 
dziennikarzy o#t) kwesti), zdecy-
dowano si) do nich odnie&(.

Skutki tego znamy: przez 
kolejne lata rynek pozaapteczny 
rozrasta! si) i#ros!o te' przeko-
nanie, 'e nikt z#tym nie chce nic 
zrobi(. A#przecie' nawet te 
18 substancji czynnych, do 
których mia!a zosta( skrócona 
lista substancji czynnych 
dost)pnych w#lekach 
sprzedawanych poza aptekami, 
i#tak budzi!o pewne w"tpliwo&ci. 
Dyskutowano wi)c o#!atwej 
dost)pno&ci poza aptekami 
leków histaminowych i#inhi-
bitorów pompy protonowej. 
Wskazywano na loratadyn), 
omeprazol czy esomeprazol. 
Zwracano uwag), 'e badania 
dowodz" negatywnych 
skutków d!ugotrwa!ego 
za'ywania nawet ma!ych dawek 
inhibitorów pompy protonowej.

Zapis w#strategii jest wi)c 
wa'ny przede wszystkim jako 
sygna!, 'e sprawa nie zosta!a 
pogrzebana. +e przynajmniej 
do cz)&ci decydentów dociera 
argument, i' za'ywanie 
tabletek przeciwbólowych, 
które wcze&niej tygodniami 
sma'y!y si) przy szybie kiosku, 
mo'e rodzi( ryzyko. A#mo'e 
kto& po prostu zna o$ary takiej 
sytuacji? Albo osoby, które 
dzi)ki !atwej dost)pno&ci do 
leków za'ywa!y nadmierne 
ich ilo&ci i#ponios!y w#zwi"zku 
z#tym jakie& szkody zdrowotne? 

PARACETAMOL 
, �632Ĳ<:&=$.,

Bo zatrucia spowodowane 
nadmiernym spo'yciem leków 
to wci"' powa'ny problem. 
I#nie ma co udawa(, 'e nie 
ma 'adnego zwi"zku mi)dzy 
nadu'ywaniem leków a#!atwym 
dost)pem do nich. Chodzi 
zw!aszcza o#leki przeciwbólowe. 
Dost)pne w#najrozmaitszych 
sklepach, od wspomnianych 
kiosków pocz"wszy, poprzez 
sklepy spo'ywcze, warzywniaki, 
sklepy z#tak zwanym myd!em 
i#powid!em, a#na stacjach 
benzynowych sko%czywszy. 
Czasem ich eksponowanie 
jest szczególnie natarczywe 
– w#sklepach wielkopo-
wierzchniowych znajdziemy je 
pomi)dzy innymi produktami, 
np. w&ród kosmetyków, 
a#potem jeszcze przy kasach.

Ta dost)pno&( u!atwia, a#nawet 
zach)ca do kupna kolejnych 
opakowa% leków, niekoniecznie 
potrzebnych. Przyczynia si) 
do ich kupowania na zapas, na 
wszelki wypadek. A#gdy ju' s" 
w#domu, do za'ywania nawet 
wtedy, gdy nie jest to konieczne.

Jednocze&nie aktualny pozostaje 
jeszcze problem ró'nego nazew-
nictwa leków zawieraj"cych t) 
sam" substancj) czynn". Jak 
wiadomo, rzecz dotyczy g!ównie 
paracetamolu i#ibuprofenu, które 
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Z!uwagi na 
bezpiecze"stwo 
pacjentów do sprzeda#y 
poza aptekami 
dopuszczone s$ jedynie 
te leki, które spe%niaj$ 
&ci&le okre&lone kryteria, 
np. zawieraj$ substancje 
czynne dopuszczone do 
obrotu w!Polsce 
w!lekach wydawanych 
w!aptekach bez recepty 
przez co najmniej 5 lat 
oraz leki ro&linne.

znale'( mo#na w!dziesi$tkach 
lub nawet setkach ró#nych 
produktów dost)pnych poza 
aptekami. Lecz cho( co jaki& 
czas si) o!tym pisze i!opowiada 
w!ró#nych mediach, cho( 
podawane s$ czasem informacje 
o!zatruciach i!ich konsekwen-
cjach, to nie ograniczono 
dost)pu do nich, nie wprowa-
dzono dot$d #adnych obostrze" 
lub cho(by obowi$zku, by 
informacja o!zawarto&ci cz)sto 
przedawkowywanej substancji 
czynnej by%a jako& szczególnie 
widoczna na opakowaniach 
leków. Mo#e warto podawa( 
na opakowaniach, #e przyj)cie 
w!ci$gu doby 5 lub wi)cej 
gramów paracetamolu przez 
osob) doros%$ uznawane jest za 
za#ycie dawki toksycznej, cho( 
nawet znacznie mniejsza dawka 
mo#e okaza( si) toksyczna 
w!przypadku osób, u!których ju# 
wcze&niej dosz%o do uszkodzenia 
w$troby. Oraz #e w!praktyce 
leki z!paracetamolem stosowa( 
powinni&my dora'nie, a!chorzy 
z!uszkodzeniami w$troby bez 
konsultacji z!lekarzem jedynie 
w!wyj$tkowych sytuacjach.

Tak jednak, jak pisali&my ju# 
przed laty, odczucia Polaków 
w!tej kwestii s$ zupe%nie 
inne. A!to za spraw$ reklam, 
w!których nierzadko podkre-
&lane jest bezpiecze"stwo 
stosowania leków zawieraj$cych 
paracetamol lub ibuprofen 
rozumiane jako bezpiecze"stwo 
absolutne. Poczucie to zwi)ksza 
dost)pno&( leków, %atwo&( 
si)gni)cia po nie. Bo przecie# 
gdyby ich stosowanie rodzi%o 
jakie& ryzyko, dost)pne 
by%yby tylko w!aptekach, 
tylko na recept). Tak w%a&nie 
my&li bardzo wiele osób.

3275=(%1(�'=,$â$1,$�
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Pisanie artyku%ów i!mówienie 
o!tym w!tematycznych 
audycjach niewiele jednak 
zmieni, bo nawet najcelniejsze, 

najlepiej udokumentowane 
wypowiedzi nie zast$pi$ dzia%a" 
decydentów – ukszta%towania 
pozaaptecznego obrotu 
przez Ministerstwo Zdrowia.

Jest to niezb)dne, skoro #adne 
badania naukowe, statystyki 
zatru( czy raporty mówi$ce 
o!tym, jak to jest w!innych 
krajach, nie przynosz$ po#$da-
nych skutków – nie ograniczaj$ 
nadmiernego za#ywania leków 
i!negatywnych tego skutków 
dla naszego zdrowia. Brak 
dzia%a" ma jeszcze i!taki skutek, 
#e podmioty zainteresowane 
wzrostem sprzeda#y na 
pozaaptecznym rynku na 
naukowe badania odpowiadaj$ 
w!szczególny sposób.

Przed kilku laty jedna 
z!organizacji konsumenckich 
– Federacja Konsumentów – 
przygotowa%a raport „Leki 
bez recepty” ko"cz$cy si) 
zdaniem: „Nie ma obawy co do 
sprzeda#y leków bez recepty 
w!innych miejscach ni# apteka”. 
W!rzeczywisto&ci dowodzi% on 
jednak czego& innego. Wylicza%, 
#e a# 63 proc. kupuj$cych 
leki – zawsze, prawie zawsze 
lub najcz)&ciej – samodzielnie 
decyduje o!zakupie leku. A!wi)c 
bez konsultacji z!lekarzem. 
Je&li do kupna dochodzi poza 
aptek$, nad ich wyborami nie 
czuwa te# farmaceuta, kupuj$cy 
nie ma wi)c #adnego wsparcia 
ze strony fachowca. Nikt mu 
np. nie zwróci uwagi, #e trzecie 
opakowanie &rodka przeciw- 
bólowego w!miesi$cu, to jednak 
ju# naprawd) spora ilo&(, wi)c 
powinien pój&( do lekarza.

Z!tego samego raportu 
wynika%o, #e osoby kupuj$ce 
leki w!aptekach robi%y to bez 
jakiejkolwiek fachowej konsul-
tacji znacznie rzadziej (po%owa 
pacjentów dokonywa%a tych 
zakupów bez konsultacji) ni# 
osoby kupuj$ce leki gdziekol-
wiek (dwie trzecie kupuj$cych). 
Kolejna informacja z!raportu 

– zakupu leków zwykle nie 
konsultowa%y z!lekarzem te 
osoby, które kupowa%y leki 
najcz)&ciej i!jednocze&nie 
by%y klientami sklepów 
osiedlowych, kiosków i!hiper-
marketów. Dlatego w%a&nie 
nasz wniosek z!tego raportu 
by% odmienny od wniosku 
organizacji konsumenckiej.

A!przecie# pojawia%y si) tak#e 
inne badania czy analizy. 
Wynika%o z!nich m.in., #e 
obowi$zuj$ce w!Polsce 
regulacje dotycz$ce rynku poza-
aptecznego czyni$ nasz rynek 
jednym z!najbardziej liberalnych 
w!Europie. Bo bynajmniej 
nie jest tak, #e we wszystkich 
krajach europejskich leki 
kupowa( mo#na poza aptekami. 
Natomiast na tle tych pa"stw, 
w!których rynek pozaapteczny 
istnieje, wyró#niamy si) brakiem 
ogranicze" dotycz$cych 
maksymalnych ilo&ci b$d' 
dawek leków sprzedawanych 
w!sklepach czy na stacjach 
benzynowych. Tymczasem 
gdzie indziej obwarowania 
tego typu dotycz$ mi)dzy 
innymi paracetamolu. Tam 
jednak wyniki bada", raporty 
i!apele naukowców traktuje si) 
z!powag$. Zw%aszcza je&li czarno 
na bia%ym dowodz$ zagro#e" 
p%yn$cych z!%atwego i!nieogra-
niczonego dost)pu do leków. 
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U!nas d%ugo wydawa%o si), #e 
wszystko idzie w!odwrotnym 
kierunku. Bo nie do&(, 
#e nie przeprowadzono 
regulacji pozaaptecznego 
rynku leków, to na dodatek 
przez kolejne lata zachodzi%y 
dalsze negatywne zjawiska 
zarówno na rynku aptecznym, 
jak i!pozaaptecznym.

Rozrasta%a si) np. sprzeda# 
leków przez internet – w!tym 
leków dost)pnych w!Polsce 
na recept). Wielokrotnie 
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Na tle tych pa!stw, 
w"których rynek 

pozaapteczny istnieje, 
wyró#niamy si$ brakiem 
ogranicze! dotycz%cych 

maksymalnych ilo&ci 
b%d' dawek leków 

sprzedawanych 
w"sklepach czy na 

stacjach benzynowych. 
Tymczasem 

gdzie indziej 
obwarowania tego typu 
dotycz% mi$dzy innymi 

paracetamolu. Tam 
jednak wyniki bada!, 

raporty i"apele 
naukowców traktuje si$ 

z"powag%. 

rozmawiali&my na ten temat 
z"GIF, nie dowiaduj%c si$ niczego, 
co mog(oby dowodzi) uporu 
inspekcji w"&ciganiu takiego 
procederu. Teraz to ju# po 
cz$&ci temat nieaktualny, bo 
e-recepta wespó( z"pandemi% 
koronawirusa absolutnie 
odmieni(y rynek. Lekarze oferuj% 
porady przez internet i"zdalnie 
wystawiaj% recepty. Nie tylko 
swoim dawnym pacjentom, 
ale tak#e zupe(nie nieznanym. 
Pomimo tych zbie#no&ci jest 
jednak zasadnicza ró#nica. 
Lekarze wystawiaj% recepty, 
które pacjent wykupuje 
w"aptece, podczas gdy 
podmioty dzia(aj%ce wcze&niej 
przez internet informowa(y 
jedynie kupuj%cych o"wysta-
wieniu recept, ale przesy(a(y 
im leki. A"#e by(y to leki na 
recept$ (sprzedaj%cy oferowali 
leki z"podanej przez siebie 
listy, a"tym samym na wybrane 
problemy zdrowotne – antykon-
cepcyjne dla kobiet, na potencj$ 
dla m$#czyzn i"psychotropowe), 
wszystko to bardzo brzydko 
pachnia(o. Có#, podmioty 
oferuj%ce takie us(ugi serwery 
mia(y pono) poza Polsk%.
A"to zach$ca(o do (amania 
kolejnych zasad, np. do prób 
instalowania automatów vendin-
gowych z"lekami i"suplementami 
diety. Firma, która niemal rok 
temu postanowi(a wprowadzi) 
je na polski rynek, mia(a ambitne 
plany. W"ci%gu roku chcia(a 
postawi) w"ró#nych polskich 
miastach sto takich urz%dze!. 

Czy wchodzi(a w"ten biznes, nie 
znaj%c przepisów o"mo#liwo&ci 
sprzeda#y leków poza aptekami, 
czy te# nie chcia(a ich bra) 
pod uwag$? Raczej to drugie, 
bo jej prezes t(umaczy(, #e 
zna stanowisko inspekcji 
farmaceutycznej na temat 
sprzeda#y leków z"automatów 
vendingowych, ale w"kolejnym 
zdaniu przyznawa(, #e si$ z"nim 
nie zgadza. A"wszystko dlatego 
#e – jak twierdzi( – inspekcja 
nie bierze pod uwag$ istnienia 
urz%dze! tego typu zaawan-
sowanych technologicznie, 
umo#liwiaj%cych zdalny 
monitoring temperatury, 
dat wa#no&ci produktów 
i"zabezpiecze! przed sprzeda#% 
pewnych produktów dzieciom. 
Potwierdza) to mia(a opinia 
kancelarii prawnej, jednak – jak 
napisa( dziennikarz z"„Dziennika 
Gazety Prawnej” – problem 
dost$pu dzieci do niektórych 
produktów *rma planowa(a 
rozwi%za), umieszczaj%c je poza 
zasi$giem wzroku dzieci, np. na 
najwy#szych pó(kach. P(yn$(y 
st%d co najmniej dwa wnioski. 
Po pierwsze – #e problem 
istnieje i"#e w"pierwszych 
postawionych automatach 
vendingowych leki by(y 
dost$pne dla dzieci bez wzgl$du 
na wiek. Po drugie – #e trzeba 
by jeszcze chyba porozmawia) 
o"dzieciach, konkretniej 
o"tym, jakiego wzrostu mog% 
by) w"wieku 12-13 lat, a"ju# 
szczególnie 14-15? Czy wiele 
z"nich nie osi%ga wówczas 
wzrostu osoby doros(ej, co 
proponowane rozwi%zanie 
czyni(oby nieskutecznym? Oraz 
czy co&, co by(oby wy(o#one na 
najwy#szej pó(ce ok. dwume-
trowego urz%dzenia, by(oby 
automatycznie niewidoczne 
dla dzieci? Te dwa metry, 
dodam dla wyja&nienia, nie 
wzi$(y si$ znik%d. Tak% wysoko&) 
urz%dzenia podano na stronie 
internetowej prezentuj%cej 
automaty vendingowe, na której 
nazywa si$ je automatyzowa-
nymi drogeriami. Podmiot je 

prezentuj%cy podpowiada, 
#e mo#na w"nich sprzedawa) 
produkty medyczne, higieny 
osobistej i"suplementy diety. 
I"wymienia przyk(adowe 
produkty: prezerwatywy, &rodki 
na potencj$, testy ci%#owe 
i"narkotykowe, witaminy 
i"suplementy wspomagaj%ce 
koncentracj$ czy odchudzanie. 
W"przypadku jednego 
z"oferowanych urz%dze! jest 
jeszcze dopisek, #e mo#e by) 
ono zape(niane towarem 
zarówno z"przodu, jak i"z"ty(u, 
bo mo#liwy jest jego monta# 
np. w"witrynie apteki.
A"to wszystko, mimo #e kilka 
miesi$cy wcze&niej &l%ski WIF na 
pytanie przedsi$biorcy o"mo#li-
wo&) wykorzystania automatów 
vendingowych do sprzeda#y 
leków uzna( j% za niezgodn% 
z"przepisami. Wcze&niej GIF 
nie zgodzi( si$ natomiast na 
dostarczanie leków z"wyko-
rzystaniem paczkomatów.

7</.2�35=<./$61čă

Bior%c pod uwag$ wszystkie 
zapowiedzi i"wydarzenia, do 
których dochodzi(o na rynku 
pozaaptecznym w"ostatnich 
latach, powrotowi do koncepcji 
ponownego uregulowania tego 
rynku mo#na tylko przyklasn%). 
Dla pe(nej satysfakcji z"podj$cia 
tego tematu potrzebne s% 
jednak szczegó(y. I"na nie teraz 
czekamy. Cho), oczywi&cie, 
zapis ze strategii jest pewn% 
podpowiedzi%. Wynika 
z"niego, #e powstanie rejestr 
podmiotów nieb$d%cych 
aptekami, które chc% prowadzi) 
obrót lekami, a"wpis do 
rejestru b$dzie obowi%zkowy. 
B$dzie te# z"tego tytu(u jaka& 
op(ata, która b$dzie tra*a) 
do bud#etu NFZ. Równolegle 
przygotowane zostan% zasady 
przechowywania i ekspono-
wania leków oraz stosowania 
zabezpiecze! gwarantuj%cych 
bezpiecze!stwo klientów.

Ma(gorzata Grosman

O B R Ó T  P O Z A A P T E C Z N Y
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– Bie"!cy rok mo"e by#, 
paradoksalnie, bardzo 
dobry dla rynku. S! 
bowiem do odrobienia 
zaleg$o%ci z&poprzednie-
go roku. Mam nadziej', 
"e ludzie zaczn! by# 
wreszcie leczeni, "e 
zostan! utrzymane 
i&wdro"one nowe 
programy pro( laktycz-
ne. Zyska wówczas 
pacjent, a&przy okazji 
ca$y przemys$ farmaceu-
tyczny. Wzro%nie sprze-
da" w&aptekach –
b'dzie sprzedawa$o si' 
wi'cej leków, równie" 
tych dro"szych – mówi 
dr Jaros$aw Fr!ckowiak, 
prezes PEX PharmaSe-
quence, ( rmy analizuj!-
cej rynek farmaceutycz-
ny, w&rozmowie z&Emili! 
Za$e)sk!-Zduniak.

Jak bardzo pandemia koro-
nawirusa wp!yn"!a na rynek 
apteczny w#roku 2020?
W&sposób diametralny. Rynek 
farmaceutyczny nigdy ju" 
nie b'dzie taki jak wcze%niej, 
co z&jednej strony jest dobre, 
a&z&drugiej niekoniecznie. 
Odnotowali%my przede 
wszystkim zaburzenia 
w&sprzeda"y (wyniki bada) 
na podstawie danych PEX 
PharmaSequence – panel 
reprezentatywny
6200 aptek – przyp. red.).
Przyczyni$a si' do tego 
m.in. panika na rynku, która 
wybuch$a w&marcu i kwietniu. 
Wszyscy zacz'li robi# zapasy 
lekowe. W&przeci!gu tygodnia 
przez apteki przewin'$o si' 
20 mln pacjentów, a&nie jak 
dotychczas %rednio 10-12 mln. 
Apteki da$y sobie %wietnie rad' 
ze zwi'kszonym popytem, 
dobrze poradzi$y sobie równie" 
( rmy dystrybucyjne. To by$ 
du"y sprawdzian, który dystry-
bucji farmaceutycznej uda$o 
si' wspaniale zda#. Potem by$ 
lockdown i&„spo$eczny areszt 
domowy”. Nast!pi$ zwrot 
w&drug! stron'. Ludzie przestali 
chodzi# do aptek, bo mieli ju" 
zrobione zapasy i&nie mieli tak 
$atwego jak przed pandemi! 
dost'pu do aptek. Jednak 

równie" w&tym okresie odno-
towywali%my skoki sprzeda"y 
poszczególnych produktów, 
np. ibuprofenu, witaminy C, 
leku na malari' itd. Pacjenci 
byli wyczuleni na wszelkie 
informacje, jakie pojawia$y si' 
w&mediach, "e co% dzia$a lub 
nie, próbowali co% kupowa#. 
Zwi'ksza$o si' na co% zapo-
trzebowanie, a&pó*niej nagle 
sprzeda" gwa$towanie spada$a.

Ale teoretycznie zapasy 
si" kiedy$ ko%cz&, a#apteki 
nigdy nie zosta!y zamkni"te.
Tak, ale zdarzy$o si' jeszcze co%, 
co mia$o znaczny wp$yw na 
rynek. Co% nieoczekiwanego, 
chocia" jak si' spojrzy na 
to z&perspektywy czasu – 
prostego i&przewidywalnego 
– obostrzenia spowodowa$y 
polepszenie naszej ogólnej 
zdrowotno%ci. Bo je"eli nie 
wychodzili%my zbyt cz'sto 
na powietrze, nie cierpieli%my 
wiosn! na alergie. Czyli 
leki przeciwalergiczne nie 
by$y w&tym roku jak zwykle 
hitem w&okresie pylenia, 
sprzedawa$y si' znacznie 
gorzej. Przestali%my równie" 
chorowa# na ró"nego rodzaju 
infekcje. Wiosn!, kiedy sezon 
przezi'bie) trwa jeszcze na 
dobre, my praktycznie w&ogóle 
si' nie kontaktowali%my, 
a&gdy ju" wyszli%my z&domów, 
zak$adali%my maseczki – 
transmisja wszelkich wirusów, 
bakterii, wszystkiego, co mo"na 
przenie%# przez dotyk lub 
powietrze, by$a wi'c mocno 
ograniczona. Pacjenci mieli 
wi'c zrobione zapasy leków na 
przezi'bienie i&nie chorowali 
– a&rynek zacz!$ „siada#” i&do 
tej pory – w&wielu kategoriach 
– nie wróci$ nawet do stanu 
z&zesz$ego roku. Z&wyj!tkiem 

momentu, kiedy zaczyna$a si' 
druga fala epidemii i&pacjenci 
ponownie ruszyli do aptek.

Ale taka panika zakupowa 
jak wiosn& chyba si" 
ju' nie powtórzy!a.
Zgadza si', by$o ju" znacznie 
spokojniej. Wydaje si', "e 
kszta$tuje si' teraz inny, ale 
chyba ju" trwa$y model 
zakupowy, który polega na 
tym, "e rzadziej chodzimy do 
apteki, ale kupujemy znacznie 
wi'cej. Zaobserwowali%my to 
ju" w&momencie, gdy przez 
jaki% czas by$o dobrze – niemal 
„bezpandemicznie” – i&nie 
mieli%my narzuconych prawie 
"adnych obostrze). Teraz 
rzadziej kupujemy leki, ale 
je"eli ju" jeste%my w&aptece, 
to nasz koszyk zawiera wi'cej 
produktów, jest dro"szy, 
p$acimy wi'cej. I&tak praw-
dopodobnie, przynajmniej 
na razie, zostanie. Niestety 
drastycznie spad$a sprzeda" tak 
zwanych produktów lifestylo-
wych, czyli np. kosmetyków. 
Przewidujemy jednak, "e je"eli 
epidemia „odpu%ci”, sprzeda" 
tego typu asortymentu 
wróci do poziomów, jakie 
osi!ga$a wcze%niej.

Wspomnia! pan na pocz&tku, 
'e rynek farmaceutyczny 
nigdy nie b"dzie ju' taki 
jak wcze$niej i#to z#jednej 
strony dobrze. Co mia! 
pan konkretnie na my$li? 
Wprowadzenie cyfryzacji. To 
ona praktycznie umo"liwi$a 
nam funkcjonowanie w&tym 
trudnym czasie. Bez e-recepty 
i&teleporad byliby%my odci'ci 
od leczenia. E-recepta by$a ju" 
na szcz'%cie gotowa, telepo-
rad' trzeba by$o natychmiast 
wprowadzi# i&to si' uda$o. 

2021 rok mo!e by" bardzo 
dobry dla aptek
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Najwi!ksze straty 
odnotowuj" apteki przy 

przychodniach 
i#szpitalach. Z#oczywistych 
wzgl!dów straci$y równie% 

te usytuowane 
w#najlepszych galeriach 

i#przy handlowych 
ulicach. Zyska$y natomiast 

apteki indywidualne, 
po$o%one w#niezbyt 

atrakcyjnych lokalizacjach, 
na osiedlach, tam,  

gdzie si! &pi.

Ludzie d$ugo nie chcieli 
zrezygnowa' z#recept 
papierowych, %ycie 
jednak to wymusi$o.

Które apteki zyska!y, a"które 
straci!y na pandemii? 
Najwi!ksze straty odnotowuj" 
apteki przy przychodniach 
i#szpitalach. Do czasów 
pandemii dzi!ki lokalizacji 
radzi$y sobie znakomicie. 
Teraz, gdy ludzie nie chodz" 
do przychodni, a#w#szpitalach 
brakuje miejsc lub &wiadczenia 
s" przek$adane, te apteki 
praktycznie nie funkcjonuj". 
Z#oczywistych wzgl!dów 
straci$y równie% te usytuowane 
w#najlepszych galeriach 
i#przy handlowych ulicach. 
Zyska$y natomiast indywi-
dualne, po$o%one w#niezbyt 
atrakcyjnych lokalizacjach, na 
osiedlach, tam, gdzie si! &pi. 
Apteki nadal znikaj" z#rynku, 
jak to mia$o miejsce w#latach 
poprzednich. Wi!c przyczyn" 
nie jest tylko COVID-19. Rosn" 
natomiast obroty tych, które 
pozosta$y. Nie zmieni$a si! 
za to mar%owo&' – nadal 
stoi w#miejscu lub spada.

Wielu pacjentów zamiast 
stacjonarnej apteki wybiera 
teraz zakupy przez internet? 
Na samym pocz"tku epidemii 
odnotowali&my mniej wi!cej 
100-procentowy wzrost 
sprzeda%y wysy$kowej. Teraz 
nie jest on ju% a% tak du%y, ale 

ten kana$ na pewno b!dzie 
si! rozwija$. G$ówn" wad" 
tego typu sprzeda%y jest 
jednak to, %e przez internet nie 
zrealizujemy recepty. Dlatego 
rozwija' mo%e si! sposób 
sprzeda%y click and collect, 
który ju% funkcjonuje i#polega 
na tym, %e towar zamawiamy 
przez internet i#odbieramy 
go w#wybranej stacjonarnej 
aptece. (wietnie sobie 
radz" tak%e wyszukiwarki 
dost!pno&ci leków.

Czego mo#emy 
si$ spodziewa% 
w"najbli#szym czasie? 
Je&li chodzi o#rozwój rynku, 
to ostatnie dni pokazuj", %e 
multidemii nie b!dzie lub nie 
b!dzie mia$a du%ego nasilenia. 
Multidemi" nazywam 
efekt COVID-19 i#sezonu 
przezi!bie). Spada liczba 
przezi!bie), a#wnioskujemy 
to na podstawie spadku 
liczby sprzedawanych 
produktów na przezi!bienie. 
To prawdopodobnie 
wynik wprowadzonych 
jaki& czas temu obostrze), 
czyli jednak pewnego 
rodzaju kwarantanny.

Co to oznacza dla rynku? 
Kategoria „przezi!bienia 
jesienne” bardzo mocno 
wp$ywa$a na warto&' rynku. 
Mo%emy si! wi!c spodziewa', 
%e rynek uro&nie 2-2,5 proc., 
by' mo%e poni%ej 2 proc. 
warto&ciowo. To 3-5 razy mniej 
ni% to by$o spodziewane. 
Nasze prognozy z#pocz"tku 
2020 r. absolutnie si! wi!c nie 
sprawdzi$y, bo szacowali&my 
5-6 proc. wzrost rynku. 
Pó*niej prognozowali&my, 
%e b!dzie dobrze, je%eli 
rynek wyjdzie ponad zero 
i#zdaje si!, %e zmierzamy ku 
realizacji takiego scenariusza.

Co mo#e nas czeka% 
w"2021 roku?
Zapewne mo%emy si! 
spodziewa', jak ja to nazywam 
OEZ, czyli Odroczonego Efektu 

Zdrowotnego. W#trakcie 
zaostrzenia pandemii szpitale 
wykonywa$y nawet 70 proc. 
mniej &wiadcze), od miesi!cy 
mamy utrudniony dost!p 
do POZ-ów, specjalistów, jest 
mniej inicjacji nowych terapii. 
Mamy dramat w#onkologii, bo 
odnotowano 25 proc. mniej 
rozpoznanych przypadków. 
Czy ich nie ma? Chyba nikt 
w#to nie uwierzy. Problemy 
niestety narastaj". Ludzie 
wci"% tak samo choruj", 
tylko cz!sto nie ma ich jak 
zdiagnozowa'. Przez telefon 
nikt przecie% nie zajrzy do 
ucha, gard$a, nie pobierze krwi, 
nie zrobi badania wysi$kowego 
itd. W#2021 r., gdy epidemia 
troch! „odpu&ci” i#lekarze 
zaczn" przyjmowa', ludzie 
szturmem do nich rusz". 
Pacjenci b!d" w#gorszym 
stanie, bo choroba b!dzie 
si! rozwija', a#dojd" jeszcze 
nowi niezdiagnozowani. 
Pami!tajmy, %e spo$ecze)stwo 
nie przesta$o si! starze'.

Jest szansa, #e rynek 
w"tym roku si$ odbije?
Tak, rok 2021 mo%e by', 
paradoksalnie, bardzo 
dobry dla rynku. S" bowiem 
do odrobienia zaleg$o&ci 
z#poprzedniego roku. Mam 
nadziej!, %e ludzie zaczn" by' 
wreszcie leczeni, %e zostan" 
utrzymane i#wdro%one nowe 
programy pro+laktyczne. 
Zyska wówczas pacjent, 
a#przy okazji ca$y przemys$ 
farmaceutyczny. Wzro&nie 
sprzeda% w#aptekach – b!dzie 
sprzedawa$o si! wi!cej leków, 
równie% tych dro%szych. 
Jednak je%eli epidemia 
nie ustanie, a#szczepienia, 
w#których pok$adana jest 
wielka nadzieja, nie przynios" 
oczekiwanego skutku, to 
niestety najbardziej odbije si! 
to na pacjentach. Ekonomia 
mo%e zdusi' wszelkie 
programy pomocowe 
i#mo%liwo&' skorzystania 
z#opieki zdrowotnej.
B"d*my jednak optymistami.
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Pani doktor, to m.in. dzi!ki 
pani dzia"aniom w#1991 r. 
powsta"y izby aptekarskie. 
Jak w#ogóle do tego dosz"o?
To by"a tak naprawd# 
spontaniczna akcja 
kierowników aptek, aptek 
szpitalnych i$producentów. 
Gdy Solidarno%& zacz#"a 
rz!dzi&, nasta" czas przemian, 
my równie' chcieli%my 
znale(& swoje miejsce. Wielu 
aptekarzy zastanawia"o si#, jak 
to zrobi&, by apteki przesz"y 
na w"asno%& prywatn!. Ja dzia-
"a"am w$Poznaniu. I$to w"a%nie 
w$tym mie%cie powsta"o 
Stowarzyszenie W"a%cicieli 
Aptek i$Producentów )rodków 
Farmaceutycznych, którego 
by"am cz"onkiem honorowym. 
Prym w$naszym stowarzy-
szeniu wiód" równie'
dr n. farm. Waldemar 
Szwarczy*ski (obecnie 
wspó"w"a%ciciel rodzinnej 
+ rmy farmaceutycznej 
Biofarm – przyp. red.). 
Zacz#li%my si# skrzykiwa&, 
organizowa& spotkania. Na 
nasze zebrania przyje'd'a"y 
równie' farmaceutki z$innych 
o%rodków – Krakowa, Lublina 
czy Wroc"awia. Podczas 
jednego z$takich spotka* 

kolega wyci!gn!" star! 
ustaw# o$izbach aptekarskich 
z$1939 r. Postanowili%my, 'e 
b#dziemy nad ni! pracowa&. 
Przypomnijmy, 'e izby 
aptekarskie zosta"y po wojnie 
zlikwidowane dekretem. 
W$ich miejsce powsta"o 
Polskie Towarzystwo Farma-
ceutyczne, które z$czasem, 
jak wiemy, sta"o si# bardziej 
towarzystwem naukowym 
ni' organizacyjnym.

Jak prace nad t$ ustaw$ 
wygl$da"y od kuchni?
Pracowali%my troch# cha"up-
niczo. Wszyscy bardzo si# 
starali, szukali%my materia"ów, 
ka'dy chcia" co% do tej ustawy 
wnie%&. By"o w$tym wiele 
spontaniczno%ci. Pomagali 
nam równie' prawnicy, którzy 
byli w$naszych rodzinach. 
Nie mo'na by"o bowiem 
'ywcem przepisa& tego 
dokumentu z$1939 r., bo 
mnóstwo rzeczy si# zmieni"o. 
Trzeba by"o j! dostosowa& 
do panuj!cych wówczas 
warunków. Ko*cowy efekt 
bardzo nas jednak wszystkich 
satysfakcjonowa" – ustawa 
by"a krótka, prosta i$czytelna.

Jak ju% pa&stwo opracowali 
ten dokument, trzeba go 
by"o z"o%y' w#Sejmie. To 
by"a czysta formalno(', 
czy wyst$pi"y po drodze 
jeszcze jakie( problemy?
No w"a%nie w$tym momencie 
zacz#"y si# dopiero prawdziwe 
schody. Ministerstwo Zdrowia, 
mimo 'e pracowali w$nim 
wtedy farmaceuci, nie by"o 
nam przychylne. Na wiele 
rzeczy nie chcia"o si# zgodzi&. 

Strona rz!dowa bardzo chcia"a 
przepchn!& ustaw# o$izbach 
farmaceutycznych autorstwa 
prof. Wincentego Kwapi-
szewskiego, która powsta"a 
jeszcze za czasów PRL. 
Promowa"o j! ministerstwo, 
a$tak'e PTFarm. Nam z$kolei 
bardzo zale'a"o, aby ta ustawa 
wyra(nie odnosi"a si# do izb 
aptekarskich, by aptekarstwo 
zosta"o w$jaki% sposób 
zaszu, adkowane, a$my w$nim 
umiejscowieni. Chcieli%my 
jako grupa zawodowa zacz!& 
ju' wreszcie dzia"a& w$tej 
nowej rzeczywisto%ci.

W#jaki sposób uda"o si! 
pa&stwu w#takim razie 
wynegocjowa' swoje?
To by"a bardzo d"uga, ci#'ka 
i$skomplikowana droga. Na 
samym pocz!tku powiedziano 
nam, 'e sami nie mo'emy 
z"o'y& tej ustawy pod obrady, 
'e mo'e to zrobi& tylko klub 
poselski. Doradzono nam 
równie', 'e najlepiej, 'eby to 
by"a Solidarno%&. Zwo"ali%my 
wi#c z$dr. Szwarczy*skim na 
szybko spotkanie wszystkich 
cz"onków naszego stowa-
rzyszenia i$rozpytywali%my, 
czy kto% zna jakiego% pos"a 
z$Solidarno%ci. Szcz#%cie nam 
sprzyja"o – okaza"o si#, 'e 
nasza kole'anka, kierowniczka 
apteki szpitalnej, nale'!ca 
równie' do Stowarzyszenia 
Farmaceutów Katolickich, 
zna"a pos"a Leonarda 
Szyma*skiego, wiceszefa 
Solidarno%ci na terenie 
Wielkopolski, i$skontaktowa"a 
nas z$nim. Jednak pan pose" 
ostudzi" wówczas nasze 
pok"adane w$nim nadzieje, 

– Pracowali%my troch# 
cha"upniczo. Wszyscy 

bardzo si# starali, 
szukali%my materia"ów, 
ka'dy chcia" co% do tej 

ustawy wnie%&. By"o 
w$tym wiele 

spontaniczno%ci. 
Pomagali nam równie' 

prawnicy, którzy byli 
w$naszych rodzinach –

wspomina
dr n. farm. Danuta Igny%,
aktywnie uczestnicz!ca 

w$pracach m.in. nad 
ustaw! o$izbach 

aptekarskich
czy ustaw! –

Prawo farmaceutyczne, 
w$rozmowie z$Emili! 

Za"e*sk!-Zduniak.

F A R M A C E U T K A  D O  Z A D A -  S P E C J A L N Y C H

Prawa rodz!ce si" 
w bólach
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poniewa" powiedzia#, "e on 
nie mo"e wnie$% tej ustawy 
do Sejmu, "e musz! to zrobi% 
farmaceuci z&Solidarno$ci 
z&okr'gu pozna(skiego. Nasze 
poszukiwana rozpocz'#y si' 
wi'c od nowa. Na szcz'$cie 
z&pomoc! przysz#a nam 
mgr Irena Matuszewska 
(wkrótce pierwsza prezes 
Wielkopolskiej Okr'gowej 
Izby Aptekarskiej) – ona by#a 
wówczas przewodnicz!c! 
farmaceutów z&Wielkopolski 
z&ramienia Solidarno$ci. Co 
ciekawe, Solidarno$% te" 
ju" nad podobn! ustaw! 
pracowa#a, ale my byli$my ju" 
zdecydowanie dalej posuni'ci 
w&naszych pracach.
Mgr Matuszewska powie-
dzia#a, "e we)mie ode mnie 
t' ustaw', ale wszystko w&niej 
pozmienia. Przysta#am na 
t' nie do ko(ca satysfakcjo-
nuj!c! dla nas propozycj' 
tylko dlatego, "e obieca#a, i" 
nie zmieni si' nazwa tego 
dokumentu, "e pozostanie to 
ustawa o&izbach aptekarskich. 
Jednak w&zwi!zku z&tym, "e 
my, jak wspomnia#am, byli$my 
w&tych pracach o&wiele 
bardziej zaawansowani,
mgr Matuszewska poprosi#a 
mnie, "ebym zacz'#a z&ni! 
wspó#pracowa% – i&w&ten 
sposób zosta#am ich 
„ekspertem”.

Uda!o si" ostatecznie wnie#$ 
do Sejmu ustaw", nad któr% 
pracowa! zespó! z&Poznania? 
Na szcz'$cie tak. Pose# Leonard 
Szyma(ski skontaktowa# nas 
pó)niej z&sejmow! komisj! 
zdrowia i&mgr Matuszewska 
jako pozna(ska przewod-
nicz!ca Solidarno$ci z#o"y#a 
ustaw' o&izbach aptekarskich 
jako projekt Solidarno$ci.

Ostateczna wersja tej 
ustawy, któr% przedstawiono 
w&Sejmie, by!a dla pa'stwa 
satysfakcjonuj%ca? 

Po batalii, jak! stoczyli$my, 
cieszyli$my si', "e w&ogóle 
przesz#a. Pewnych rzeczy nie 
uda#o si' jednak wywalczy%. 
Nieszcz'$ciem by#o to, "e 
nazwano nas przedsi'biorcami 
i&z&tego wynika wiele 
problemów a" do dzi$. My 
wzorowali$my si' na innych 
krajach, w&których aptekarze 
byli wolnym zawodem. Jednak 
u&nas zawsze si' mówi#o, "e 
je"eli apteka b'dzie tylko dla 
aptekarza, zagrozi to wolno$ci 
czy wolnemu przep#ywowi 
us#ug i&$rodków. Na ten
zawód nigdy nie patrzy#o si'
ca#o$ciowo. Zawsze 
próbowano przy okazji ugra% 
jakie$ swoje ma#e interesy. Takie 
rzeczy mia#y ju" miejsce nawet 
przed 1939 r., gdy powsta#a 
ustawa o&izbach aptekarskich.

Jak pani my#li, z&czego to 
wynika? Bo np. lekarzom 
zazwyczaj zawsze udawa!o si"
wywalczy$ wi"cej.
Problem tkwi w&tym, "e 
naszym narz'dziem jest lek, 
który ma wymiern! warto$% 
w&pieni!dzach. Prawnik 
pracuje swoj! g#ow!, lekarz 
równie", ewentualnie korzysta 
z&jakiego$ sprz'tu. Natomiast 
my nie do$%, "e musimy 
przekaza% pacjentowi wiedz' 
na temat danego preparatu, 
to jeszcze pobieramy za 
to jak!$ op#at', bo nie ma 
u&nas czego$ takiego jak 
rycza#t, tak jak w&niektórych 
zachodnich krajach. Pacjent 
p#aci w&zasadzie za lek, nie za 
us#ug'. Postrzega si' nas wi'c 
nie jak po$redników, ale jak 
handlowców. Do tego ka"dy 
chcia#by tym lekiem obraca%, 
a&w#a$ciwie tym pieni!dzem.

Zatrzymajmy si" jeszcze 
na latach 90. ubieg!ego 
wieku. Uczestniczy!a 
pani równie( w&pracach 
nad pierwsz% ustaw% 
Prawo farmaceutyczne.

U$ci$lijmy to. Nast'pna po 
Ustawie z&dnia 19 kwietnia 
1991 r. o&izbach aptekarskich 
by#a Ustawa z&dnia
10 pa)dziernika 1991 r. 
o&$rodkach farmaceutycznych, 
materia#ach medycznych, 
aptekach, hurtowniach 
i&nadzorze farmaceutycznym. 
Przez kolejne lata wci!" nad ni! 
pracowali$my, trzeba by#o j! 
nowelizowa%. W&ko(cu
zapad#a decyzja, "e b'dzie si'
ona nazywa#a Prawo 
farmaceutyczne – ustawa ta 
zosta#a uchwalona przez Sejm 
6 wrze$nia 2001 r. Ustawa 
z&pa)dziernika 1991 r. mia#a 
dotyczy% bardziej zawodu 
aptekarskiego, ale zosta#o 
wrzucone do niej wszystko, co 
jest zwi!zane z&farmacj! – wi'c 
dos#ownie mieli$my myd#o 
i&powid#o. Osoby decyzyjne 
mog#y sobie wówczas ugra% 
to, co chcia#y. I&w#a$nie to 
„wszystko” znalaz#o si' równie" 
w&Prawie farmaceutycznym. 
A&tak naprawd' powinni$my 
mie% oddzielne rozdzia#y dla 
inspekcji farmaceutycznej, dla 
zaplecza * nansowego, dla 
przemys#u farmaceutycznego 
i&wszystkiego, co jest z&nim 
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Osobi$cie wola#abym, 
"eby w&pierwszej 
kolejno$ci powsta#a 
ustawa o&zawodzie 
aptekarza, która by 
dok#adnie okre$la#a,
co aptekarzowi wolno, 
a&czego nie. A&tak znowu 
mamy szerok! ustaw' 
o&zawodzie farmaceuty, 
wi'c nie dotyczy ona 
tylko aptekarzy, ale 
wszystkich farmaceutów. 
I&znowu wszystko jest 
wrzucone do jednego 
kot#a.
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zwi!zane itd. Konsekwencj! 
tego s! ci!g"e zmiany w#tej 
ustawie, co chwil$ wy"!cza si$
przecie% jakie& punkty, 
wykre&la, dopisuje. Z#przy-
kro&ci! musz$ stwierdzi', %e 
mo%e lepiej by by"o, gdyby 
jednak ta ustawa wówczas 
nie powsta"a lub powsta"a, 
ale w#innej formie. Bardzo 
d"ugo pracowali&my nad 
tym dokumentem. Pó(niej, 
po wej&ciu Polski do Unii 
Europejskiej trzeba by"o 
jeszcze wprowadzi' radykalne 
poprawki i#dostosowa' to 
prawo do prawa unijnego. 
Ale jeszcze przed tym 
wydarzeniem wprowadzono 
dodatkowo tyle elementów, 
%e ten dokument rozrós" si$ 
do naprawd$ poka(nych 
rozmiarów. Nie wiem, czy 
istnieje w#Polsce jakakolwiek 
inna bran%a, która ma na 
g"owie tyle ustaw, co my. 

W!tej chwili jeste"my 
"wiadkami zatwierdzenia 
kolejnego bardzo 
wa#nego dla aptekarzy 
dokumentu. Ustawa 
o!zawodzie farmaceuty 
zosta$a ju# podpisana przez 
prezydenta i!za nieca$e 
trzy miesi%ce wchodzi 
w!#ycie. Jak pani j% ocenia?
Osobi&cie wola"abym, %eby 
w#pierwszej kolejno&ci 

powsta"a ustawa o#zawodzie 
aptekarza, która by dok"adnie 
okre&la"a, co aptekarzowi 
wolno, a#czego nie. A#tak 
znowu mamy szerok! ustaw$ 
o#zawodzie farmaceuty, wi$c 
nie dotyczy ona tylko apte-
karzy, ale wszystkich farma-
ceutów. I#znowu wszystko jest 
wrzucone do jednego kot"a. 
Najpierw powinni&my zaj!' 
si$ aptekarzami, bo ich jest 
przecie% najwi$cej, a#pó(niej 
dopisywa' ca"! reszt$. 
Z#do&wiadczenia wiem, %e tak 
by"oby najlepiej. Co ciekawe, 
taki dokument ju% kiedy& 
powsta". Jeszcze przed ustaw! 
o#izbach aptekarskich
z#1939 r., w#1938 r. wesz"a 
w#%ycie ustawa o#wykony-
waniu zawodu aptekarskiego. 
My, pracuj!c nad ustawami 
w#latach 90. XX w., chcieli&my 
jej kontynuacji – wystarczy"o 
j! tylko rozszerzy' 
o#farmaceutów, którzy 
nie pracuj! w#aptekach. 
Niestety, wszystko potoczy"o 
si$ inaczej, o#czym ju% 
wcze&niej opowiedzia"am.

Jakie zmiany s% jeszcze 
wed$ug pani konieczne, by 
farmaceutom #y$o si& lepiej?
Przede wszystkim musz! 
wzrosn!' mar%e. Nie mo%e 
by' tak, %e apteka sprzedaje 
insulin$ z#3-procentow! 

mar%!. My si$ ju% ledwo 
utrzymujemy, wiele 
pojedynczych aptek pada. 
Widz$, jak ten zawód jest 
spychany. Podobnie dzia"o 
si$ po wojnie czy za czasów 
komuny. Zacz$to wówczas 
zabiera' aptekarzom ró%ne 
przywileje i#nak"ada' na nich 
nowe obowi!zki. Teraz
dzieje si$ podobnie, tyle tylko, 
%e w#bia"ych r$kawiczkach. 
Chc!c odebra' nam mo%li-
wo&' dalszej samodzielnej 
egzystencji, spycha si$ nas do 
najni%ej zarabiaj!cej grupy. 
Nied"ugo nie b$dziemy mieli 
ju% nic do powiedzenia.

Co jeszcze powinno 
si& zmieni'? 
Nale%y wreszcie zamkn!' 
(ród"o dochodu tym, którzy 
wywo%! leki za granic$. 
Proceder odwróconego 
"a)cucha dystrybucji leków 
wci!% przecie% istnieje. 
W#zapisach powinno si$ 
zmieni' tylko jedno zdanie – 
%e zabrania si$ wywozu leków 
importowanych, na które 
minister zdrowia ustala ceny. 
I#wtedy wiadomo by by"o, %e 
nie zabraknie dla nas insulin 
czy refundowanych leków 
sprowadzanych z#zagranicy. 
Zamiast si$ wzorowa' na 
krajach, które pewne rzeczy 
ju% wypracowa"y, przetesto-
wa"y na w"asnej skórze, my 
zawsze na si"$ musimy co& 
ulepszy', wprowadzi' jaki& 
swój element. A#prawda jest 
taka, %e ka%de prawo, które 
wchodzi w#%ycie, jest dla 
nas, aptekarzy, coraz gorsze. 
Ustawy cz$sto „wypuszczaj!” 
osoby, które nie maj! poj$cia 
o#bran%y. Nie wspomn$ 
ju% o#tym, %e ka%dy przy 
okazji chce jeszcze przy 
tym co& dla siebie ugra'.

Porozmawiajmy chwil& 
o!pani. Jak to si& sta$o, #e 
zacz&$a pani pracowa' 
przy ustawach, o!których 

F A R M A C E U T K A  D O  Z A D A *  S P E C J A L N Y C H

Nale%y wreszcie zamkn!' 
(ród"o dochodu tym, 
którzy wywo%! leki za 

granic$. Proceder 
odwróconego "a)cucha 
dystrybucji leków wci!% 

przecie% istnieje. 
W#zapisach powinno si$ 

zmieni' tylko jedno 
zdanie – %e zabrania si$ 

wywozu leków 
importowanych, na które 

minister zdrowia ustala 
ceny. I#wtedy wiadomo by 

by"o, %e nie zabraknie dla 
nas insulin czy 

refundowanych leków 
sprowadzanych 

z#zagranicy.
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wcze!niej wspomina"y!my? 
Sk#d to zainteresowanie 
tworzeniem prawa? 
Na trzecim roku studiów 
jeden z!profesorów powiedzia" 
mi, #e by"abym lepszym 
prawnikiem ni# farmaceut$. 
%miej& si&, #e troch& wykraka". 
Zawsze interesowa"o mnie 
prawo aptekarskie z!histo-
rycznego punktu widzenia. 
Mia"am dost&p do okólników 
wydanych w!latach 
1945-1948, z!nich dowie-
dzia"am si&, jak wygl$da"y 
powojenne zmagania 
aptekarzy, gdy co chwil& 
dok"adano im nowych 
obowi$zków, p"atno'ci. Ze 
wzgl&du na moj$ wiedz& 
historyczn$ zosta"am, jak 
ju# wspomnia"am, doradc$ 
w!Solidarno'ci, a!pó(niej to 
ju# wszystko potoczy"o si& 
si"$ rozp&du. Mia"am nawet 
zakusy, #eby zrobi) drugi 
kierunek i!sko*czy) zaocznie 
prawo, ale ostatecznie 
zrobi"am doktorat z!farmacji 
klinicznej. Z!perspektywy 
czasu widz& jednak, jak 
nasza wówczas s"aba 
znajomo') prawa sprawi"a, 
#e pope"nili'my wiele 
b"&dów przy tworzeniu tych 
ustaw. Dopiero z!czasem 
zacz&li'my prosi) o!ekspertyzy 
profesorów z!wydzia"ów 
prawa administracyjnego czy 
innych. Jednak gdyby'my od 
samego pocz$tku otaczali si& 
specjalistami, je(dzili z!nimi 
na strategiczne spotkania, 
wszystko u"o#y"oby si& 
bardziej po naszej my'li.

Uwa$a pani, $e przyszli 
farmaceuci powinni mie% 
na studiach wi&cej zaj&% 
z'ekonomii i'prawa? 
Zdecydowanie tak. I!co 
najwa#niejsze – ekonomii 
nie powinien wyk"ada) 
przyuczony profesor farmacji, 
ale profesor ekonomii. 
Podobnie z!prawem – zaj&cia 
powinny by) nie z!profesorem 

farmacji, a!z!profesorem prawa 
administracyjnego. 
Denerwuje mnie, #e tak 
nie jest. Czasy, niestety, 
si& zmieni"y. Aptekarze 
musz$ wiedzie), jak si& 
obroni), jak czyta) ustawy, 
rozporz$dzenia itd.

W'tym roku b&dziemy 
obchodzi% 30-lecie odrodzo-
nego samorz#du aptekar-
skiego. Tyle samo lat liczy% 
b&dzie równie$ pani apteka. 
Jak dosz"o do jej powstania?
To nawet zabawa historia. 
Gdy pracowali'my nad 
ustaw$ o!izbach aptekarskich 
w!podkomisjach, rozgorza"a 
dyskusja, czy w"a'cicielem 
apteki mo#e by) tylko 
aptekarz. Jeden z!lekarzy 
wojskowych powiedzia", #e 
przecie# lekarze nie chc$ by) 
w"a'cicielami aptek. A!ja mu 
na to, #e znam przypadek 
lekarza, który z"o#y" wniosek 
o!to, by mie) aptek& w!moim 
mie'cie, czyli Poznaniu, 
dok"adnie na osiedlu Stefana 
Batorego (wiedzia"am to od 
szwagierki, która pracowa"a 
wówczas w!spó"dzielni miesz-
kaniowej). I!#eby podkre'li), 
jak to jest krzywdz$ce dla 
aptekarzy, powiedzia"am, #e ja 
równie# staram si& o!zezwo-
lenie na prowadzenie apteki 
dok"adnie w!tym samym 
miejscu, chocia# tak naprawd& 
wcale si& nie stara"am. 

Historia sko*czy"a si& na tym, 
#e inspektor farmaceutyczny 
z!Poznania powiedzia", #e 
#adnemu lekarzowi takiego 
zezwolenia nie da (w!tamtych 
czasach inspektorzy farmaceu-
tyczni faktycznie nie dawali 
ich nikomu spoza zawodu). 
Ja jednak, id$c ju# za ciosem, 
powiedzia"am naszemu 
inspektorowi farmaceutycz-
nemu: „Wie pan co, to mo#e 
ja tam jednak otworz& t& 
aptek&”. I!tak si& sta"o. A!aptek& 
t& prowadz& do dzi', razem 
z!córk$ farmaceutk$. Prosz& 
zauwa#y), #e ju# wtedy, 30 lat 
temu, by"y zakusy, by zak"ada) 
apteki, nie b&d$c farmaceut$. 
Dzi' to niejedyny nasz 
problem. Patologii na rynku 
jest mnóstwo, jednak my, 
aptekarze, jako' musimy sobie 
z!tym radzi). Nie poddajemy 
si&, walczymy. Jak zawsze.
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Ekonomii na studiach 
farmaceutycznych 
nie powinien wyk"ada) 
przyuczony profesor 
farmacji, ale profesor 
ekonomii. Podobnie 
z!prawem – zaj&cia 
powinny by) nie 
z!profesorem farmacji, 
a!z!profesorem prawa 
administracyjnego. 
Denerwuje mnie, #e tak 
nie jest. 
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Nowy rok, nowe mo"liwo#ci! 
Powtarzam to co roku, a$po 

2020 s%owa te nabieraj& nowego 
znaczenia. Tak czy inaczej "ycz' 
wszystkim udanego 2021 roku 
i$przechodz' do tematu. 
Niektórzy z$was uznaj& go za 
interesuj&cy, inni za irytuj&cy, 
jeszcze innych, by( mo"e, nie 
obejdzie wcale. Bez wzgl'du 
jednak na podej#cie, temat 
dotyczy wszystkich aptekarzy, 
a$kierowników aptek szczególnie. 
Jak ju" wiecie z$tytu%u, b'dzie 
o$sprzeda"y, a$w%a#ciwie 
o$sprzedaj&cych w$aptece.

Do dzi# pami'tam s%owa 
jednego ze studentów farmacji 
z$Lublina sprzed kilku lat, który 
po mojej prelekcji podszed% 
i$powiedzia%, "e „nie po to 
studiuje farmacj', "eby zosta( 
handlowcem”. Od tamtej pory 
min'%o lat dok%adnie siedem 
i$dzi# podej#cie ju" si' nieco 
zmieni%o. Nie, nie chodzi mi o$to, 
"e farmaceuta ma sprzedawa(. 
To jest ju" oczywisto#(, 
w$ko)cu apteka opiera si' tak"e 
o$rachunek ekonomiczny. Chodzi 
o$nastawienie i$podej#cie. W$tym 
artykule poka"' wam, jakimi 
cechami charakteryzuj& si' 

skuteczni handlowcy i$jak mog& 
to wykorzysta( nie tylko kierow-
nicy rekrutuj&cy nowych pracow-
ników, ale równie" farmaceuci 
szukaj&cy nowych mo"liwo#ci.

COVID-19 dobitnie pokaza% 
nam, "e nasza rzeczywisto#( 
ju" nigdy nie b'dzie taka sama 
i$jedyne, co mo"emy zrobi(, to 
nauczy( si' w$niej "y(. Je"eli 
kto# ma racjonaln& alternatyw', 
ch'tnie poznam. Czasem, 
mimo "e jest to trudne, warto 
zaakceptowa( rzeczywisto#( 
i$postara( si' znale*( w$niej jak 
najwi'cej plusów. Farmaceuta 
to nie handlowiec. Naprawd'? 
Zobaczmy wi'c, jakimi 
cechami powinien odznacza( 
si' dobry sprzedawca:

• Rzetelna i$kompleksowa 
wiedza na temat 
oferowanych produktów.

• Ci&g%a ch'( podnoszenia 
swoich kwali+kacji, nad&"anie 
za$nowo#ciami, szybkie 
porównywanie produktów.

• Umiej'tno#( aktywnego 
s%uchania – klient (celowo 
nie u"y%em s%owa pacjent), 

je"eli wie, mówi, czego mu 
potrzeba. Je"eli nie wie, sprze-
daj&cy dowie si' tego, zadaj&c 
w%a#ciwe pytania, a$wi'c...

• ...odwaga do zadawania pyta).

• Pewno#( siebie, poniewa" 
to jeden z$podstawowych 
czynników wiarygodno#ci. Kto 
uwierzy w$produkt, je"eli nie 
wierzy temu, kto go oferuje?

• Empatia, czyli zdolno#( 
wczucia si' w$to, co dzieje si' 
w$g%owie rozmówcy. Empati' 
mo"na w$sobie rozwija( i$jest 
ona dost'pna dla ka"dego 
zdrowego cz%owieka. Je"eli 
klient (znowu celowo 
i$dalej te" b'dzie podobnie) 
zobaczy, "e sprzedaj&cy 
jest w$stanie go zrozumie(, 
%atwiej zaufa jego ofercie.

• Umiej'tno#( radzenia sobie 
ze stresem. Wielokrotnie 
s%ysza%em: „Nie lubi' 
sprzedawa(, bo to mnie 
stresuje”; „A$co, je"eli klient 
mi odmówi, nie zaakceptuje 
mojej propozycji, pomy#li, "e 
chc' go naci&gn&(?”. Warto 
tutaj zastanowi( si', czy 
takie s%owa nios& prawdziwe 
zagro"enia? Je"eli kto# si' nie 
zgodzi, to si' nie zgodzi. Je"eli 
odmówi, to odmówi. A$je"eli 
uzna ci' za naci&gacza, mimo 
"e chcia%e# pomóc, nie masz 
na to wp%ywu, wi'c to zostaw. 

• Upór. Patrz&c na punkt 
powy"ej, trzeba pami'ta( 
o$tym, "e nie ka"dy zaakcep-
tuje przedstawiane propozycje 
i$to jest OK. Jedyne, co mo"na 

W$tym artykule poka"' 
wam, jakimi cechami 

charakteryzuj& si' 
skuteczni handlowcy 

i$jak mog& to 
wykorzysta( nie tylko 

kierownicy rekrutuj&cy 
nowych pracowników, 

ale równie" 
farmaceuci szukaj&cy 
nowych mo"liwo#ci.

Jacek Olszewski
trener sprzeda"y, 
trener aptekarski, 

coach

Kto bardziej 
lubi sprzedawa! 
w"aptece?
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w aptece
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zrobi", to próbowa" dalej. OK, 
mo#na si$ jeszcze podda", 
ale czy w%innym miejscu 
pracy b$dzie inaczej?

• Nastawienie na klienta. 
Sprzedaj&cy s& dla klienta, 
a%nie klient dla sprzedaj&cych. 
Ch$" pomocy klientowi 
w%d'u#szej perspektywie 
zawsze si$ op'aca.

Opisa'em tutaj najwa#niejsze 
cechy skutecznych handlowców, 
ale zaraz, zaraz, czy te cechy 
kogo( wam nie przypominaj&? 

• Rzetelna i%kompleksowa 
wiedza na temat oferowanych 
produktów – kto, je(li nie 
farmaceuta, dysponuje wiedz& 
na temat tego, co oferuje 
swoim pacjentom. Ilo(" 
i%jako(" tej wiedzy do dzi( nie 
przestaje mnie zadziwia". 

• Ci&g'a ch$" podnoszenia 
swoich kwali)kacji, nad&#anie 
za nowo(ciami, szybkie 
porównywanie produktów 
– rynek farmaceutyczny, 
ale równie# kosmetyczny 
i%suplementacyjny jest tak 
dynamiczny, #e farmaceuta, 
#eby by" na bie#&co, prak-
tycznie ca'y czas si$ dokszta'ca.

• Umiej$tno(" aktywnego 
s'uchania – wys'uchanie 
pacjenta to jeden z%najwa#-
niejszych obowi&zków 
aptekarza. Robicie to 
codziennie, a%znajomo(" 
potrzeb jest kluczowa 
w%procesie sprzeda#y.

• Odwaga do zadawania pyta* 
– je#eli nie zadacie pytania, nie 
b$dziecie mogli pomóc, wi$c 
w%wi$kszo(ci przypadków 
wiecie, jak to robi".

• Pewno(" siebie, poniewa# 
to jeden z%podstawowych 
czynników wiarygodno(ci. 
Kto uwierzy w%produkt, je#eli 
nie wierzy temu, kto go 
oferuje? Aptekarz to dzi( nadal 
zawód zaufania spo'ecznego. 

Ju# z%racji tej opinii macie 
'atwiej (co nie znaczy 'atwo) 
w%procesie sprzeda#y.

• Empatia, czyli zdolno(" 
wczucia si$ w%to, co dzieje si$ 
g'owie rozmówcy. Tutaj 
nie potrzeba dodatkowego 
komentarza. 

• Umiej$tno(" radzenia sobie 
ze stresem. Zdarza si$, #e 
przychodz& pacjenci rozhiste-
ryzowani, w(ciekli, zadufani, 
czerpi&cy wiedz$ z%internetu. 
A%mimo to wielu z%was 
z%sukcesem pracuje ju# od 
kilku, kilkunastu, kilkudziesi$ciu 
lat i%ma si$ dobrze. Da si$? 

• Upór. Patrz&c na punkt 
powy#ej, trzeba pami$ta" 
o%tym, #e nie ka#dy 
zaakceptuje przedstawiane 
propozycje i%to jest OK. Nie 
ka#dy pacjent przyjmie to, co 
zaproponujecie. Jednak je(li 
nie spróbujecie, nie kupi na 
pewno. A%wyobra+cie sobie 
wdzi$czno(" pacjenta, je#eli 
to, co mu polecicie, rozwi&#e 
jego problem. Jako trener 
(nie tylko aptekarski), ale 
równie# handlowiec z%ponad 
"wier"wiekowym do(wiad-
czeniem b$d$ powtarza', #e 
zawsze warto próbowa".

Wielu z%was z%pewno(ci& 
zauwa#y'o opisane cechy 
u%siebie. Czy to oznacza, #e ci, 
którzy nie lubili sprzedawa", 
teraz to polubi&? By" mo#e 
niektórzy, ale wa#niejsze jest 
to, #e powtarzanie sobie: „nie 
nadaj$ si$ na sprzedawc$”, 
„nie lubi$ sprzedawa"” cz$sto 
nie ma potwierdzenia. Zanim 
powiem wam, jak podej(" 
do sprzeda#y, kiedy jest ona 
konieczna, ale niekoniecznie 
jest ulubion& cz$(ci& pracy 
w%aptece, kilka s'ów do 
kierowników aptek maj&cych 
w%perspektywie zatrudnianie 
nowych pracowników.

Oprócz oczywistych kwali)kacji 
farmaceutycznych zwracajcie 

uwag$ na umiej$tno(ci 
komunikacyjne oraz cechy 
wskazuj&ce na dobrego sprze-
dawc$. W%trakcie spotkania 
kwali)kacyjnego znajd+cie czas, 
aby porozmawia" o%podej(ciu 
do sprzeda#y, o%do(wiadczeniu 
w%sprzeda#y, o%ch$ci 
uczenia si$ obs'ugi pacjenta. 
Je#eli zobaczycie, #e dana 
osoba chce stan&" aktywnie za 
pierwszym sto'em, dajcie jej 
szans$. Je#eli zobaczycie, #e ma 
entuzjazm, ale niekoniecznie 
umiej$tno(ci, postawcie 
j& obok waszego najlepiej 
sprzedaj&cego farmaceuty, 
aby si$ uczy'a. To mo#e da" 
niezwyk'e efekty. Maj&c 
aptekarzy do(wiadczonych 
w%handlu, macie wi$ksz& 
szans$ nie tylko na lepszy 
wynik )nansowy placówki, ale 
równie# na bardziej lojalnych 
pacjentów. Jako kierownicy 
zwracajcie uwag$ na to, kto 
z%aptekarzy ma najlepszy 
kontakt z%pacjentem, kto nie 
ulega stresowi w%okresach 
wzmo#onej obs'ugi i%kto ma 
najwi$ksz& (mia'o(" propo-
nowa" okre(lone produkty. 
Pó+niej b$dziecie mogli 
to wykorzysta", inspiruj&c 
jednych drugimi, a# osi&gniecie 
efekt synergii zespo'owej.

Na zako*czenie sugestia dla 
tych, którzy mimo wszystko 
odczuwaj& stres podczas sprze-
da#y i%nie lubi& sprzedawa". 
Obs'uga pacjenta jest i%zawsze 
b$dzie zwi&zana ze sprzeda#&, 
wi$c nie macie wyboru. A%skoro 
tak jest, przejd+cie nad tym do 
porz&dku dziennego. Zamiast 
my(le" o%tym, „co b$dzie, 
kiedy”, po prostu róbcie swoje. 
Us'ysza'em kiedy( okre(lenie 
„nawyk sprzeda#y”. Je#eli nie 
lubicie sprzedawa", niech 
to si$ u%was zautomatyzuje, 
stanie si$ normalne jak 
poranna kawa, b$dzie cz$(ci& 
rytua'u. Wtedy i%stres si$ 
zmniejszy, i%efekt poprawi. 
Tego wam #ycz$ w%nowym 
roku. I%oczywi(cie zdrowia!

Kilka s'ów do 
kierowników aptek: 
oprócz oczywistych 
kwali)kacji 
farmaceutycznych, 
zwracajcie uwag$ na 
umiej$tno(ci 
komunikacyjne oraz 
cechy wskazuj&ce na 
dobrego sprzedawc$. 
W%trakcie spotkania 
kwali)kacyjnego 
zapytajcie o%podej(cie 
do sprzeda#y, 
do(wiadczenie 
w%sprzeda#y i%ch$" 
uczenia si$ obs'ugi 
pacjenta.
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Kilka lat temu wydawa!o si"
niemal oczywiste, #e 
apteczna receptura zamiera. 
Przyczyn by!o kilka. Apteczne 
pó!ki w$ci%gu stosunkowo 
krótkiego czasu zape!ni!y si"
tysi%cami nowych 
produktów, wi"c wydawa& si"
mog!o, #e potrzeby 
ka#dego pacjenta mo#na 
zaspokoi& bez receptury. Po 
drugie – lekarze chyba coraz 
rzadziej wypisywali recepty 
na leki robione w$aptekach. 
Mo#na te# by!o odnie'& 
wra#enie, #e cho& receptura 
jest w$aptece obowi%zkowa, 
to jednak niektóre apteki 
traktuj% j% jako zb"dny koszt 
i$unikaj% sporz%dzania leków 
recepturowych. Pan w$tym 
samym czasie napisa! „(ci%g" 
z$receptury”. Wierzy! pan, 
#e przed lekami receptu-
rowymi jest przysz!o'&? 
Wci$% nie tylko w&to wierz', 
ale jestem tego pewien. 
Oczywi(cie nie my(l' 
kategoriami spontanicznego 
odej(cia od tych dziesi$tek czy 
setek kolorowych i&znanych 
z&reklamy produktów na 
korzy() receptury. To tak nie 
zadzia*a. Apteka jest w&jakim( 
stopniu odzwierciedleniem 
rzeczywisto(ci, w&której 
post'p, niezale%nie od jego 

oceny, jest czym( naturalnym. 
Tak jak zmienia si' wszystko 
wokó* nas – tak samo my si' 
zmieniamy. W&mojej opinii 
przysz*o() leku recepturowego 
nie oznacza jego renesansu 
w&kategoriach powrotu 
i&zamiany aptek w&pachn$ce 
zio*ami, nalewkami i&dziegciami 
laboratoria. Uwa%am, %e nale%y 
t' przysz*o() rozumie) jako 
zachowanie pewnego status 
quo leku recepturowego, który 
wci$% b'dzie wykonywany. Ju% 
znam aptekarzy, którzy odkryli 
i&potencja* receptury, i&na nowo 
satysfakcj' zawodow$, jaka 
towarzyszy wykonaniu leku. 
Odkryli równie% dodatkowe 
warto(ci, jakie receptura 
wnosi do apteki, równie% 
w&sensie ekonomicznym.

Niedawno NFZ przygotowa! 
raport, który jako nieprawi-
d!owo'& okre'li! korzystanie 
w$recepturze aptecznej 
z$ma!ych opakowa) 
surowców farmaceutycznych, 
bo to prowadzi do wzrostu 
nak!adów na refundacj" 
na leki recepturowe. 
Zabrzmia!o to troch" jak 
oskar#enie pod adresem 
farmaceutów. Spraw" 
postawiono na g!owie?
Przygotowanie w&pe*ni 
kompleksowego raportu, 
w&którym mog$ zachodzi) 
wielorakie korelacje 
w&badanych obszarach, to 
ogrom pracy, zw*aszcza je(li 
analizowany materia* jest 
rozleg*y i&ró%norodny. Zadanie 
takie mo%e si' okaza) niemo%-
liwe lub przez wzgl$d na 
wielow$tkowo() pozbawione 
sensu, je(li nie przyjmie si' 
jakiego( celu, któremu raport 
ma s*u%y). Tak jest w&tym 

przypadku. Raport NFZ jest 
prób$ opracowania gigan-
tycznej wr'cz ilo(ci danych. 
Ale podkre(lmy: z&punktu 
widzenia p*atnika. Nie mo%e 
wi'c dziwi) fakt, %e wnioski, 
które s$ w&nim zawarte, musz$ 
by) spójne z&kierunkiem 
badania. Raport dotyka kilku 
obszarów jako potencjalnego 
+ród*a nadmiernej refundacji, 
wskazuj$c jednocze(nie, %e 
zawy%anie warto(ci refundacji 
leków recepturowych oznacza 
zmniejszenie bud%etu 
w&dyspozycji p*atnika, który 
móg*by by) przeznaczony na 
zaspokojenie dodatkowych 
potrzeb zdrowotnych 
pacjentów. W&tym aspekcie 
nie powinien dziwi) fakt, %e 
podczas kontroli NFZ zwraca 
uwag' na wykorzystanie np. 
wy*$cznie opakowa, o&ma*ej 
lub bardzo ma*ej gramaturze. 

We wspomnianym raporcie 
powi%zano kwesti" wy#szych 
nak!adów na refundacj" 
z$mniejsz% liczb% wykonywa-
nych leków recepturowych. 
Wzrost cen surowców, który 
bezpo'rednio prze!o#y! si" 
na koszt tych leków, nie 
zosta! jednak uwypuklony. 
Jednocze'nie NFZ o$swój 
bud#et zadba!. W$2011 r. 
op!ata rycza!towa za leki 
recepturowe wynosi!a 5 z!, 
obecnie si"ga 14 z!. Nie ma 
chyba innej bran#y, która 
by tak znacz%co podnios!a 
w$tym samym czasie op!aty 
dla ostatecznych odbiorców 
swych produktów.
Wysoko() op*aty rycza*towej 
wynika wprost z&przepisów 
ustawy refundacyjnej 
i&powi$zana jest z&minimalnym 
wynagrodzeniem, a&wi'c NFZ 

– Z&mojej obserwacji 
wynika, %e 

zainteresowanie
receptur$ pojawia si' na 

powa%nie dopiero 
w&trakcie praktyki, kiedy 

okazuje si', jak 
znakomitym narz'dziem 

jest mo%liwo() przepisania 
i&zastosowania leku 

recepturowego – mówi 
mgr farm. Wojciech Chmielak,

prezes Zachodnio-
 pomorskiej Okr'gowej 

Rady Aptekarskiej, 
w&rozmowie

z&Ma*gorzat$ Grosman.

Receptura
ma si! dobrze
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nie ma na to wp$ywu. Dla 
pacjentów faktycznie jest to 
ró%nica zauwa%alna. Mo%na 
oczywi&cie spojrze' na temat 
op$aty z(innej perspektywy 
i(zamiast skupia' si) na jej 
wysoko&ci, zada' sobie pytanie, 
czy op$ata tej wysoko&ci jest 
w$a&ciwa lub adekwatna. 
Z(jednej strony wiemy, %e 
potencjalny wzrost ceny 
danego produktu lub us$ugi 
zmniejsza dost)p do nich. 
Z(drugiej strony, je&li co& jest 
tanie – zazwyczaj nie dba si) 
o(to, a(tym samym $atwiej 
to marnowa' i(wyrzuci'. 
Wszyscy znaj* histori) 
eksperymentowania z(lekami 
za 1 grosz, której nast)pstwem 
by$y pe$ne kub$y niezu%ytych 
lekarstw. W(przypadku leku 
mamy oczywi&cie dodatkowy 
aspekt zdrowia, a(wi)c dobra 
wy%szego. Trzeba mie' jednak 
&wiadomo&', %e op$ata za lek 
refundowany nie pokrywa jego 
pe$nej warto&ci. Czyli z(jednej 
strony chcieliby&my mie' $atwy 
(tani) dost)p do leku, z(drugiej 
strony musimy by' gospodarni 
i(u%ywa' jakiego& instrumentu 
zapobiegaj*cego marnotra-
wieniu nie tylko leków, ale 
równie% &rodków przeznaczo-
nych do +nansowania ochrony 
zdrowia. Wypracowanie 
z$otego &rodka to bardzo 
z$o%one zagadnienie, bo 
zawiera dwa wykluczaj*ce si) 
na pierwszy rzut oka interesy.

W!aptecznej recepturze, 
o!czym rzadko si" wspomina, 
powstaj# nie tylko leki 
refundowane, ale tak$e 
pe%nop%atne. Czy informacja, 
$e w!aptekach wykonuje si" 
mniej leków, ma z!tym 
zwi#zek, bo cz"&' tych leków 
przesta%a by' refundowana 
w!ostatnich latach?
Nie. Leki recepturowe co 
do zasady s* refundowane 
per se i(w(zwi*zku z(tym nie 
podlegaj* takim samym 
zasadom w(tym wzgl)dzie jak 
leki gotowe (mowa o(wykazie 
w(obwieszczeniu z(list* leków 

refundowanych), czyli %e 
zmienia si) ich odp$atno&' na 
100 proc. warto&ci. Oznacza 
to, %e poza nielicznymi 
wyj*tkami leki recepturowe 
dla osoby ubezpieczonej 
posiadaj*cej wskazania 
terapeutyczne s* refundowane 
niezale%nie od warto&ci.

O!warto&ci receptury 
aptecznej mówi si" przede 
wszystkim w!kontek&cie 
zindywidualizowania 
procesu leczenia, bo pewne 
problemy zdrowotne 
wymagaj# szczególnego 
dopasowania farmakoterapii. 
Dostrzega si" tu pole do 
popisu dla receptury?
Ale% dostrzega! I(raport, je&li 
przeanalizujemy rodzaje 
substancji i(schorze,, to 
potwierdza. By' mo%e nie 
dostrzegaj* tego pacjenci, 
zw$aszcza m$odzi, dla których 
lek recepturowy mo%e 
kojarzy' si) z(czym& anachro-
nicznym: zazwyczaj bia$e 
pude$ko z(naklejk* lub kartk* 
(sygnatur*) opisan* w(dodatku 
r)cznie! Jednak warto zwróci' 
uwag) na to, %e spadek liczby 
wykonywanych leków receptu-
rowych nie jest trendem o(du%ej 
dynamice. Oznacza to, %e 
warto&' leków recepturowych 
dostrzegaj* równie% m$odsi 
lekarze, a(to daje uzasadnione 
nadzieje na przysz$o&'.

Czy na receptur" jaki& 
wp%yw mia%o wprowa-
dzenie e-recept? Albo 
inaczej – czy e-recepta 
utrudni%a sytuacj"? 
Lekarze maj# problem 
(na przyk%ad w!zwi#zku 
z!funkcjonowaniem 
programów gabinetowych) 
z!wypisywaniem e-recept 
na leki recepturowe, wi"c 
unikaj# ich wystawiania? 
E-recepta, zw$aszcza na 
pocz*tku jej upowszechniania, 
mia$a wiele tak zwanych chorób 
wieku dzieci)cego. Cz)&' z(nich 
uda$o si) wyleczy', cz)&' z(nich 
jeszcze nie, a(niektóre 

z(pewno&ci* b)d* towarzyszy' 
nam jeszcze bardzo d$ugo. 
E-recepta to wci*% recepta 
wystawiana przez cz$owieka, 
a(to oznacza, %e cz)&' 
problemów, które by$y na 
papierze, przenios$a si) w(&wiat 
cyfrowy. Receptura tu nie 
jest wyj*tkowa, zw$aszcza %e 
wypisanie leku recepturowego 
zawsze wymaga$o nieco 
wi)kszej uwagi i(skupienia. 
Mimo tego nie s$ysza$em, aby 
jakikolwiek lekarz zrezygnowa$ 
ze sprawdzonego leku 
recepturowego przez fakt 
wej&cia w(system e-recepty.

Farmaceuci uwa$aj#, $e 
receptura mog%aby si" 
rozwija', bo pojawiaj# si" 
nowe surowce farmaceu-
tyczne daj#ce im nowe 
mo$liwo&ci. Czy lekarze s# 
informowani o!tych nowych 
surowcach farmaceutycz-
nych? Czy maj# w!zwi#zku 
z!tym wiedz" o!aktualnych 
mo$liwo&ciach receptury 
aptecznej? Kto powinien tak# 
wiedz" upowszechnia' i!jak?  
Receptura si) rozwija i(to, %e 
zwi)ksza si) liczba dost)pnych 
surowców, pojawiaj* si) nowe 
mo%liwo&ci formulacji leków, 
powszedniej* nowoczesne 
urz*dzenia recepturowe, jest 
tego dobitnym dowodem. Czy 
lekarze s* informowani? Tak, 
cho' nie mam pe$nej informacji, 
czy jest to wiedza przekazy-
wana do okre&lonych grup, 
czy indywidualnie. Podobnie 
mo%na zada' pytanie o(form) 
przekazywania tej wiedzy. 
Z(mojej obserwacji wynika, 
%e zainteresowanie receptur* 
pojawia si) na powa%nie 
dopiero w(trakcie praktyki, kiedy 
okazuje si), jak znakomitym 
narz)dziem jest mo%liwo&' 
przepisania i zastosowania leku 
recepturowego. Oznacza to, 
%e wci*% jest sporo mo%liwo&ci, 
by poprzez wskazanie 
rozwi*za, praktycznych 
rozwija' t) znakomit* ga$*- 
terapeutycznych mo%liwo&ci, 
czyli leki recepturowe.

W(mojej opinii przysz$o&' 
leku recepturowego nie 
oznacza jego renesansu 
w(kategoriach powrotu 
i(zamiany aptek 
w(pachn*ce zio$ami, 
nalewkami i(dziegciami 
laboratoria. Uwa%am, %e 
nale%y t) przysz$o&' 
rozumie' jako 
zachowanie pewnego 
status quo leku 
recepturowego, który 
wci*% b)dzie 
wykonywany.
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Mocznik jest substancj# 
bardzo cz$sto 

wykorzystywan# 
w%recepturze.

Stosuje si$ go jako 
sk&adnik poprawiaj#cy 

nawil'enie skóry, ale nie 
tylko, poniewa' jego 

w&a(ciwo(ci 
i%mo'liwo(ci 

zastosowania s# ró'ne 
w%zale'no(ci od 
zastosowanego 

st$'enia.

Mocznik w!recepturze
i!dlaczego nie robimy peelingówi!dlaczego nie robimy peelingów

Obecno() mocznika 
w%preparatach 
farmaceutycznych 

wp&ywa równie' na wch&a-
nianie innych substancji 
czynnych i%mo'e im zarówno 
pomaga), jak i%przeszkadza).

:â$Ħ&,:2Ħ&,�02&=1,.$

Mocznik jest substancj# sta&#, 
bardzo dobrze rozpuszcza si$
w%wodzie i%w%zasadzie jest 
surowcem ma&o problema-
tycznym. Wykazuje dzia&anie:

• proteolityczne,
• keratolityczne,
• nawil'aj#ce,
• przeciw(wi#dowe.

Oprócz tego ma zdolno() 
do zatrzymywania wody, 
poniewa' bardzo dobrze 
j# wi#'e i%zmniejsza jej 
odparowywanie. Jego 
obecno() hamuje równie' 
rozwój drobnoustrojów, 
co jest wykorzystywane 
w%przypadku trudno 
goj#cych si$ ran.

:6.$=$1,$�'2�
67262:$1,$�02&=1,.$

Dzi$ki swoim w&a(ciwo(ciom 
mocznik u'ywany jest 
m.in. w%preparatach do:

• piel$gnacji przesuszo-
nej skóry,

• piel$gnacji skóry atopowej,
• z&uszczania naskórka 

(jego moc jest zale'na od 
zastosowanego st$'enia),

• gojenia ran (dzia&anie 
dwukierunkowe),

• leczenia egzemy,
• leczenia &uszczycy,
• usuwania odcisków,
• usuwania zrogowa-

cia&ego naskórka,
• zmi$kczania wrasta-

j#cych paznokci.

Nale'y pami$ta), 'e mocznik 
jako surowiec farmaceu-
tyczny nie ma konkretnych, 
sztywnych wskaza* do 
stosowania i%jego w&a(ciwo(ci 
mo'na wykorzystywa) 
w%rozmaity sposób.

35=(&,::6.$=$1,$�'2�
67262:$1,$�02&=1,.$

Mimo 'e mocznik jest 
substancj# stosunkowo 
bezpieczn#, to istniej# 
sytuacje, kiedy nie 
powinni(my u'ywa) 
preparatów, które maj# 
go w%sk&adzie. Do takich 
sytuacji nale'#:

• uszkodzona lub pop$kana
skóra,

• skóra podra'niona (np. 
otarta czy (wie'o ogolona),

• sucho() b&on (luzowych 
(preparaty z%mocznikiem 
s# g&ównie przeznaczone 
do nak&adania na skór$ 
i%(lub) paznokcie).

0,7<&=1<�3((/,1*�
,�'/$&=(*2�72
1,(�0$�6(168

Bior#c pod uwag$ wskazania 
i%przeciwwskazania do 
stosowania mocznika, 
pierwszy argument przeciw 
powinien nasun#) si$ sam. 
Je(li jednak si$ tak nie sta&o, 
przypomn$ krótko, czym jest 
peeling. Peeling z%de+ nicji 
to produkt przeznaczony 
do z&uszczania martwego 
naskórka. Wykonuje si$ 
go w%celu oczyszczenia 
skóry i%przygotowania jej 
do dalszych zabiegów 
piel$gnacyjnych. Gdyby(my 
bardzo chcieli wykona) 
ma() bez zastosowania 
wody, zastanówmy si$, 
co uzyskamy. Mocznik 
jako cia&o sta&e wyst$puje 
w%postaci kryszta&ów, które 
s# do() du'e. Oznacza to, 
'e otrzymaliby(my peeling 
mechaniczny, który jest 
jednym z%najbardziej agre-
sywnych dla skóry. Dzia&anie 
tego rodzaju peelingu 
nie ogranicza si$ tylko do 
z&uszczania martwego 
naskórka, ale poprzez tarcie 
narusza równie' zdrow# 
skór$, powoduj#c mikroranki.

Pójd,my o%krok dalej. 
Mocznikowi bardzo cz$sto 
towarzyszy kwas salicylowy, 
aby wzmocni) dzia&anie 
keratolityczne. To teraz 
wyobra,cie sobie, jakie

mgr farm. 
Paulina Front
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wspania#e uczucie 
musi wywo#ywa$ kwas 
salicylowy na obtartej 
skórze z%ma#ymi rankami. 

758'12Ħ&,�
5(&(37852:(

Jak ju& wcze'niej wspomnia#am 
– mocznik jest surowcem 
raczej wdzi(cznym w%pracy. 
Na ogó# sporz)dzanie leków 
recepturowych o%niewielkich 
st(&eniach mocznika (do 10%) 
nie sprawia &adnych trudno'ci. 
Najwi(cej problemów 
pojawia si( wtedy, kiedy oprócz 
mocznika wyst(puj) inne 
substancje czynne lub jest 
go du&o (st(&enie 20-50%). 
Spotka#am si( niejednokrotnie 
z%do'$ 'mia#ymi opiniami, 
&e ma'ci mocznikowej 
o%st(&eniu powy&ej 30% 
nie da si( wykona$, co 
jest – oczywi'cie – nieprawd).

O%czym nale&y w%takim 
razie pami(ta$ i%co wzi)$ 
pod uwag(? Mam nadziej(, 
&e kwesti( peelingu mamy 
ju& wyja'nion). Pierwsz) 
podstawow) spraw) jest to, &e 
mocznik obni&a liczb( wodn) 
pod#o&y. Bez uwzgl(dnienia 
tej cechy surowca mo&emy si( 
zdziwi$, &e lek pomimo (teore-
tycznie) poprawnych oblicze* 
nie wyszed#. Warto te& zwróci$ 
uwag( na to, &e mo&liwo'ci 
ch#oni(cia wody s) zró&ni-
cowane równie& ze wzgl(du 

na producenta pod#o&a i%lek 
wykonany na jednym pod#o&u 
b(dzie si( ró&ni# od drugiego 
lub mo&e ca#kowicie nie wyj'$.

Mocznik wed#ug danych 
literaturowych rozpuszcza si( 
w%wodzie w%stosunku 1:1-1,5 
(warto'$ rozpuszczalno'ci 
w%25°C wynosi 54,5 g/100 g 
wody). Je'li pole manewru 
(g#ównie poprzez ilo'$ dost(p-
nego pod#o&a) jest ograni-
czone, lepiej wzi)$ pod uwag( 
ni&sz) warto'$ (1:1). Wa&ne jest 
te& to, aby do oblicze* bra$ 
mas( ca#ego roztworu (masa 
mocznika + masa wody), a%nie 
samej wody. Ten b#)d dotyczy 
zazwyczaj osób pocz)tkuj)cych 
lub maj)cych ma#y kontakt 
z%receptur). Je'li jednak 
pod#o&e nie poradzi sobie 
z%wyliczon) ilo'ci) roztworu, 
nale&y je dopasowa$ tak, aby 
wykonanie leku by#o mo&liwe 
i%zapewnia#o mu najlepsz) 
trwa#o'$. W%zale&no'ci od 
st(&enia docelowego, jakie 
mamy otrzyma$, mo&na 
zastosowa$ dwie strategie. 
Pierwsza to zmiana (ca#kowita 
lub cz('ciowa) na inne 
pod#o&e, o%wi(kszej liczbie 
wodnej. Druga – zastosowanie 
pod#o&a zawieraj)cego 
w%swoim sk#adzie wod( 
i%rozpuszczenie mocznika 
bezpo'rednio w%pod#o&u 
(metoda ta sprawdza si( 
szczególnie w%przypadku 
du&ych st(&e* mocznika).
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Kto si! boi 5G?

Pole elektromagnetyczne 
(PEM) towarzyszy 
cz!owiekowi od zawsze, 

w"ka#dej dziedzinie #ycia. 
Przede wszystkim znajdujemy 
si$ w"pobli#u S!o%ca, gigan-
tycznego &ród!a fal elektroma-
gnetycznych o"bardzo szerokim 
spektrum. Obok oddzia!ywania 
grawitacyjnego oraz j'drowego 
(silnego i"s!abego) to jedno 
z"czterech wyst$puj'cych natu-
ralnie w"przyrodzie oddzia!ywa% 
o"znaczeniu fundamentalnym, 
bez których znany nam 
(wiat nie móg!by istnie).

Promieniowanie elektromagne-
tyczne nie jest niczym nowym, 
lecz jest to techniczny termin 
opisuj'cy zmienne w"czasie pole 
elektromagnetyczne. Niestety, 
PEM od lat kojarzony jest 
z"zagro#eniem – ogromny wp!yw 
na to mia!y katastrofy nuklearne, 
np. w"Czarnobylu.

Rzeczywi(cie, oko!o 100 lat temu 
ludzko() rozpocz$!a generowanie 
sztucznych &róde! pola elektroma-
gnetycznego. Ich oddzia!ywanie 

na materi$, czyli równie# na 
organizm cz!owieka, zale#y od 
d!ugo(ci fali (cz$stotliwo(ci 
promieniowania) i"dlatego istnieje 
podzia! PEM na zakresy. Granice 
podzia!u bywaj' nieostre, st'd 
zdarza si$ ró#ne nazewnictwo dla 
poszczególnych przedzia!ów. 
Rozpoczynaj'c od tych o"najni#-
szej cz$stotliwo(ci, mamy wi$c: 
fale radiowe (stosowane przede 
wszystkim w"radiokomunikacji, 
a"ich &ród!em s' anteny radiowe), 
mikrofale (stosowane w"technice 
radarowej, telekomunikacji, a"tak#e 
do celów przemys!owych, 
naukowych i"medycznych), 
podczerwie% (wykorzystywana 
w"termowizji, grzejnictwie, 
obróbce materia!ów), (wiat!o 
widzialne (fotogra*a, optyka), ultra-
*olet i"promieniowanie rentge-
nowskie (medycyna, defektosko-
pia) oraz promieniowanie gamma 
(medycyna, przemys!).

Promieniowanie rentgenowskie 
i"gamma oraz cz$(ciowo ultra*olet 
zaliczaj' si$ do grupy promienio-
wania jonizuj'cego, które 
w"du#ych dawkach powoduje 

chorob$ popromienn' (historia 
z"Czarnobyla), a"w"ma!ych, ale zbyt 
cz$stych – chocia#by zwi$kszone 
ryzyko rozwoju nowotworów. 
Jedynym potwierdzonym 
dotychczas skutkiem zdrowotnym 
promieniowania niejonizuj'cego 
jest oddzia!ywanie termiczne.

PO CO NAM 5G?

5G to skrót odnosz'cy si$ do 
technologii mobilnej pi'tej 
generacji. Dotychczas mo#na by!o 
wyró#ni) trzy cyfrowe systemy 
telefonii komórkowej: GSM (2G), 
UMTS (3G) oraz LTE (4G), czwarty 
– 5G – swoj' premier$ w"Polsce 
mia! w"maju ub.r.

Systemy telefonii komórkowej 
obejmuj' pe!n' infrastruktur$ 
telekomunikacyjn' umo#liwiaj'c' 
bezprzewodowe wykonywanie 
po!'cze% g!osowych oraz 
transmisj$ danych. Wykorzystuje 
si$ do tego fale radiowe i"mikrofale, 
a"ich podstawowym &ród!em s' 
anteny radiowe. Najnowsza 
dotychczas sie) LTE umo#liwia!a 
transfer z"pr$dko(ci' od 100 Mb/s 

P E M

Czy s!usznie 
boimy si$ technologii 

mobilnej pi'tej 
generacji? 

Co zmieni!o w"Polsce 
rozporz'dzenie 

z"pocz'tku 2020 r. 
i"czy promieniowanie 

wykorzystywane 
w"telekomunikacji 

mo#e zagrozi) 
naszemu zdrowiu?
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Docelowo sie! 5G 
b"dzie przystosowana 

do obs#ugi 100 urz$dze% 
na metr kwadratowy. By 

by#o to mo&liwe, ko-
nieczna jest rozbudowa 

infrastruktury, czyli 
zwi"kszenie liczby stacji 

bazowych.
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Oleje CBD.  
Ba! si" czy bra!?

do 1 Gb/s. 5G zwi"kszy pr"dko'! 
do 20 Gb/s. To oczywi'cie warto'ci 
teoretycznie, osi$gane w(warun-
kach laboratoryjnych, a(nie na 
telefonach zwyczajnych 
abonentów. Zreszt$ do wygodne-
go korzystania z(telefonu 
wystarcza obecnie pr"dko'! 
rz"du kilkudziesi"ciu Mb/s.

Po co wi"c te zmiany? Chodzi 
o(post"puj$c$ popularyzacj" sieci 
w(codziennym &yciu – tzw. 
internet rzeczy. Ju& teraz z(sieci$ 
#$cz$ si" takie produkty jak zegarki, 
samochody czy lodówki, 
a(wkrótce czeka nas znacznie 
wi"cej e-atrakcji. Naszpikowane 
elektronik$ inteligentne domy 
staj$ si" dost"pne nie tylko dla 
milionerów, w(cyberprzestrze% 
wkracza te& przestrze% publiczna 
– miejskie kosze na 'mieci 
wysy#aj$ sygna# o(przepe#nieniu, 
parkingi informuj$ o(wolnym 
miejscu, kasjerów zast"puj$ kasy 
samoobs#ugowe. Nie mo&na 
zapomina! równie& o(dynamicz-
nym rozwoju e-edukacji 
(gwa#townie przyspieszonym na 
ca#ym 'wiecie przez pandemi") 
czy telemedycyny.

Docelowo sie! 5G b"dzie 
przystosowana do obs#ugi 
100 urz$dze% na metr kwadrato-
wy. By by#o to mo&liwe, konieczna 
jest rozbudowa infrastruktury, czyli 
zwi"kszenie liczby stacji 

bazowych. Przeka)niki b"d$ 
mia#y ni&sz$ moc ni& te 
dzia#aj$ce w(ramach sieci LTE, 
maj$ jednak emitowa! fale 
elektromagnetyczne o(wy&szej 
cz"stotliwo'ci – i(to w#a'nie 
budzi strach i(kontrowersje.

:3â<:�3(0�1$�
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Naukowcy s$ zgodni, &e jedynym 
poznanym, potwierdzonym 
i(bezdyskusyjnym wp#ywem 
promieniowania elektromagne-
tycznego z(niskoenergetycznych 
zakresów jest oddzia#ywane 
termiczne. Oznacza to, &e gdyby 
cz#owiek znalaz# si" w(miejscu 
o(bardzo wysokiej intensywno'ci 
promieniowania mikrofalowego, 
móg#by zacz$! si" poci!, a(jego 
serce przyspieszy#oby – organizm 
pozbywa#by si" nadmiaru ciep#a, 
które powsta#o z(energii elektro- 
magnetycznej. To naturalny 
proces biologiczny zwany termo- 
regulacj$, dowód, &e organizm 
dzia#a prawid#owo. Problemem 
jest natomiast mo&liwe podwy&-
szenie warto'ci promieniowania 
oraz czas ekspozycji.

Mamy do czynienia z(dwiema 
sytuacjami: pole elektromagne-
tyczne wytwarzane przez aparat 
telefoniczny w(czasie korzystania 
z(niego oraz przebywanie 
w(pobli&u stacji bazowej. Podczas 
rozmowy pole elektromagnetycz-
ne, w(jakim znajduje si" u&ywa- 
j$cy telefonu cz#owiek, ma 
stosunkowo wysokie warto'ci, ale 
ekspozycja trwa krótko 
i(ogranicza si" do g#owy (co ma 
wp#yw na temperatur" tkanek, ale 
ju& nie na mocne przegrzewanie 
ucha – to wina nagrzewaj$cej si" 
baterii w(aparacie). Z(kolei stacje 
bazowe emituj$ pole elektroma-
gnetyczne o(znacznie ni&szych 
warto'ciach, jednak mieszkaj$cy 
w(s$siedztwie nadajników ludzie 
s$ nieustannie nara&eni na 
promieniowanie – s#abe, 
niejonizuj$ce, ale jednak przez 
nieograniczenie d#ugi czas.

Rozstrzygni"cie, jaki ma wp#yw na 
zdrowie tak d#uga ekspozycja, jest 

praktycznie niemo&liwe w(ramach 
rzetelnych bada% naukowych – 
cho!by dlatego, &e musia#yby one 
trwa! latami i(obj$! tysi$ce miesz- 
ka%ców. Wi"kszo'! bada% doty- 
cz$cych wp#ywu PEM skupia si" 
wi"c wy#$cznie na aparatach 
telefonicznych. Co istotne, &adne 
badania na ludziach nie potwier- 
dzi#y jeszcze negatywnego 
oddzia#ywania mikrofal na nasze 
zdrowie i(&ycie – to bezsprzeczny 
fakt. Dla dociekliwych naukow-
ców istniej$ jednak obszary „po- 
dejrzane”, które niepokoj$co 
wypad#y w(testach na zwierz"tach.

•  Uk#ad nerwowy – niektóre 
badania na zwierz"tach 
wykaza#y, &e poza efektem 
termicznym fale powodowa#y 
te& stres oksydacyjny 
i(zaburzenia funkcjonowania 
synaps lub kana#ów wapnio-
wych w(b#onach neuronów. 
Bardzo ostro&nie jest to 
porównywane ze skargami 
osób &yj$cych w(pobli&u stacji 
bazowych na problemy ze 
snem, pobudzenie i(bóle 
g#owy. Dla kontrastu istniej$ 
równie& badania udowadniaj$-
ce korzystne oddzia#ywanie 
PEM na niektóre choroby 
neurodegradacyjne.

• Nowotwory – Mi"dzynarodo-
wa Agencja Bada% nad Rakiem 
prowadzi nieustannie 
aktualizowan$ klasy*kacj" 
czynników kancerogennych. 
Pole elektromagnetyczne 
emitowane przez telefony 
komórkowe w(2011 r. znalaz#o 
si" w(grupie 2B, czyli przypusz-
czalnych kancerogenów (za 
grup$ 1 – pewnych i(2A – 
prawdopodobnych kanceroge-
nów). Podstaw$ tej decyzji by#y 
dane dotycz$ce podwy&szone-
go ryzyka wyst$pienia glejaka, 
z#o'liwej odmiany raka mózgu, 
u(u&ytkowników telefonów 
komórkowych. Warto tu jednak 
zaznaczy!, &e pozosta#e 
czynniki potencjalnego ryzyka 
w(grupie 2B to: kawa, ekstrakt 
z(li'ci aloesu, olej nap"dowy 
czy piklowane warzywa. 

P E M P E M
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!wiatowa Organizacja 
Zdrowia stoi na stano-
wisku, "e w#przypadku 
mechanizmów oddzia-
$ywania PEM na cz$o-
wieka wszystkie efekty 
zdrowotne z#tym 
zwi%zane, równie" 
nowotwory, s% konse-
kwencj% podwy"szenia 
temperatury. 

• Uk$ad hormonalny – nie ma 
wielu opracowa& na ten temat, 
niektórzy naukowcy podejrze-
waj% jednak wp$yw mikrofal na 
prac' tarczycy, wydzielanie 
hormonów przez nadnercza 
(reakcje stresowe), poziom 
melatoniny czy zaburzenia 
homeostazy glukozy. Wci%" 
jednak brakuje tu rozstrzygaj%-
cych dowodów. 

• Uk$ad rozrodczy – dotyczy to 
tylko m'"czyzn, a#problemem 
mo"e by( efekt termicznego 
oddzia$ywania na j%dra. 
Naukowcy wci%" spieraj% si', 
czy trzymanie laptopa na 
kolanach oraz telefonu 
w#kieszeni mo"e mie( 
negatywny wp$yw na jako)( 
nasienia. Z#pewno)ci% nie 
pomaga ogrzewanie j%der 
gor%c% bateri% laptopa, ale to 
pozostaje bez zwi%zku z#PEM. 

WHO OCENIA RYZYKO

!wiatowa Organizacja Zdrowia 
stoi na stanowisku, "e w#przypad-
ku mechanizmów oddzia$ywania 
PEM na cz$owieka wszystkie efekty 
zdrowotne z#tym zwi%zane, 
równie" nowotwory, s% konse-
kwencj% podwy"szenia tempera-
tury. Oznacza to, "e ekspozycja na 
pole elektromagnetyczne 
o#nat'"eniu spe$niaj%cym limity 
okre)lone w#wytycznych 
rekomendowanych przez ICNIRP 
(Mi'dzynarodowa Komisja ds. 
Ochrony przed Promieniowaniem 
Niejonizuj%cym) wydaje si' nie 
mie( jakichkolwiek znanych 
konsekwencji zdrowotnych.

Stanowisko to dotyczy oczywi)cie 
nie tylko Polski, a#ta – jako jedno 
z#nielicznych pa&stw w#Europie  
– jeszcze do pocz%tku 2020 r. mia$a 
wyj%tkowo ostr% polityk' 
ochronn% przed ewentualnym 
negatywnym oddzia$ywaniem 
pola elektromagnetycznego 
o#cz'stotliwo)ciach radiowych 
nazywan% „zasad% ostro"no)ci”. 
Regulacje dotyczy$y maksy- 
malnego poziomu pola 
elektromagnetycznego, 
metodologii pomiarowych, 

kontroli, przepisów )rodowisko-
wych i#innych aspektów. 1 stycznia 
2020 r. wesz$o rozporz%dzenie, 
które wyrówna$o polskie normy 
do standardów europejskich 
i#warto)ci akceptowanych przez 
!wiatow% Organizacj' Zdrowia. 
Celem zmiany jest wi'ksze pole 
manewru dla rozwoju techno- 
logicznego naszego kraju, 
podczas gdy górne limity PEM 
nadal s% bezpieczne dla zdrowia. 

(/(.752:5$Ĳ/,:2Ħă"

Obok teorii na temat negatyw-
nego wp$ywu PEM na poszcze-
gólne organy czy jego 
oddzia$ywania kancerogennego 
naukowców zajmuje te" 
zjawisko zwane elektrowra"li-
wo)ci%, a#dok$adniej – nadwra"-
liwo)ci% elektromagnetyczn% 
(EHS – electromagnetic 
hypersensitivity). Niewielki 
u$amek populacji uwa"a, "e jest 
w#stanie wyczuwa( pole 
elektromagnetyczne i#reaguje 
na nie takimi objawami jak ból 
g$owy, przewlek$e zm'czenie, 
bezsenno)(, zaburzenia 
pami'ci, szumy uszne, ko$atanie 
serca, uderzenia ciep$a, 
nudno)ci czy zawroty g$owy. 
Dotyczy to zarówno osób 
"yj%cych w#zasi'gu nadajników, 

jak i#u"ytkowników telefonów 
komórkowych, wi-*, a#nawet 
zwyczajnych urz%dze& 
elektrycznych.

Uznaje si', "e EHS jest schorze-
niem idiopatycznym, czyli 
o#niejasnej przyczynie. 
Charakterystycznym zjawiskiem 
u#wielu pacjentów z#EHS jest 
autodiagnoza poprzedzaj%ca 
konsultacj' lekarsk% oraz brak 
wiary w#opinie lekarzy. Cz')( 
naukowców uwa"a, "e elektrow-
ra"liwo)( jest chorob% psychoso-
matyczn%. Dowodz% tego 
chocia"by badania wykazuj%ce, "e 
symptomy u#chorych maj% 
zwi%zek raczej z#subiektywnie 
postrzegan% intensywno)ci% pola 
elektromagnetycznego, a#nie jego 
rzeczywistym nat'"eniem. 
Zjawisko to nazywa si' efektem 
nocebo, czyli nieprzyjemnym 
odpowiednikiem placebo. Bez 
wzgl'du jednak na przyczyn', 
zjawisko EHS istnieje naprawd', 
a#pacjenci rozpoznaj%cy u#siebie 
jego objawy naprawd' cierpi%. 
Sami próbuj% si' leczy(, usuwaj%c 
ze swojego otoczenia wszelkie 
przedmioty mog%ce emitowa( 
promieniowanie elektromagne-
tyczne, niektórzy decyduj% si' 
na psychoterapi'.

Kamila !nie"ek

P E M
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Ca"e swoje #ycie zawodowe pracuj$ jako psycholog i%coach. 
Wspieram we wzmacnianiu pewno&ci siebie i%poczucia w"asnej warto&ci, w%budowaniu relacji opartych na zaufaniu 

i%wspó"odpowiedzialno&ci. Prowadz$ warsztaty i%coachingi dla kobiet w%zakresie wzmacniania odwagi do bycia sob', wykorzystywania swojego 
potencja"u do bycia liderk' wra#liw', autentyczn' i% pewn' siebie. Inspiruj'c' innych do wyra#ania w"asnego zdania i% realizowania marze(. 
Pracuj$ z%biznesem, pomagam liderom w%doskonaleniu kompetencji przywódczych, we wzmacnianiu zaanga#owania w&ród pracowników 
oraz budowaniu relacji opartych na zaufaniu, otwartej i%skutecznej komunikacji. Pracuj$ w%podej&ciu holistycznym, wierz'c, #e nasze cia"o, umys" 
i%serce wp"ywaj' na siebie wzajemnie. Dlatego powinni&my na co dzie( dba) o%siebie, w%ka#dym aspekcie d'#'c do równowagi i%harmonii. 
Wspieraj'c kobiety w% byciu spe"nionymi w% #yciu prywatnym i% zawodowym, wspó"tworz$ autorski program „Prawdziwa Ja”, dedykowany 
wszystkim Kobietom, które d'#' do #ycia z%rado&ci' i%odwag'. W%#yciu wa#ne s' dla mnie relacje oparte na otwarto&ci i%byciu sob' oraz pasja 
wk"adana we wszystko, co robi$. Prywatnie jestem szcz$&liw' #on' i%mam', marzycielk', podró#niczk', tancerk' i%jogink' amatork' :)

Dagmara Ko!odziejczyk

Jak zatrzyma! na d"u#ej 
wewn$trzny spokój? 

Co robi), kiedy rzeczy 
i%sprawy wymykaj' nam 
si$ z%r'k? Kiedy spokój 

wewn$trzny burzy nam co&, co 
dzieje si$ nie po naszej my&li? 
Czyje& zachowania, sytuacje, 
które np. rodz' dylematy, 
otoczenie zewn$trzne, 
które nie jest zgodnie 
z%naszym wyobra#eniem 
i%oczekiwaniami. I%w"a&nie te 
niespe"nione oczekiwania rodz' 
frustracje, z"o&), niezgod$, 
wywo"uj' niepewno&)...

-$.�5$'=,ă�62%,(�
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Przede wszystkim warto sobie 
u&wiadomi), #e nie istnieje co& 
takiego jak kontrola. W%sytu-
acjach, które nas przerastaj', 
powinni&my umie) znale*) 
odpowied* na pytanie: „Na co 
mam wp"yw?”.

Zachowania innych osób i%wiele 
sytuacji s' poza naszym 
wp"ywem. Je&li naprawd$ 
przyjmiemy to do wiadomo&ci, 

b$dziemy w%stanie przesta) si$ 
martwi)  i%niepotrzebnie 
anga#owa) w"asn' energi$. 
Frustracja, jak' odczuwamy, 
kiedy nie mamy wp"ywu, jest 
po#ywk' dla stresu i%napi$cia. 
Dzia"anie tam, gdzie mamy 
wp"yw, daje poczucie sprawczo&ci 
i%jest *ród"em pozytywnej energii.

Skup si$ zatem na tym, co zale#y 
od ciebie: twoim samopoczuciu, 
twoich decyzjach, twoich 
reakcjach.

A%w%sytuacjach poza twoim 
wp"ywem, zadbaj o:

1. swoje cia"o – wy&pij si$, id* na 
spacer, medytuj, oddychaj, 
nasy) je przyjemnymi 
smakami – zadbane cia"o 
rozlu*nia mi$&nie i%wysy"a 
sygna" do mózgu, #e wszystko 
jest OK;

2. wdzi$czno&) za to, co masz – 
zdrowie, u&miech, bliskich, 
prac$, marzenia, oddech; skup 
swoje my&li na tu i%teraz. 
Doceniaj'c to, co masz 

w%codziennym #yciu, "adujesz 
baterie spokoju;

3. ma"e przyjemno&ci – ka#dy na 
nie zas"uguje! 

Od swoich klientek cz$sto s"ysz$: 
„+atwo powiedzie), ale jak to 
zrobi)?”. Odpowied* jest jedna 
– krok po kroku. Bez oczekiwa(, 
#e powinnam dzia"a) i%my&le) 
inaczej. Nasze codzienne 
funkcjonowanie to nawyki – wy-
uczone, powtarzalne zachowania 
i%dzia"ania, które prowadz' nas 
do lepszego samopoczucia.

Odpowiedz sobie na pytanie: „Co 
najszybciej i%naj"atwiej wywo"uje 
we mnie wewn$trzny spokój?”. 
Znajd* sposób na siebie i%dbaj, 
aby zacz') to robi) – ma"ymi 
krokami. 

A%w%sytuacji trudnej zapytaj 
siebie: „Czego potrzebuj$ dla 
siebie w%tej chwili?” – i%daj to 
sobie :)

 Dagmara Ko"odziejczyk

Spokój wewn$trzny to 
stan, w%którym czujemy, 
#e wszystko jest dobrze, 

na swoim miejscu. 
Przejawia si$ uczuciem 

ulgi, rozlu*nienia, 
akceptacji. +atwo go 

w%sobie piel$gnowa), 
kiedy wszystko dzieje si$ 

tak, jak by) powinno – 
wed"ug nas. Kiedy 

wszystko zdaje si$ by) 
pod kontrol'.
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Kolka niemowl!ca
Kolka u"noworodka 

i"niemowlaka oznacza 
skurcze jelit, które 

wywo#uj$ ból, niepokój 
i"nieutulony p#acz. Dolegliwo%ci 
pojawiaj$ si& ok. 3. tygodnia 
'ycia dziecka i"ust&puj$ 
samoistnie do uko(czenia przez 
nie 6. miesi$ca 'ycia. Szczyt 
wyst&powania kolek przypada 
na 6. tydzie( 'ycia. Problem 
dotyczy ok. 20 proc. niemowl$t.

OBJAWY KOLKI 
1,(02:/Ē&(-

Kolk& zwiastuje p#acz, który jest 
napadowy i"g#o%ny. Atak zaczyna 
si& nagle, najcz&%ciej wieczorem 
i"trwa nieprzerwanie od kilku 
minut do kilku godzin. Napady nie 
s$ prowokowane przez 'aden 
czynnik, a"niemowl& jest 
rozdra'nione i"niespokojne mimo 
zaspokojenia wszelkich podsta-
wowych potrzeb. Nie jest g#odne 
i"zm&czone, ma such$ pieluszk&.

Podczas ataku kolki niemowl& 
podkurcza nó'ki, napina 
brzuszek, pr&'y cia#o, jest czerwo-
ne na buzi. Malucha ci&'ko 
uspokoi), a"epizod mo'e 
zako(czy) si& gazami lub 
zrobieniem kupki. Napady mog$ 
powtarza) si& codziennie lub 
kilka razy w"tygodniu.

Warto pami&ta), 'e kolce nie 
towarzyszy gor$czka, silne 
ulewanie pokarmu, biegunki, 
spadek masy cia#a czy zaburzenia 
neurologiczne.

35=<&=<1<�.2/.,�
1,(02:/Ē&(-

Przyczyny kolki nie zosta#y 
jednoznacznie ustalone. 
Specjali%ci s$ zdania, 'e g#ównym 
powodem dolegliwo%ci jest 
niedojrza#y uk#ad pokarmowy, 

który w"ten w#a%nie sposób 
reaguje na pokarm. Podejrzenia 
padaj$ równie' na nietolerancj& 
laktazy (to enzym trawi$cy mleko 
obecny zarówno w"mleku matki, 
jak i"mleku mody* kowanym) 
oraz alergi& dziecka na bia#ko 
mleka krowiego, które spo'ywa 
mama karmi$ca piersi$.

Za wyst&powanie kolki mo'e 
równie' odpowiada) zbyt du'a 
ilo%) powietrza po#ykana przez 
niemowl& podczas karmienia. 
Dzieje si& tak, gdy maluch ssie 
zbyt #apczywie lub gdy podczas 
jedzenia u#o'ony jest w"nieodpo-
wiedniej pozycji.

Na pojawienie si& kolki niemow-
l&cej wp#ywa równie' niew#a%ci-
wa dieta karmi$cej mamy, a"tak'e 
stres i"niepokój kobiety oraz 
zm&czenie i"przebod+cowanie 
malucha.

-$.�=$32%,(*$ă�.2/&("

Wiedz$c, jakie s$ przyczyny kolki 
jelitowej u"niemowl$t, mo'na 
próbowa) jej zapobiega). Na co 
zwróci) uwag& i"o"czym 
pami&ta)?

Bardzo wa'na jest w#a%ciwa 
technika karmienia piersi$ oraz 
u'ywanie antykolkowych 
smoczków do butelki. Równie 
istotna jest dieta matki 
karmi$cej piersi$. Warto 
wyklucza) potrawy i"produkty 
wzdymaj$ce, ci&'kostrawne oraz 
alergizuj$ce (zw#aszcza mleko). 
Pomaga równie' picie herbaty 
z"mi&ty, rumianku czy kopru 
w#oskiego.

Innym sposobem jest cz&ste 
k#adzenie malucha na brzuszku, 
ograniczanie ilo%ci bod+ców 
w"ci$gu dnia i"pami&tanie, by 
dziecku odbi#o si& po karmieniu.

63262%<�1$�.2/.Ē�
1,(02:/Ē&č

Jak pomóc maluchowi, który 
cierpi z"powodu kolki? Przede 
wszystkim za wszelk$ cen& 
nale'y zachowa) spokój. 
Nerwowo%) rodziców nie 
pomaga, zw#aszcza 'e maluch 
wyczuwa emocje mamy i"taty.

:$572�6.83,ă�6,Ē�1$�
'=,$â$1,8��&2�52%,ă"

• Masowa) brzuszek malucha 
zgodnie ruchem wskazówek 
zegara.

• Po#o'y) na brzuszek rozgrzany 
termofor (np. z"pestek wi%ni) 
lub ciep#$ pieluszk&.

• Przygotowa) ciep#$ k$piel.

• U#o'y) malucha na plecach 
i"delikatnie podgina) kolana 
do brzuszka.

• Wzi$) dziecko na r&ce, 
przytula), ko#ysa) lub nosi) 
w"chu%cie.

• Stara) si& wyciszy) dziecko, 
ograniczy) bod+ce (zmniej-
szy) nat&'enie %wiat#a 
i"d+wi&ków), przewietrzy) 
pokój.

• Poda) herbat& z"kopru 
w#oskiego lub apteczne 
preparaty na kolk&.

PROBIOTYKI NA KOLKI 
1,(02:/Ē&(

Badania potwierdzi#y, 'e na 
rozwój kolki jelitowej niemowl$t 
mo'e wp#ywa) nie tylko 
niedojrza#o%) funkcjonalna 
uk#adu pokarmowego czy 
nietolerancja laktozy. Wyniki 
sugeruj$, 'e kolce

Kolka uprzykrza 'ycie 
wielu niemowl&tom 

i"ich rodzicom.
Bolesne skurcze jelit 
wywo#uj$ niedaj$cy 

si& ukoi) p#acz lub 
krzyk oraz rozdra'nie-

nie dziecka, a"tak'e 
niepokój jego opieku-

nów. Dolegliwo%ci 
pojawiaj$ si& w"okre-

sie noworodkowym 
lub nieco pó+niej. 

Cho) nie istnieje lek 
na kolk&, ból brzuszka 

mo'na #agodzi) 
ró'nymi sposobami. 

Co warto wiedzie) 
o"kolce?

Jak pomóc dziecku?

C O  W A R T O  W I E D Z I E !  O  K O L C E ?

R E K L A M A

Mikrobiota zasiedlaj!c jelita we wczesnym okresie rozwoju programuje organizm dziecka, wp"ywaj!c na jego zdrowie. 
Nieprawid"owy sk"ad, opó#nienia w jej tworzeniu, mog! by$ zwi!zane powstawaniem dolegliwo%ci np. ze strony uk"adu 
pokarmowego czy immunologicznego. Probiotyki to skuteczna strategia post!powania w odbudowie mikrobioty 
jelit i wsparcie w: kolkach, bólach  brzucha, wzd&ciach, zaparciach, to równie' zabezpieczenie organizmu dziecka 
przed infekcjami.

���,ORĂÊ��� ���5öĝQRURGQRĂÊ��� ���6\QHUJLD��� ���6NXWHF]QRĂÊ

0DOHñVWZR�mamy�SRG�QDMOHSV]È�RFKURQÈ

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

www.pharmabest.pl | www.vivomixx.eu

Dost!pne opakowania:
  1 buteleczka 5 ml z nakr&tk! z proszkiem 500 mg

    z 1 kroplomierzem, 
  2 buteleczki 5 ml z nakr&tk! z proszkiem 500 mg

    z 2 kroplomierzami.
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Oryginalna Formu"a 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®.

Vivomixx® Krople to kompozycja 8 szczepów bakterii 
probiotycznych wyselekcjonowanych z fizjologicznej mikroflory 
jelitowej, wybranych ze wzgl&du na ich aktywn! wspó"prac& 
w dzia"aniu biologicznym (synergi&). Ich skuteczno%$ i bezpiecze(stwo 
potwierdzono w setkach publikacji naukowych z ca"ego %wiata, 
a tak'e przez ponad 15 lat stosowania.

Vivomixx_krople_Magazyn_Aptek_02_200x210.indd   1 27.01.2021   11:10:13
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niemowl"cej towarzyszy 
uk#adowy stan zapalny 
o$niskim nasileniu oraz zmiany 
we % orze bakteryjnej jelit. To 
dlatego coraz cz"&ciej 
stosowanym post"powaniem 
pro' laktycznym i$terapeutycz-
nym jest mody' kacja 

mikrobioty za pomoc( 
probiotyków.

Preparaty probiotyczne, które 
zawieraj( )ywe kultury 
bakterii #agodz( wzd"cia i 
rozlu*niaj( jelita. Wybieraj(c 
preparat probiotyczny dla 

dziecka, warto kierowa+ si" 
opini( lekarza oraz innych 
mam, a tak)e wzi(+ pod 
uwag" sk#ad produktu, 
formu#", bezpiecze,stwo oraz 
dowody naukowe na jego 
skuteczno&+. Nie warto 
zdawa+ si" na przypadek.

R E K L A M A

Mikrobiota zasiedlaj!c jelita we wczesnym okresie rozwoju programuje organizm dziecka, wp"ywaj!c na jego zdrowie. 
Nieprawid"owy sk"ad, opó#nienia w jej tworzeniu, mog! by$ zwi!zane powstawaniem dolegliwo%ci np. ze strony uk"adu 
pokarmowego czy immunologicznego. Probiotyki to skuteczna strategia post!powania w odbudowie mikrobioty 
jelit i wsparcie w: kolkach, bólach  brzucha, wzd&ciach, zaparciach, to równie' zabezpieczenie organizmu dziecka 
przed infekcjami.
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P O W I K ! A N I A  W  J A M I E  U S T N E J

Piel!gnacja jamy ustnej 
u pacjentów onkologicznych

Nawet jedna trzecia 
pacjentów obj"tych 
terapi# guzów nowo-

tworowych w$obr"bie g%owy 
i$szyi zmaga si" z$problemami 
dotycz#cymi &luzówki jamy 
ustnej. W$zale'no&ci od rodzaju 
terapii, czasu i$lokalizacji na&wie-
tla( lub dawki podawanych 
leków cytostatycznych, a$tak'e 
od reakcji organizmu pacjenta 
mog# wyst"powa) obrz"ki 
gard%a i$strun g%osowych, 
sucho&) w$jamie ustnej i$gardle 
wywo%ana upo&ledzeniem 
pracy gruczo%ów &linowych 
(kserostomia), chrypka, kaszel, 
a$czasami tak'e bolesne, krwa-
wi#ce owrzodzenia oraz afty. 
Powik%ania w$jamie ustnej mog# 
obejmowa) równie' zmiany 
próchnicze z"bów i$choroby 
dzi#se%, infekcje wirusowe, 
bakteryjne i$grzybicze, a$nawet 
rozpad tkanek, ko&ci i$mi"&ni 
w$obszarze napromieniania. 
Dotkni"ci takimi problemami 
pacjenci miewaj# zaburzenia 
smaku i$%aknienia, a$tak'e trud-
no&ci w$po%ykaniu (dysfagia), 
czego naturaln# konsekwencj# 
bywa niedo'ywienie 

i$odwodnienie organizmu. 
Wi"kszo&ci zmian w$obr"bie 
&luzówki jamy ustnej towarzyszy 
te' niestety ból, który bardzo 
negatywnie wp%ywa na 
psychik" zm"czonego walk# 
z$nowotworem pacjenta. 
Zdarza si", 'e powik%ania s# 
na tyle dokuczliwe, 'e staj# si" 
przyczyn# przerw w$leczeniu, 
zagra'aj#c powodzeniu terapii.

Odpowiednia piel"gnacja 
jamy ustnej, najlepiej wprowa-
dzona jeszcze przed rozpocz"-
ciem leczenia, mo'e zapobiec 
powstawaniu lub przynajmniej 
zmniejszy) nasilenie powik%a( 
w$obr"bie &luzówki wywo%a-
nych terapiami onkologiczny-
mi. Celem jest przede 
wszystkim wyleczenie 
wszystkich istniej#cych 
ubytków i$innych schorze( 
jamy ustnej przed rozpocz"-
ciem leczenia oraz edukacja 
pacjenta na temat rutyny 
higienicznej w$jego trakcie.

Lekarze zalecaj#, by pacjenci 
w$trakcie leczenia onkologicz-
nego myli z"by i$dzi#s%a dwa 

do trzech razy dziennie 
mi"kkimi szczoteczkami 
i$%agodnymi w$smaku pastami 
z$*uorem oraz raz dziennie 
stosowali ni) dentystyczn# 
chroni#c# przestrzenie 
mi"dzyz"bowe. Bardzo 
istotnym elementem codzien-
nej piel"gnacji jest stosowanie 
+zjologicznych roztworów soli 
lub sody oczyszczonej, a$tak'e 
specjalistycznych p%ukanek, 
których zadaniem jest 
wspomaganie leczenia 
istniej#cych stanów zapalnych 
&luzówki, nawil'anie jamy 
ustnej w$przypadkach 
niedostatecznej produkcji &liny 
i$przesuszenia tkanek oraz 
%agodzenie zwi#zanych z$tym 
dolegliwo&ci bólowych. P%yny 
dost"pne s# w$aptekach bez 
recepty. Pacjenci w$trakcie 
leczenia onkologicznego 
zawsze powinni mie) pod r"k# 
balsam przeciwko wysuszaniu 
i$p"kaniu ust, butelk" wody 
oraz – je&li lekarz nie zaleci 
inaczej – bezcukrow# gum" 
do 'ucia lub kostki lodu (ssanie 
i$'ucie wspomagaj# prac" 
&linianek). W$trakcie leczenia 
nie wolno pi) alkoholu i$pali) 
papierosów, a$dla bezpiecze(-
stwa jamy ustnej bardzo 
istotna jest równie' odpowied-
nia dieta – unikanie napojów 
i$pokarmów zwieraj#cych 
cukry proste, da( pikantnych, 
kwa&nych i$bardzo gor#cych, 
produktów twardych, 
zazwyczaj te' surowych 
owoców i$soków owocowych. 
Pacjenci w$trakcie terapii 
powinni równie' szczególnie 
dba) o$protezy i$aparaty 
ortodontyczne lub zrezygno-
wa) z$nich na czas leczenia.

Kamila ,nie'ek

Chemioterapia i$radio-
terapia w$leczeniu 

onkologicznym nios# 
ze sob# powa'ne 
ryzyko powik%a(. 

Wi"kszo&) z$nas zdaje 
sobie spraw", 'e 

agresywna walka 
z$nowotworem mo'e 

przyczynia) si" do 
utraty w%osów czy 
silnych nudno&ci. 

Mo'liwych skutków 
ubocznych jest jednak 

znacznie wi"cej, 
a$niektóre z$nich, 

w$tym te dotycz#ce 
jamy ustnej, 

s# bardzo uci#'liwe 
dla pacjentów.
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F A R M A C E U T A  D L A  P A C J E N T A

Co! na katar poprosz"

Okazuje si!, "e katar katarowi 
nierówny. Jakie mog# by$ 
przyczyny tej dolegliwo%ci?
Katar to jedna lub kilka 
dolegliwo!ci w"ró#nych 
kombinacjach, takich jak np. 
upo!ledzenie dro#no!ci, 
wydzielina, kichanie. Przyczyn 
kataru jest wiele. Mo#e to by$ 
zaka#enie wirusowe, 
bakteryjne, czynniki !rodowi-
skowe i"zawodowe, czynniki 
hormonalne, zapalenie zatok 
przynosowych, alergia, 
choroby z"autoagresji, a"nawet 
guz jamy nosowej. Wyró#nia-
my nie#yty nosa ostre 
i"przewlek%e. Lekarz ju# 
w"oparciu o"dane z"wywiadu 
potra&  zazwyczaj okre!li$ 
przyczyn' tej dolegliwo!ci, ale 
nie zawsze, czasem niezb'dna 
jest wizyta u"laryngologa.

Mówi si!, "e katar bez 
wzgl!du na leczenie 
trwa tydzie&, wi!c wielu 
z'nas bagatelizuje t! 
przypad(o%$. S(usznie?
Katar zazwyczaj jest banaln( 
chorob( infekcyjn( towarzy-
sz(c( przezi'bieniu i"rzeczy-
wi!cie nie jest to powód, by 
koniecznie odwiedza$ lekarza. 
Zazwyczaj wystarczy przez 
kilka dni stosowa$ leki 
anemizuj(ce !luzówk' 
(obkurczaj(ce !luzówk'), 

witamin' C, leki przeciwzapal-
ne, czasem preparaty 
z"niewielk( ilo!ci( pseudoefe-
dryny. W"przypadku tych 
ostatnich, o"ile nie ma przeciw-
wskaza), #eby zastosowa$ 
takie leki, np. ci(#a, karmienie 
piersi(, nadci!nienie t'tnicze, 
zaburzenie rytmu serca, jaskra 
czy przerost prostaty.

O'co powinien zapyta$ 
farmaceuta, gdy pacjent 
prosi o'„co% na katar”?
O"ewentualn( ci(#', karmienie 
piersi(, choroby serca. Jest to 
bardzo wa#ne, gdy# np. nawet 
zwyk%e krople anemizuj(ce do 
nosa mog( wywo%a$ skurcze 
macicy i"tym samym zainicjo-
wa$ akcj' porodow(.
A"np. pseudoefedryna zawarta 
w"licznych doustnych 
preparatach nie powinna 
by$ stosowana u"osób 
z"chorobami serca, bo mo#e 
podwy#szy$ warto!ci 
ci!nienia t'tniczego krwi 
i"przyczynia$ si' do 
zaburze) rytmu serca. 
Farmaceuta powinien te# 
dobra$ st'#enie takich kropli 
do wieku pacjenta. Wa#ne 
jest, by farmaceuci zadawali 
pytania pacjentom 
o"charakter i"czas trwania 
kataru, gdy# nie zawsze 
krople – jakiekolwiek
by one by%y – s( w"stanie 
pomóc. Czasem konieczna 

jest pomoc lekarska.

Jakie %rodki warto 
poleci$ pacjentowi?
Je!li nie ma wspomnianych 
wcze!niej przeciwwskaza), to 
infekcyjny katar leczymy, 
stosuj(c przez kilka dni krople 
anemizuj(ce zawieraj(ce 
 ksylometazolin' lub o ksyme-
tazolin' tudzie# preparaty 
uszczelniaj(ce !ciany naczy) 
krwiono!nych, jak np. 
preparaty wapna, witamin' C 
czy !rodki przeciwzapalne,
np. aspiryn'. Nale#y pami'ta$,
by anemizuj(cych kropli do 
nosa nie stosowa$ d%u#ej ni# 
siedem dni, a"ostateczn(, 
nieprzekraczaln( granic( 
czasu jest stosowanie takich 
kropli maksymalnie do 10 dni, 

Katar, czyli ostry nie#yt b%ony !luzowej nosa, jest 
zaka#eniem górnych dróg oddechowych. 
Wywo%uj( go g%ównie wirusy, ale nie tylko. 
O"przyczynach tej dokuczliwej przypad%o!ci, 
wa#nych pytaniach do pacjentów, kroplach
do nosa oraz skutkach ich nadu#ywania 
z"laryngologiem Aleksandrem *mudzi)skim 
rozmawia Anna Komorowska.

Przyczyn kataru jest 
wiele. Mo#e to by$ 

zaka#enie wirusowe, 
bakteryjne, czynniki 

!rodowiskowe i"zawodo-
we, czynniki hormonal-

ne, zapalenie zatok 
przynosowych, alergia, 
choroby z"autoagresji, 

a"nawet guz jamy 
nosowej. Wyró#niamy 

nie#yty nosa ostre 
i"przewlek%e.

Opaska elastyczna 
uciskowa
Tkana z zapink!  

  
•

•

  
•

•

  

Delikatna
dla skóry

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. "eromskiego 17
95-200 Pabianice

Bezp#atna infolinia: 800 26 96 36
www.hartmann.pl

Przepuszcza 
powietrze

Nie ogranicza 
ruchomo!ci stawów

Ponad 60 % 
bawe"ny
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uciskowa
Tkana z zapink!  

  Wskazania:Wskazania:
•  Mocowanie opatrunków,Mocowanie opatrunków, szyn stabilizuj!cych, 

gipsów, szczególnie na stawachgipsów, szczególnie na stawachgipsów, szczególnie na stawachgipsów, szczególnie na stawach

•  !agodna stabilizacja i unieruchamianie!agodna stabilizacja i unieruchamianie mi"#ni, wi"zade$ 
i stawów np. w przypadku skr"ce% i zwichni"&i stawów np. w przypadku skr"ce% i zwichni"&

  Wygodna w u"yciu:
• Nie marszczy si#, nie zwija, $atwo dopasowuje do kszta$tu cia$a

•  Mo"na docina$ do po'!danego rozmiaru

  Nie podra"nia skóry

Delikatna
dla skóry

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. (eromskiego 17
95-200 Pabianice

Bezp$atna infolinia: 800 26 96 36
www.hartmann.pl

Przepuszcza 
powietrze

Nie ogranicza 
ruchomo!ci stawów

Ponad 60 % 
bawe"ny
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gdy! grozi to uzale!nieniem si" 
od tych kropli.

Po czym poznamy, !e 
to uzale!nienie?
Uzale!nienie polega na tym, 
!e #luzówka nosa po ustaniu 
dzia$ania kropli reaguje 
nadmiernym obrz"kiem. To 
tzw. efekt z%odbicia, który nie 
chce samoistnie ust&pi' 
i%dopiero ponowne zakropie-
nie kropli anemizuj&cych 
przynosi dora(n& ulg". 
Uzale!nienie od kropli do 
nosa zalicza si" do przewle-
k$ych zapale) #luzówki jamy 
nosowej.

W"jakich przypadkach 
sprawdzi si# woda morska?
Preparaty nawil!aj&ce nos 
warto stosowa' pod koniec 
katarów przezi"bieniowych, 
gdy #luz nosowy robi si" 
g"sty i%zalega w%jamie 

nosowej, szczególnie 
w%okresie grzewczym jesieni& 
i%zim&. S& one te! bardzo 
przydatne u%ma$ych dzieci. 
Pozwalaj& rozrzedzi' 
zalegaj&c& wydzielin" nosow& 
i%tym samym $atwiej jest 
oczy#ci' nos si&kaniem czy 
te! odessa' #luz z%nosków 
niemowl&t gruszk& lub 
aspiratorem. Preparaty soli 
morskiej czy zawieraj&ce sól 
*zjologiczn& s& bezpieczne 
i%nie prowadz& do uzale!nie-
nia b&d( uszkodzenia 
#luzówki.

Gdy dora$ne leczenie 
nie pomaga, to po jakim 
czasie powinni%my si# 
uda& do lekarza?
Katar infekcyjny zazwyczaj mija 
wraz z%przezi"bieniem po 
ok. tygodniu. Je#li nie, to 
powinni#my odwiedzi' lekarza 
rodzinnego, który wdro!y odpo- 

wiednie post"powanie 
diagnostyczne lub skieruje nas 
do laryngologa b&d( alergologa.

Jaki wp'yw na %luzówk# 
nosa ma d'ugotrwa'e 
stosowanie kropli na katar?
Niestety nadu!ywanie kropli 
anemizuj&cych to do#' cz"sty 
b$&d pope$niany przez 
pacjentów, prowadz&cy 
z%czasem do trwa$ego 
i%nieodwracalnego uszkodze-
nia #luzówki polegaj&cego na 
zaniku gruczo$ów #luzowych. 
Przejawia si" wra!eniem 
sucho#ci w%jamie nosowej 
i%zbieraniem si" zaschni"tych, 
#luzowych strupów. Zjawiska 
tego nie da si" odwróci', 
czasem dora(n& ulg" 
przynosz& preparaty 
nawil!aj&ce nos zawieraj&ce 
wspomnian& wcze#niej wod" 
morsk& lub wzbogacone 
o%kwas hialuronowy czy 
witaminy A%lub E.

A"je%li to nie pomaga?
Polekowy nie!yt nosa 
powinien leczy' laryngolog. 
W%pocz&tkowym jego okresie 
mo!na próbowa' leczy' t" 
dolegliwo#' zachowawczo, 
np. steroidami donosowymi, 
ale u%du!ej cz"#ci pacjentów, 
szczególnie u%tych, którzy 
latami zakrapiaj& sobie nos 
kroplami anemizuj&cymi, 
niezb"dna jest interwencja, 
np. konchoplastyka. Ten 
w%sumie drobny zabieg 
potra* skutecznie przywróci' 
na sta$e prawid$ow& 
dro!no#' nosa.

Specjalista laryngologii, lekarz medycyny estetycznej. Obecnie wspó$pracuje z kilkoma placówkami medycz-
nymi, w tym z Centrum Medycznym Olimedica, Szpitalem Wojskowym w Szczecinie oraz szpitalami i klinikami 
w Gorzowie. Posiada ponad 30-letnie do#wiadczenie kliniczne. Jego zainteresowania zawodowe obejmuj& 
zagadnienia diagnostyki oraz leczenia dzieci i doros$ych m.in. chorób uszu, nosa, gard$a oraz zatok, a tak!e 
medycyny estetycznej.

Aleksander !mudzi"ski 

O co powinien zapyta' 
farmaceuta, gdy pacjent 

prosi o „co# na katar”? 
O ewentualn& ci&!", 

karmienie piersi&, choro-
by serca. Jest to bardzo 
wa!ne, gdy! np. nawet 

zwyk$e krople anemizu-
j&ce do nosa mog& 

wywo$a' skurcze macicy 
i tym samym zainicjowa' 

akcj" porodow&.
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Apteczka 
jaskiniowca

!ycie naszych 
praprzodków 
nie by!o !atwe. 

Nieustanne zagro"enie ze 
strony drapie"ników, trudy 
zdobywania po"ywienia, 
wypadki w#czasie polowa$ to 
nie jedyne, co utrudnia!o "ycie 
pierwszym przedstawicielom 
cz!owiekowatych. Oni równie" 
chorowali, w#dodatku na 
podobne schorzenia, które 
towarzysz% ludzko&ci dzisiaj.

Naukowcy odnajduj% na 
to dowody w#licznych 
znaleziskach archeologicznych 
– szkielety z#paleolitu nosz% 
&lady osteoporozy, krzywicy 
czy próchnicy, potwierdzaj% 
te" tez', "e wysoka 
&miertelno&( w#po!ogu by!a 
powszechnym zjawiskiem. 
Ówczesnym ludziom &mier-
telnie zagra"a!y przeró"ne 
paso"yty i#inne drobnoustroje, 
które dzi& zwalczamy 
antybiotykami i#innymi 
lekami, nie pomaga! równie" 

wszechobecny brak higieny, 
a#tak"e klimat – bardzo ci'"kie 
zimy czy wysoka wilgotno&(.

67$5$/,�6,Ē�35=(75:$ă�
-$.�1$-'â8Ĳ(-

Na podstawie zachowanych 
szkieletów archeolodzy 
okre&laj% d!ugo&( "ycia 
cz!owieka pierwotnego na 
ok. 35 lat – dla nas dzisiaj to 
tyle, co nic! A#przecie" nasi 
przodkowie bardzo starali 
si' przetrwa( jak najd!u"ej 
– walcz%c z#drapie"nikami 
przy pomocy coraz lepszych 
narz'dzi, coraz ró"norodniej si' 
od"ywiaj%c, a#tak"e próbuj%c 
leczy( kontuzje i#choroby. 
Mo"na wi'c &mia!o powiedzie(, 
"e ojcem medycyny nie jest 
s!ynny Hipokrates, ale raczej 
jaki& anonimowy Homo sapiens 
neanderthalensis, a#mo"e 
nawet Australopithecus?

Mówi%c o#medycynie prehisto-
rycznej, mamy na my&li czasy, 

zanim ludzko&( nauczy!a si' 
czyta( i#pisa(, termin obejmuje 
wi'c bardzo rozleg!y okres 
i#ró"ni si' w#zale"no&ci od 
regionów &wiata i#kultur. 
Pierwszymi dowodami na to, 
"e ludzie pierwotni próbowali 
swoich si! w#lecznictwie, s% 
datowane na dziesi%tki tysi'cy 
lat rysunki skalne zachowane 
w#ró"nych regionach &wiata. 
Dowodów na rozwój 
medycyny prehistorycznej 
naukowcy szukaj% te" w#arte-
faktach z#okresu paleolitu, 
odnalezionych w#ró"nych 
zak%tkach &wiata pradawnych 
szcz%tkach ludzkich, a#tak"e 
na podstawie bada$ antropo-
logicznych plemion, które do 
dzi& "yj% z#dala od cywilizacji 
i#pos!uguj% si' tradycyjnymi 
metodami swoich przodków.

:,('=$�2�52Ħ/,1$&+

Historia zio!olecznictwa#jest 
&ci&le zwi%zana z#histori% 
medycyny i#datuje si' j% od 

Gdyby nasi praprzod-
kowie otworzyli 

aptek', na jej kamien-
nych pó!kach 

znalaz!yby si' wyci%gi 
z#leczniczych zió!, 

&rodki antyseptyczne, 
opatrunki i#narz'dzia 

chirurgiczne. Jak to 
mo"liwe, "e medycyna 

zapowiada!a si' 
ca!kiem nie)le ju" 

dziesi%tki, a#mo"e setki 
tysi'cy lat temu?
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czasów prehistorycznych. 
!lady licznych py"ków znanych 
dzisiaj zió" leczniczych 
odnajdywano w#miejscach 
pochówku ludzi pierwotnych 
(np. s"ynna jaskinia Szanidar 
w#Kurdystanie, gdzie znajduj$ 
si% groby neandertalczyków 
sprzed 60 tys. lat), zio"a 
odnaleziono równie& 
w#rzeczach osobistych Ötziego 
odnalezionego w#Alpach (jego 
szcz$tki datuje si% na 3300 rok 
p.n.e.). Naukowcy uwa&aj$, 
&e nie jest to przypadek, 
gdy& rodzaj odnalezionych 
zió" pasuje do schorze', 
na które cierpieli zmarli.

Dzi( uwa&a si%, &e na terenie 
Eurazji od tysi%cy lat znany 
i#u&ywany by" krwawnik 
pospolity, znany ze swoich 
w"a(ciwo(ci przeciwzapalnych, 
przeciwkrwotocznych, bakte-
riostatycznych i#przeciwskur-
czowych. Mo&na zgadywa), &e 
ju& wtedy s"u&y" do "agodzenia 
dolegliwo(ci jelitowych i#do 
opatrywania ran. Te ostatnie 
by"y z#pewno(ci$ powa&n$ 
bol$czk$ naszych przodków. 
W#Europie, Azji i#pó"nocnej 
Afryce mogli stosowa) na nie 
li(cie dziurawca zwyczajnego 
(wydzielaj$ce substancje 
antybakteryjne), li(cie 
przewrotnika pospolitego 
(zawieraj$ce taniny), a#tak&e 
korze' &ywokostu lekarskiego 
(który dzi%ki zawarto(ci 
alantoiny wspomaga gojenie 
skóry). W#basenie Morza !ród-
ziemnego przeciwko biegunce 
mo&liwe by"o stosowanie 
(lazu zaniedbanego, prawdo-
podobnie wykorzystywano 
te& odka&aj$cy rozmaryn.

Naukowcy uwa&aj$, &e tysi$ce 
lat temu zio"a aplikowano 
chorym w#postaci wywarów, 
a#tak&e balsamów i#ok"adów, 
do których tworzenia u&ywano 
równie& t"uszczu zwierz%cego, 
miodu czy bia"ka jaj.

PIERWSZE SKALPELE?

Arsena" prehistorycznych 
narz%dzi ludzi pierwotnych 
nie zawsze wykonany by" 
z#kamienia. W#zale&no(ci od 
po"o&enia geogra*cznego 
ludzie mieli do dyspozycji 
równie& szkliwo wulkaniczne, 
z%by rekina, krzemie', muszle, 
bambus, drewno, ko(ci 
zwierz%ce czy ciosy mamutów. 
Tworzone z#nich narz%dzia 
s"u&y"y do obrony przed 
drapie&nikami i#do codzien-
nych czynno(ci, ale nie tylko.

Wiele wskazuje, &e dziesi$tki 
tysi%cy lat temu wykorzysty-
wano je równie& do zabiegów 
chirurgicznych. Antropolodzy 
dochodz$ do takich wniosków 
na podstawie obserwacji 
dzisiejszych plemion, których 
osi$gni%cia cywilizacyjne nie 
zmienia"y si% od tysi$cleci. 
Wiadomo na przyk"ad, &e 
Polinezyjczycy z#atolu Vaitupu 
wycinali zmiany skórne czy 
polipy za pomoc$ narz%dzia 
zwanego ponga kiva, wykona-
nego z#z%ba rekina, a#Abory-
geni zszywali rany i#sk"adali 
ko(ci, wykorzystuj$c glin%.

W#Ameryce Po"udniowej, 
Afryce i#Indiach rozwin%"a 
si% technika chirurgiczna 
polegaj$ca na zamykaniu ran 
za pomoc$ szcz%k jednego 
z#wyst%puj$cych tam 
gatunków mrówek, których 
u&ywano jako swego rodzaju 
klamerek szyj$cych. Znaleziska 
archeologiczne równie& 
dowodz$, &e nasi praprzod-
kowie nie bali si% eksperymen-
towa) chirurgicznie – niemal 
na wszystkich kontynentach 
odnaleziono czaszki ze (ladami 
zabiegu trepanacji. Mo&na si% 
domy(la), &e celem wywier-
cania otworów w#czaszkach 
mog"o by) leczenie krwiaków 
czy zmniejszanie ci(nienia (ród-
czaszkowego. Co istotne, na 

wielu odnalezionych czaszkach 
wida) zagojone (lady operacji, 
co oznacza, &e pacjenci prze&yli 
zabieg. A#to z#kolei wskazuje 
na ówczesn$ znajomo() 
(rodków antyseptycznych 
pozwalaj$cych unikn$) 
zgonów z#powodu zaka&enia.

=Ē%<�635=('�7<6,č&/(&,

Zawodowe wyzwania 
jaskiniowych dentystów 
bardzo przypomina"y prac% 
wspó"czesnych stomatologów. 
Dwa ludzkie z%by znalezione 
na pó"nocy W"och, datowane 
na mniej wi%cej 13 tys. lat, 
wskazuj$, &e nasi przodkowie 
mieli problem z#kamieniem 
naz%bnym i#próchnic$. 
Pokazuj$ równie& ingerencj% 
medyczn$, polegaj$c$ na 
usuwaniu chorej tkanki 
przy pomocy zaostrzonych 
kamiennych narz%dzi. Powsta"e 
w#ten sposób ubytki zaklejono 
g%st$ czarn$ naturaln$ mas$ 
bitumiczn$, przypominaj$c$ 
wspó"czesny asfalt. Mo&na 
j$ uzna) za prehistoryczn$ 
plomb%. Odnalezione szcz$tki 
pokazuj$ te& choroby z%bów, 
z#jakim zmagali si% dawni 
ludzie. Ciekawym okazem jest 
neandertalczyk znaleziony 
w#Hiszpanii, cierpi$cy na 
ropie' oko"oz%bowy, a#przy 

Nasi praprzodkowie 
równie& chorowali, 
w#dodatku na podobne 
schorzenia, które 
towarzysz$ ludzko(ci 
dzisiaj. Naukowcy 
odnajduj$ na to 
dowody w#licznych 
znaleziskach archeo- 
logicznych – szkielety 
z#paleolitu nosz$ (lady 
osteoporozy, krzywicy 
czy próchnicy, potwier-
dzaj$ te& tez%, &e 
wysoka (miertelno() 
w#po"ogu by"a po-
wszechnym zjawiskiem.
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okazji równie! paso!yty 
uk"adu pokarmowego. Trudno 
uwierzy#, ale by" on leczony... 
aspiryn$. Wyniki analizy jego 
p"ytki naz%bnej wykaza"y 
obecno&# kory topoli, która 
zawiera przeciwbólowy i'prze-
ciwzapalny kwas salicylowy 
– sk"adnik dzisiejszej aspiryny.

Fascynuj$cym znaleziskiem na 
jego z%bach s$ te! &lady ple&ni, 

z'której obecnie wytwarzany 
jest antybiotyk – penicylina. 
Z'kolei w'czaszce odnalezionej 
w'Danii wida# &lady borowania 
z%bów – naukowcy 
uwa!aj$, !e zabieg odby" si% 
przy pomocy znanego 
w'neolicie &widra "ukowego.

Równie interesuj$ce s$ 
dowody na to, !e tysi$ce 
lat temu starano si% dba# 
o'uz%bienie. Odnaleziony 
w'Skandynawii zaschni%ty 
kawa"ek dziegciu uzyskanego 
w'procesie podgrzewania 
brzozowej kory !ywicznej mia" 
&lady ludzkich z%bów i'ludzkie 
DNA. Naukowcy oszacowali 
wiek znaleziska na prawie 
6 tys. lat i'uznali, !e to pre- 
historyczna guma do !ycia. Jej 
!ucie by"o prawdopodobnie 
sposobem na zachowanie 
higieny jamy ustnej i'leczenia 
jej chorób, gdy! w'dziegciu 
znajduj$ si% bakteriobójcze 
benzeny i'fenole.

&=<�72�02Ĳ/,:("

Dzi& trudno nam uwierzy#, 
!e dziesi$tki, a'nawet setki 
tysi%cy lat temu mo!liwe by"o 
przeprowadzanie udanych 
operacji chirurgicznych, 
a'nawet leczenie prostych 
dolegliwo&ci za pomoc$ 
wyci$gów z'ro&lin. Wszystko 
jednak wskazuje na to, !e 
ludzie pierwotni nie ró!nili si% 
od nas tak bardzo, jak nam si% 
wydaje. Byli inteligentni, mieli 
dobry zmys" obserwacji, uczyli 
si% i'szybko zyskiwali do&wiad-
czenie. Czy to wystarczy"o, by 
pozna# meandry funkcjono-
wania ludzkiego cia"a, które do 
dzi& dla ca"kiem sporej cz%&ci 
ludzko&ci pozostaj$ tajemnic$? 
By# mo!e w'ka!dej epoce 
zdarza"y si% wybitne jednostki 
wyprzedzaj$ce wspó"czesnych 
intelektem, odwag$ i'zapa"em 
do eksperymentowania. 
Równie! w'jaskini.

Kamila (nie!ek

Na podstawie zachowa-
nych szkieletów 

archeolodzy okre&laj$ 
d"ugo&# !ycia cz"owieka 

pierwotnego na 
ok. 35 lat – dla nas dzisiaj 

to tyle, co nic!

NA CO MOGLI CHOROWA) LUDZIE PIERWOTNI:

• choroba zwyrodnieniowa stawów – podnoszenie i przenoszenie ci%!kich 
przedmiotów, np. kamieni czy konarów, mog"o obci$!a# stawy kolanowe,

• mikrop!kni!cia kr!gos"upa i spondyloliza – efekt przeci$gania g"azów na 
du!e odleg"o&ci,

• krzywica – wskazuj$ na to liczne znaleziska archeologiczne, a powodem mo!e by# 
zbyt niski poziom witaminy D u plemion !yj$cych na g%sto zalesionym terenie,

• infekcje i ich powik"ania – u ludów poluj$cych na zwierzyn% oraz zbieraj$-
cych !ywno&# urazy musia"y by# czym& powszechnym. Nie istnia"y antybio-
tyki, &rodki antyseptyczne czy szczepionki, a wiedza o bakteriach, wirusach, 
grzybach i innych potencjalnych patogenach by"a prawdopodobnie zerowa,

• próchnica, kamie# naz!bny – oraz prawdopodobnie wszystkie wspó"czesne 
nam choroby z%bów. Ludzie pierwotni !ywili si% mi%sem, owocami, orzechami 
czy grzybami i nie mieli mo!liwo&ci dbania o higien% jamy ustnej,

• nowotwory – cho# przypisujemy je wspó"czesnemu tempu !ycia, stresowi 
i u!ywkom, wyst%powa"y od pocz$tku ludzko&ci. Do niedawna najstarszym 
&ladem nowotworu by" ten znaleziony w !ebrze neandertalczyka !yj$cego 
przed 120 tys. lat, jednak niedawno naukowcy odkryli &lady kostniaka kostna-
wego, raka ko&ci, w kr%gos"upie australopiteka. Znalezisko datuje si% na prawie 
2 mln lat!

M E D Y C Y N A  P R E H I S T O R Y C Z N A

i !URAWINA 
to naturalna alternatywa dla zdrowych 
dróg moczowych

INFEKCJE DRÓG 

s! drug! najcz"stsz! chorob! infekcyjn!, 
cz"sto przechodz!c! w stadium przewlek#e. 
W porównaniu z populacj! m"$czyzn, kobiety 
s! oko#o 50-krotnie bardziej nara$one na IDM

NATURALNY PREPARAT
wspomagaj!cy drogi 
moczowe

80 mg*
przyF]\QLD�VLÇ�GR�SrDZLGÊR-
ZHJR�IXQkFMRQRZDQLD�XNÊDGX�
RGSRUQRÐFLRZHJR�L�FKrRQi 
kRPµUNL�SU]HG�VWrHVHP�RNV\-
GDF\MnyP

WITAMINA C

10 mg*
przyF]\QLD�VLÇ�GR�SrDZLGÊRZHJR�
IXQkFMRQRZDQLD�XNÊDGX RG-
SRUQRÐFLRZHJR��PHWDEROL]PX��
RFKrRny kRPµrek przeG�VWreseP�
RNVyGDF\Mn\P�RrD]�SLHOÇJQDFMi 
ZÊRVµZ�L�SD]QRkci

CYNK!URAWINA 
WIELKOOWOCOWA

400 mg*
rRÐOLQD�]�rRG]Ln\�ZU]RVR-
ZDWyFK��NWµrHM�VXEVWDQFMe 
czynne – prRDQWRF\MDQLG\ny 
å�XQLHPR×OLZLDMÃ�kRORQL]R-
ZDQLH�VLÇ�EDNWHULi

1600 mg*
PRQRVDFKDUyG�ZLÃ×ÃF\�VLÇ�
]�EDNWHULDPL�(VFKHULFKLa 
FROL��NWµrH�VÃ�QDVWÇSQLe 
Z�QDWXrDOn\�VSRVµE�
XVXZDQH�ZrD]�]�PRF]HP

�VNÊDG�Z�]DOHFDQHM�SRrFML�G]LHQQHj

Kod produktu: 101977
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od
miesi!ca"ycia 4

zapobieganiu nawracaj!cym zaka"eniom dróg oddechowych

to immunostymulant wskazany w4,5:

przyjmowany jest 4,5 
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SZCZEPIENIA  
W APTEKACH
Co stoi na drodze?

FARMACEUTYCZNE 
WYZWANIA
Co jest do zrobienia  
w 2021 r.?

SPRZEDAŻ  
W APTECE
Kto bardziej lubi 
sprzedawać?

RECEPTURA 
APTECZNA
Drugie życie leków 
recepturowych
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Nakład  12 000 egzemplarzy191 | LUTY 2021

UoZF JUŻ JEST.  
CO DALEJ?




