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mgr farm. ALINA GÓRECKA
Prezes Wielkopolskiej 

Okręgowej Rady Aptekarskiej Jesień to czas ogrodników, którzy właśnie jesienią doświadczają najwięk-
szej radości swojej  pracy, cieszą się z jej owoców. Tegoroczna jesień 
to dla samorządu aptekarskiego czas podsumowań pracy w ostatnich 
czterech latach.

Trwają spotkania rejonowe w izbach okręgowych, które mają wyłonić dele-
gatów na zjazdy sprawozdawczo-wyborcze i zjazd krajowy. Wykorzystajmy 
ten czas na spotkania z koleżankami i kolegami w zawodzie, z którymi nie tak 
często mamy okazję się spotkać, podzielić się doświadczeniem. To także czas 
na ref leksję i podsumowanie ostatnich czterech lat w twórczych dyskusjach. 
Czy wykorzystaliśmy wszystkie szanse i możliwości dla naszego zawodu? Jak mają 
się wyniki naszej pracy samorządowej do postawionych sobie ambitnych celów? 
Jak zmieniające się otoczenie prawne w ochronie zdrowia wpłynęło na kondycję 
aptek i codzienną pracę każdego z nas? Z czym i z kim wiążemy nasze nadzieje 
na pozytywne zmiany?

Te pytania zadaje sobie w tych dniach każdy farmaceuta. Będzie także niejedna 
ref leksja: po co nam samorząd zawodowy, jeżeli nie dokonała się zmiana, której 
oczekiwaliśmy? Na pewno będzie dużo goryczy w odpowiedziach na pytania. 
Nie wszystkie oceny będą akceptowały też dokonania organów izb okręgowych 
i Naczelnej Izby Aptekarskiej w mijającej kadencji. Krytyczne spojrzenie jest 
potrzebne, aby można było działać lepiej, jest motorem dobrego działania.

 Czy we wnioskach zjazdowych i uchwałach  zobaczymy nowe  pomysły, a może 
nawet projekty działań dla nowo wybieranych rad i prezesów? Bez tego nie będzie 
twórczej pracy w nadchodzącej kadencji.

Jakość pracy organów zależy od każdego z nas, od obecności właśnie na spotka-
niach rejonowych, zjazdach i pracy w organach, od naszych pomysłów i jakości 
projektów zmian oraz determinacji i konsekwencji w ich wdrażaniu. Nie zrobią 
tego za nas tzw. oni, ani przedsiębiorcy, którzy nie są farmaceutami, ani różni 
koordynatorzy. Pomysł na działania samorządu muszą mieć sami farmaceuci. 
Nikt inny.

Nie zapomnijmy też o tych, którym powierzyliśmy sprawowanie ważnych 
funkcji w naszym imieniu i którzy sumiennie z tych obowiązków w tej kadencji 
się wywiązali, poświęcając swój prywatny czas na pracę społeczną dla środo-
wiska. Jesteśmy im winni zwykłą, koleżeńską wdzięczność i zwykłe koleżeńskie  
„dziękuję”. Szanujmy się, bo od wzajemnego szacunku zaczyna się budowanie 
wspólnoty, którą jest samorząd zawodowy. Dobrzy i pracowici ogrodnicy mają 
prawo do pełnej satysfakcji z owoców swojej pracy i naszego szacunku.

W jesienny czas o dobrych 
ogrodnikach i owocach ich pracy
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Poczta

Więcej zajęć praktycznych w aptece
W związku z rozmową z prof. dr. hab. Franciszkiem Główką, prodziekanem 
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, która 
ukazała się w czasopiśmie „Farmacja Wielkopolska” („10 lat poznańskiego 
programu PharmD”, nr 6/2019), pragnę podzielić się kilkoma ref leksjami. Wywiad 
dotyczył programu PharmD, który przewidziany jest jedynie dla anglojęzycznych 
studentów farmacji w Poznaniu. Uważam, że należałoby dokonać pewnych 
zmian w programie nauczania polskich studentów. W ciągu pięciu lat studiów 
przyswoiłam wiele niezwykle istotnej wiedzy, niezbędnej do wykonywania 
jakże odpowiedzialnego zawodu farmaceuty. Jednak studia powinny lepiej 
przygotowywać studentów do pracy z pacjentem. Myślę, że program studiów należy 
zmodyfikować w ten sposób, aby studenci mieli więcej możliwości doskonalenia 
swoich umiejętności praktycznych. Przykładem mogą być zajęcia z opieki 
farmaceutycznej, które były zajęciami niezwykle ciekawymi oraz stawiającymi 
na praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas studiów wiedzy. Uważam, że 
zajęcia te powinny trwać od czwartego, a najlepiej trzeciego roku. Niestety, obecny 
program przewiduje dla zajęć z opieki farmaceutycznej jedynie pierwszy semestr 
piątego roku. W pełni zgadzam się z prof. dr. hab. Franciszkiem Główką, który 
uważa, że należałoby zmienić polski program studiów farmaceutycznych, opierając 
się na założeniach programu PharmD. Nam studentom przydałoby się jeszcze 
więcej zajęć praktycznych w aptece, aby móc lepiej poznać przyszłe otoczenie 
pracy. Uważam, że niezwykle ciekawe mogłyby się okazać zajęcia na oddziałach 
szpitalnych, gdzie moglibyśmy uczyć się efektywnej współpracy z lekarzami 
i pracownikami innych zawodów medycznych. Podsumowując, zmiany w systemie 
nauczania farmacji mogłyby znacznie podwyższyć wartość polskich studentów 
na rynku pracy.

JUSTYNA KORPA 
studentka Wydziału Farmaceutycznego  

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Protest
Apteka Osiedlowa w Czarnkowie nie akceptuje projektu rozkładu godzin pracy aptek 
w porze nocnej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. W trakcie przygotowywania 
uchwały dotyczącej dyżurów nocnych odbyło się spotkanie przedstawicieli aptek 
z terenu Trzcianki i Czarnkowa z zarządem powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. 
W trakcie spotkania przedstawili oni propozycję pełnienia dyżurów przez apteki 
do godz. 23, podkreślając, że to jedyny możliwy sposób dyżurowania. Wobec 
nieprzyjęcia tej propozycji przez zarząd powiatu przedstawiciele aptek na znak 
protestu podjęli decyzję o zaprzestaniu dyżurowania od dnia 7 października 2019 r. 

mgr farm. HALINA ANTKOWIAK  
właściciel i kierownik apteki

***



lipiec–wrzesień 2019 www.farmacjawielkopolska.pl | 7



8 | Farmacja Wielkopolska lipiec–wrzesień 2019

NIEZWYKŁE DZIEJE 
APTEK KLASZTORNYCH I SZPITALNYCH POZNANIA

„Uznałam, że trzeba wrócić do korzeni i pokazać, jak 
powstawało aptekarstwo w Poznaniu, jakie były jego 

początki” – mówi dr HANNA CYTRYŃSKA, autorka książki 
„Apteki klasztorne i szpitalne Poznania”, w rozmowie 
z Eugeniuszem Jarosikiem, redaktorem naczelnym 

„Farmacji Wielkopolskiej”.

ROZMOWA FARMACJI WIELKOPOLSKIEJ

EUGENIUSZ JAROSIK, „Farmacja Wielkopolska”: Porozma-
wiajmy o Pani najnowszej książce „Apteki klasztorne i szpi-
talne Poznania”, która ukazała się we wrześniu tego roku. 
Jej wydawcą jest Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska.

Hanna Cytryńska: Jej format i szata graficzna 
nawiązują do mojej poprzedniej publikacji „Poznań-
skie apteki – wnętrza, historia, wyposażenie”, która 
wydana została w roku 2016.

To historia poznańskich aptek ogólnodostępnych, fascynu-
jący opis wnętrz i wyposażenia, a także bogato ilustrowana 
opowieść o ich właścicielach.

Po jej napisaniu stwierdziłam, że brakuje publikacji 
zwartej, obrazującej powstanie klasztornego apte-
karstwa i wywodzącego się z tej formuły aptekar-
stwa szpitalnego, osadzonego na tle historii miasta. 
Uznałam, że trzeba wrócić do korzeni i pokazać, 
jak powstawało aptekarstwo w Poznaniu, jakie były 
jego początki i jak obie formuły aptek wzajemnie 
się przenikały, a niekiedy ze sobą konkurowały. Aby 
uzmysłowić czytelnikowi obszar działania aptek 
klasztornych i szpitalnych, przyjęłam schemat, 
według którego w każdym rozdziale prezentuję 

architekturę obiektu, autorów projektu, donatorów 
klasztorów i szpitali oraz koszty budowy. Ponieważ 
niezwykle istotną dla prawidłowego działania 
instytucji opieki zdrowotnej jest jej usytuowanie 
w przestrzeni miasta, starałam się odnieść do genius 
loci. Przedstawiając historie zakonów lub szpitali, 
skupiałam się przede wszystkim na wyodrębnieniu 
zagadnień związanych ze zdrowiem. Jednak podsta-
wowym nurtem moich zainteresowań były apteki 
klasztorne i szpitalne, ich lokalizacja w strukturze 
obiektów, aptekarze i leki przez nich wyrabiane. 

Jaki przedział czasowy obejmuje książka?
Interesowały mnie dzieje aptek klasztornych 
i szpitalnych od początku lokacji miasta Poznania 
w 1244 r., kiedy Przemysł I nadał dominikanom 
parafialny kościół w osadzie św. Gotarda na lewym 
brzegu Warty, do końca 2018 r., kiedy zakończyłam 
pisanie książki.

Udało się ustalić, która apteka była najstarsza?
Jeśli mówimy o aptekach klasztornych, to ze źródeł 
wiadomo, że pierwszy dominikański klasztor przy 
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ul. Dominikańskiej, należący obecnie do jezuitów, 
posiadał swoją aptekę. W początkowej fazie wytwa-
rzała ona leki tylko dla współbraci i na potrzeby 
ubogich. Aptekarz był równocześnie lekarzem 
i opiekunem chorych, a pomieszczenie, w którym 
wyrabiano leki i je aplikowano, nazywano infir-
miernią. Pierwszą udokumentowaną wzmiankę 
o poznańskim dominikańskim aptekarzu, mistrzu 
Macieju z Sierakowa, mamy z lat 1446-1451. Trzeba 
zaznaczyć, że wszystkie formacje klasztorne, które 
osiedlały się w Poznaniu, posiadały własne apteki, 
nie zawsze jednak przygotowywały leki dla miesz-
kańców. W średniowiecznym Poznaniu bernardyni 
osadzeni przy placu Bernardyńskim dysponowali 
również dużą apteką, a na dodatek wykonywali 
operacje chirurgiczne. 

Jednak dopiero na początku XVI wieku 
w Poznaniu zaczęła rozwijać się świadomość walki 
z chorobą. Po przybyciu do Poznania jezuitów 
w 1571 r. rozpoczęła się złota era aptekarstwa klasz-
tornego. Towarzystwo Jezusowe zapoczątkowało 
powstanie profesjonalnej apteki działającej dla 
współbraci i dla ludności miasta. Na te działania 
nałożyły się inicjatywy obywatelskie oraz prywatne 
fundacje budujące szpitale poza murami miejskimi. 

W jaki sposób mieszkańcy miasta zaopatrywali się w apte-
kach klasztornych?

Generalnie, średniowieczne apteki klasztorne obsłu-
giwały tylko współbraci. Natomiast w miarę rozwoju 
wiedzy na temat sporządzania leków oraz poja-
wiania się nowych medykamentów okoliczna ludność 
też chciała z nich korzystać. Jezuici sprowadzili 
do Europy korę z drzewa chinowca. Sporządzony 
przez nich lek, rozprowadzany pod nazwą „Proszek 
jezuicki”, skutecznie leczył malarię i gorączkę. Tak 

PIERWSZA UDOKUMENTOWANA 
WZMIANKA O POZNAŃSKIM 

DOMINIKAŃSKIM APTEKARZU, 
MISTRZU MACIEJU Z SIERAKOWA, 

POCHODZI Z LAT 1446-1451
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więc ta skuteczność sprawiała, że chorzy „wręcz 
naprzykrzali się jezuickim aptekarzom, znosząc 
ofiary na kościół i datki na leki”. Z czasem infir-
miernie sytuowano w pobliżu ulicy i po wybiciu okna 
w murze ordynowano leki. 

Bardzo ciekawe są dzieje klasztorów klauzu-
rowych, które nie wydawały leków na zewnątrz, 
lecz prowadziły działalność edukacyjną dla miesz-
kańców Poznania. Klasztor sióstr benedyktynek, 
który powstał w 1605 r., zlokalizowany na narożniku 
ulic Klasztornej i Wodnej, był doskonałym przy-
kładem tej działalności. Zachowała się kronika, 
w której zakonnice notowały sposoby diagnozowania 
i opisy chorób, sposoby radzenia sobie z nimi, rodzaje 
aplikowanych leków i modlitw. 

Te opisy są bardzo ciekawymi przyczynkami 
do zidentyfikowania sposobów traktowania zdrowia 
w klasztorze, poznania, jakie remedia siostry zaży-
wały i jak się chroniły przed zarazą. Zaopatrzenie 
w medykamenty sióstr benedyktynek musiało 
być bardzo dobre, skoro w kronice zanotowano 
kradzież apteczki.

PLAN PARTERU DOMU 
ZAKONNEGO JEZUITÓW 

(OBECNIE URZĄD 
MIEJSKI W POZNANIU) 

Z OZNACZONYM 
MIEJSCEM, GDZIE 

PRAWDOPODOBNIE 
MIEŚCIŁA SIĘ APTEKA

A kwestia higieny?
Z higieną różnie bywało w Poznaniu i w klaszto-
rach. Raczej nie wiązano czystości ciała z czystością 
ducha. Siostry benedyktynki miały łazienkę z wanną 
i dlatego w 1657 r. królowa Maria Ludwika Gonzaga 
ze swoją dwórką Marią Kazimierą, później królową 
Marysieńką Sobieską, podczas wizyty w Poznaniu 
zatrzymywała się u sióstr benedyktynek, a nie 
w zamku. 

Czyli zachowały się źródła z okresu pobytu późniejszej 
królowej Marysieńki?

Tę wizytę zanotowały siostry benedyktynki w swojej 
„Kronice benedyktynek poznańskich”.

A inne klasztory? Jak one zapisały się w dziejach 
naszego miasta?

Na pewno trzeba wymienić klasztor reformatów 
na Śródce przy dawnym trakcie warszawskim. 
Historia tego klasztoru i kościoła św. Kazimierza 
jest dzisiaj bardzo mało znana, natomiast odegrała 
ogromną rolę w ratowaniu zdrowia żołnierzy 
pruskich, francuskich i polskich. Reformaci jako 
zakon ubogich penitencjarzy nie dysponował apteką 
klasztorną. W latach 1794-1796 zabudowania klasz-
torne wraz z kościołem zostały zarekwirowane przez 

Prusaków na lazaret. Następnie, kiedy w 1806 r. 
do Poznania wkroczyły wojska napoleońskie, znów 
urządzono w kościele salę szpitalną, a w podzie-
miach aptekę polową, oczywiście wszystko w trybie 
wojskowym, bez wentylacji, z prowizoryczna insta-
lacją wodno-kanalizacyjną. Niestety, nie zachowały 
się statystyki dotyczące ilości wyleczeń w tak spar-
tańskich warunkach. 

Bardzo ciekawa jest historia karmelitów 
na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. Już w 1801 r. 
klasztor znajdujący się obok terenów należących 
do komendantury został zaanektowany przez wojsko 
na lazaret pruski.

Dużo czasu poświęciła Pani poszukiwaniu w materiałach 
źródłowych apteki jezuickiej w Poznaniu.

Zrobiłam kwerendę wszystkich dostępnych źródeł 
dotyczących poznańskich jezuitów, budowy ich 
domu zakonnego, a następnie nakładałam pozyskane 
informacje na mapy i dostępne rzuty budynków. 
Z moich ustaleń wynika, że apteka mieściła się 
w obecnym holu wejściowym do Urzędu Miejskiego 
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przy placu Kolegiackim. Wejście do izby ekspe-
dycyjnej było usytuowane w podcieniu od strony 
wjazdu na wewnętrzny dziedziniec. Szczegółowy 
proces moich poszukiwań opisałam w publikacji 
„Apteki klasztorne i szpitalne Poznania”. Apteka 
dysponowała również ogrodem zdrowia, w którym 
uprawiano zioła, mieszczącym się w wewnętrznym 
wirydarzu. Trzeba również podkreślić, że jezuici 
mieli kapitalny system przekazywania wiedzy 
pomiędzy swoimi domami zakonnymi. Aptekarze 
jezuiccy byli relegowani co kilka lat do innego domu. 
Skutkowało to przekazywaniem wiedzy na temat 
sporządzania leków bez pośredników i możliwości 
przekłamań. Wyróżniający się aptekarze byli prze-
noszeni do ośrodków, w których należało podnieść 
poziom kwalifikacji farmaceutycznych i medycznych, 
a następnie wracali do swojej jednostki macierzystej. 

Wiem, że poszukiwania materiałów źródłowych przeniosły 
się poza Poznań. 

Zaczęłam od poszukiwań w archiwach krakowskich 
dominikanów przy ul. Stolarskiej i dominikanek 
na Gródku, z którymi jestem zaprzyjaźniona. Później 
zrobiłam kwerendę w krakowskim archiwum jezu-
ickim i archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Okazało się, że bardzo dużo źródeł dotyczących 
klasztorów poznańskich jest w Krakowie. Później 

już nie zliczę kwerend w archiwach kościelnych, 
klasztornych i w bibliotekach. Na samym końcu, aby 
napisać wstęp, pojechałam do klasztoru benedyk-
tynów w Lubiniu. Tam udało mi się uzyskać bardzo 
cenne informacje i zdjęcie współczesnej apteczki 
w klauzurze oraz przeprowadzić wywiad z apteka-
rzem – o. Patrykiem Ostrzyżkiem. W Lubiniu zacho-
wały się ruiny zabytkowego szpitala zakonnego, 
ufundowanego w 1532 r., które prezentuję w publi-
kacji na fotografii. Dach ma zapadnięty, drzwi 
podparte, ale – jak wiadomo – w klasztorze niczego 
się niszczy, nie wyrzuca, niczego się nie marnuje.

W każdym klasztorze był ogród zdrowia, herbularius, 
gdzie uprawiano zioła. Schemat klasztornej zabudowy 
ukształtował się już w czasach karolińskich, a jednym 
z najstarszych źródeł, które podaje precyzyjne informacje 
o klasztornych ogrodach, jest plan opactwa w St. Gallen 
z IX wieku. 

Rośliny lecznicze były podstawowym surowcem 
zielarskim przez wieki. Aby uzyskać z nich dobry 
surowiec do wyrobu leków, trzeba było dbać o prawi-
dłowe nasłonecznienie czy ocienianie w trakcie 
kwitnienia, zbieranie i suszenie. Była to część pracy 
aptekarza. W Lubiniu powstała idea odtworzenia 
w pierwotnym miejscu ogrodu zdrowia i prowa-
dzenia jednocześnie działalności edukacyjnej 

APTEKA SZPITALNA SANATORIUM ŚW. ELŻBIETY W POZNANIU

KIEDYŚ SZPITAL BYŁ 
GOSPODARSTWEM 
SAMOWYSTARCZALNYM. 
ZAKONNICE, OPRÓCZ 
PIELĘGNACJI CHORYCH 
I PRODUKCJI LEKÓW, 
HODOWAŁY ŚWINIE, 
ODŁAWIAŁY RYBY 
WE WŁASNYCH STAWACH, 
UPRAWIAŁY OGRODY, 
ROBIŁY PRZETWORY 
I KARMIŁY CHORYCH
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wśród pielgrzymów. Wiedza o ziołach używanych 
w produkcji likierów benedyktyńskich na pewno 
spotka się z dużym zainteresowaniem.

Jaka była różnica pomiędzy xendochiami a szpitalami?
Bardzo ważną kwestią jest pojęcie różnicy pomiędzy 
formułą szpitala działającego od średniowiecza 
do początku XIX wieku a szpitalem współczesnym. 
W 325 r. podczas Soboru Nicejskiego uchwalono 
kanon zobowiązujący europejskich biskupów 
do zakładania xendochiów, zwanych hospitiami, 
a w Polsce szpitalami. Szpital był przytułkiem 
dla starców i nieuleczalnie chorych. Szczególną 
rolę w opiece nad bezdomnymi odegrali jezuici, 
którzy mieli w swoich statutach wpisane zbieranie 
konających z ulic lub asystowanie im modlitwą 
w momencie umierania.

Rozmowa Farmacji Wielkopolskiej

Największym wrogiem dla człowieka były 
epidemie dżumy zwanej czarną śmiercią, które 
potrafiły spustoszyć całe miasta. Przeciwko dżumie 
nie było lekarstwa, a te, które ordynowano, były 
mało skuteczne. By uchronić się przed nadciągającą 
zarazą, bogaci patrycjusze i zamożni mieszczanie 
opuszczali miasto. Dla tych, którzy pozostali, jezuici 
ogłaszali czterdziestogodzinne nabożeństwo, orga-
nizowali procesje, wystawienie świętych relikwii 
i nałożenie na szyję krzyży z podobizną św. Bene-
dykta i św. Sebastiana.

Jakie były początki aptek szpitalnych?
W XIX wieku zaczęto postrzegać swoje ciało przez 
pryzmat zdrowia, a pobyt w szpitalu miał powrócić 
człowiekowi zdrowie. W 1823 r. w dawnym klasz-
torze bernardynek przy placu Bernardyńskim 
powstał Szpital Przemienienia Pańskiego, założony 
ze składek poznaniaków, funduszy po zlikwido-
wanych klasztorach i specjalnej donacji hrabiego 
Edwarda Raczyńskiego. Z Warszawy sprowadzono 
siostry ze Zgromadzenia Miłosierdzia św. Wincen-
tego à Paulo, zwane szarytkami. Z perspektywy 
XXI wieku można powiedzieć, że apteką szpi-
talną zarządzały dwie niezwykle charyzmatyczne 
osobowości. Siostra Filipina Studzińska, pierwsza 
kobieta w Europie z tytułem magistra farmacji 
i dr Hanna Jankowiak-Gracz, obecna kierownik 
apteki. Siostra Filipina prowadziła szpital i aptekę 
szpitalną na poziomie europejskim, kształcąc swoje 
przyszłe kadry w Paryżu. Tam siostry pobierały 
lekcje języka francuskiego, uczyły się pielęgniarstwa 
i zawodu aptekarskiego.

Drugą siostrą szarytką była Irena Łuszczewska, 
która stworzyła legendę szpitala św. Józefa przy 
ul. Krysiewicza, prezentowanego na konferencjach 
międzynarodowych jako jeden z najlepszych pod 
względem poziomu leczenia, opieki medycznej, pielę-
gniarskiej i farmaceutycznej. Historia tego szpitala 
jest zdumiewająca i niesamowita. Ośrodek funkcjo-
nował ze składek różnych towarzystw dobroczyn-
nych. Siostra Irena Łuszczewska zakładała, że jeżeli 
pieniądze są naprawdę potrzebne, to „one same 
przyjdą”. W archiwum zakonnym zachowała się 
notatka o takim cudownym pojawieniu się pieniędzy: 
„Siostry siedzą i debatują, skąd tu wziąć 6 tys. zł. 
W tej chwili dzwoni siostra z furty, że właśnie przy-
jechał jakiś pan i dał kopertę, w której jest 6 tys.”. W DAWNYM KLASZTORZE DOMINIKANÓW (OBECNIE KOŚCIÓŁ JEZUITÓW POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEGO 

SERCA JEZUSOWEGO) MIEŚCIŁA SIĘ PIERWSZA APTEKA KLASZTORNA W POZNANIU
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SIOSTRA FILIPINA STUDZIŃSKASIOSTRA IRENA ŁUSZCZEWSKA
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APTEKARSTWO praktycznie od początku swego uregu-
lowanego istnienia rozwijało się dwukierunkowo. Były 
miejsca wytwarzania i dystrybucji leków przeznaczone 
dla osób pochodzących z bogatych warstw wyższych 
chorujących i leczących się w swoich domostwach. 
Natomiast członkowie uboższych grup społecznych, 
nie mając ku temu środków, w sytuacjach krytycz-
nego zagrożenia zdrowia udawali się po poradę 
do osób duchownych. Dlatego też niemal równolegle 
z aptekarstwem „otwartym” rozwijało się aptekarstwo 
„zamknięte”, zlokalizowane zazwyczaj przy klasztorach 
i domach zakonnych. Ten rodzaj aptek stanowił zaczątek 
przyszłych aptek szpitalnych. Jedne i drugie, zarówno te 
zakonne, jak i te późniejsze - szpitalne, funkcjonowały 
przez lata w ówczesnych społeczeństwach w sposób 
mniej widoczny i mniej eksponowany, czyli po prostu 
„zamknięty”. Stąd też dotarcie przez Autorkę niniejszego 
opracowania do odpowiednich materiałów źródłowych, 
opisujących owe „zamknięte” obiekty działań apte-
karzy, zasługuje na najwyższe uznanie, a prezentowana 

monografia stanowi bezcenny 
dokument pokazujący to, co 
w codziennym życiu apte-
karskim umyka uwadze, 
a bez czego aptekarstwo 
nie byłoby tym, czym może 
się dziś poszczycić. Dzieło 
Pani Hanny Cytryńskiej 
w niezwykle szczegółowy, wyczerpu-
jący i kompetentny sposób opisujące rozwój poznańskich 
aptek klasztornych, które w ewolucyjny sposób prze-
rodziły się w apteki szpitalne, pokazujące to wszystko 
na tle zmieniającej się rzeczywistości i jej uwarunkowań 
społecznych, jest kolejnym kamieniem milowym prezen-
tującym historię poznańskiego aptekarstwa, uwiecz-
niającym to, co przemijające. Monografia ta utrwali 
na lata fakty, które stanowią namacalną historię zawodu 
farmaceuty, wpisaną w historię miasta Poznania. 

prof. dr hab. Lucjusz ZAPRUTKO 

Taka postawa wynikała z przeświadczenia, że praca 
dla dobra dzieci jest miła Bogu. 

W Poznaniu działały również siostry z ewangelickiego 
zakonu diakonisek. 

Ogromny kompleks szpitalny, który zbudowały przy 
Szosie Okrężnej (obecnie ul. Przybyszewskiego), 
funkcjonuje do dzisiaj. Posiada jedną z najlepiej 
pod względem technologicznym zaprojektowa-
nych aptek szpitalnych. Układ dwupoziomowy 
apteki funkcjonuje perfekcyjnie. Dostawa towaru 
od podwórza, rozlokowanie w magazynach, potem 
dystrybucja wewnętrznymi schodami na górę. 
Bardzo mądre i logiczne rozwiązanie. W budowie 
i projektowaniu nowego budynku apteki uczest-
niczyła mgr farm. Alina Górecka, obecnie prezes 
Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

I tutaj chylę czoło przed ówczesnymi rozwią-
zaniami architektonicznymi całego szpitala, 
bo wiadomo, że kiedyś szpital był gospodarstwem 

samowystarczalnym. Nie było przecież cateringu, 
a dostawy produktów z zewnątrz były bardzo 
drogie. Zakonnice więc oprócz pielęgnacji chorych, 
produkcji leków, hodowały świnie, odławiały ryby 
we własnych stawach, uprawiały ogrody, robiły 
przetwory i karmiły chorych. 

Ciekawe są dzieje dwóch szpitali żydowskich w Poznaniu. 
Starszy, przekształcony później w Schronisko 
dla Starych i Zniedołężniałych, mieścił się przy 
ul. Wronieckiej. Drugi, powstały w 1895 r. przy 
ul. Wieniawskiego jednopiętrowy budynek szpi-
tala, zbudowany w konstrukcji Holzfachwerk, 
usytuowany był w parku i reprezentował styl szwaj-
carskiego uzdrowiska. Zachowały się ciekawe mate-
riały dotyczące funkcjonowania apteki szpitalnej. 
Podczas robienia kwerendy w archiwum Zgroma-
dzenia Sióstr św. Wincentego à Paulo w Chełmnie 
znalazłam notatkę z prośbą o „wyrabianie lekarstw 
dla szpitala żydowskiego”. Zakonnice odmówiły, 

Bezcenny dokument
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ale ponieważ miały ogromną renomę na terenie 
Poznania, szpital żydowski postanowił „obejść” 
siostry i zwrócił się ze swoją prośbą bezpośrednio 
do przełożonych w Paryżu. Odpowiedź była jednak 
negatywna i uzasadniona tym, że siostry wyrabiając 
lekarstwa, również ordynują je chorym, a to w szpi-
talu żydowskim jest niemożliwe. 

Ile szpitali opisała Pani w swojej publikacji?
Na terenie Poznania w latach 1823-2018 działało 
26 szpitali. Niektóre zostały zamknięte po 50 latach, 
na przykład Klinika Oczna dr. Wicherkiewicza, inne 
zmieniły swoją specjalizacje lub weszły w skład 
nowych struktur opieki zdrowotnej. Dla jedno-
znacznej identyfikacji szpitala i apteki w niej dzia-
łających przyjęłam priorytet opisania zabudowań 
szpitalnych. 

Ciekawym przykładem jest szpital Posener Sana-
torium przy ul. Orzeszkowej, zbudowany przez 
spółkę lekarzy niemieckich i przekształcony w szpital 
PKP. Ponieważ szpitalem i apteką zarządzały siostry 
ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek z Pleszewa, 
otrzymałam z ich archiwum bezcenne dokumenty 
i zdjęcia pozwalające opisać wyposażenie szpitala 
i działanie apteki szpitalnej.

Historia powstania i działania Sanatorium 
św. Elżbiety przy ul. Łąkowej, złożonego przez kato-
lickie siostry szare św. Elżbiety z Nysy, tzw. wędru-
jące siostry, pracujące wśród ubogich w miejscu 
ich zamieszkania, jest tak niezwykła, że trudno to 
opisać w kilku zdaniach. Ponieważ siostry ze Zgro-
madzenia Sióstr św. Elżbiety również udostępniły 

mi swoje archiwa, korzystając ze zgromadzonych 
tam dokumentów i projektów architektonicznych, 
mogłam przedstawić meandry budowy szpitala, 
wyposażania apteki szpitalnej i znaleźć jedyne zacho-
wane do dzisiaj meble z apteki szpitalnej. Architek-
turę szpitala świetnie obrazuje pocztówka, którą 
udostępniła dla publikacji Biblioteka Uniwersytecka 
w Poznaniu. 

A jak prezentowały się szpitale zbudowane po 
II wojnie światowej?

Ciekawym przykładem jest Szpital Miejski przy 
ul. Lutyckiej, leczący pacjenta całościowo – holi-
stycznie. Była to jedna z obowiązujących teorii euro-
pejskich, propagowana przez J.M. Mackintosha. 
Szpital szczyci się jedną z najlepiej funkcjonalnych, 
wręcz modelową apteką, zaprojektowaną przy 
współudziale prof. Rafała Adamskiego i dr. n. farm. 
Kazimierza Pawełczyka.

Nie sposób pominąć Szpitala Miejskiego, którego 
historia została przedstawiona w dwóch rozdzia-
łach. Pierwszy rozdział opisuje historię szpitala 
od 1855 r., a kończy się na zamknięciu działalności 
szpitala w budynkach przy ul. Szkolnej w 2016 r. 
Natomiast drugi rozdział opisuje historię prób 
przeniesienia działalności szpitala poza ścisły obręb 
starego miasta i budowę nowego gmachu przy 
ul. Szwajcarskiej.

Filarem powojennego aptekarstwa była 
mgr farm. Krystyna Schulz, kierownik apteki szpi-
talnej przy ul. Szkolnej, która wprowadziła poznań-
skie aptekarstwo szpitalne na orbitę ogólnopolską. 
Po przeprowadzeniu kapitalnego remontu w 1971 r. 
i wyposażeniu apteki w laboratoria i najnowsze 
utensylia, apteka szpitalna stała się samowystar-
czalną jednostką, a nawet – jak pisała prasa – „Polfą 
w miniaturze”. 

Dalszą historię apteki szpitalnej zapisywała 
złotymi zgłoskami mgr farm. Danuta Kurasz, która 
kontynuowała dzieło swojej poprzedniczki. Szlify 
jako zastępca, a następnie kierownik apteki zdoby-
wała w aptece przy ul. Szkolnej, następnie założyła 
aptekę szpitalną na ul. Kurlandzkiej (obecnie Szwaj-
carskiej), gdzie nadal pracuje.

Trudno pominąć Państwowy Szpital Kliniczny 
nr 5 przy ul. Szpitalnej oraz niesamowite dzieje 
mgr farm. Zofii Smułczyńskiej i jej kontynuatorki 
mgr farm. Anny Łohynowicz. Historię budowy 

Rozmowa Farmacji Wielkopolskiej

LABORATORIUM SZPITALNE (ZE ZBIORÓW ARCHIWUM SZPITALA KLINICZNEGO  
IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO W POZNANIU)
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i powstawania apteki opisałam w artykule „Hero-
iczna postawa poznańskiej farmaceutki”, zamiesz-
czonym w „Farmacji Wielkopolskiej” (nr 1/2019).

Nie sposób nawet w skrócie zasygnalizować 
wszystkich aptekarzy, którzy swoją zwyczajną 
pracą, wykazując niekiedy ogromną determi-
nację, tworzyli dzieje poznańskiego aptekarstwa. 
Wszystkie materiały, do których dotarłam podczas 
kwerend, starałam się zamieścić w publikacji. 

Jestem pewien, że książka „Apteki klasztorne i szpitalne 
Poznania” wypełni lukę w historii miasta, wnosząc dzieje 
aptekarzy klasztornych i szpitalnych do przestrzeni kultury 
materialnej. A o czym będzie następna książka?

Zafascynowałam się teraz poznańskimi godłami 
aptekarskimi. Szukam źródeł, robiąc kwerendy 

w archiwach, aktach ogniowych oraz publikacjach 
polskich i niemieckich. Dotychczasowe opracowania 
tego tematu bardzo mało wnoszą do historii i prze-
strzeni publicznej Poznania. Chciałabym przedstawić 
uwarunkowania i idee godła oraz wyjaśnić jego zalety 
geolokacyjne. W Poznaniu znajduje się jedna z nielicz-
nych w Europie kamienica własna aptekarza Roberta 
Linkego, wybudowana w latach 1901-1904 z elewacją 
stanowiącą godło. Nie wiem, czy swoich poszukiwań 
nie poszerzę o apteki wielkopolskie, ale ponieważ 
jestem poznanianką od pokoleń, po obszarze tego 
miasta poruszam się z największą atencją.

Rozmawiał EUGENIUSZ JAROSIK 
„Farmacja Wielkopolska” 
Współpraca: Małgorzata Gielniak

REDAKTOR NACZELNY „FARMACJI WIELKOPOLSKIEJ” EUGENIUSZ JAROSIK, DR HANNA CYTRYŃSKA I PREZES WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ MGR FARM. ALINA GÓRECKA
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VII KADENCJA 
WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ  

IZBY APTEKARSKIEJ  
Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej Alina Górecka 

o najważniejszych aktywnościach w latach 2015-2019

Kandydując na funkcję prezesa Wielko-
polskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, 
w trakcie Okręgowego Zjazdu Delegatów 
VII Kadencji Wielkopolskiej Okręgowej 

Izby Aptekarskiej w Poznaniu złożyłam dekla-
racje dotyczące mojej aktywności na tym stano-
wisku. Jednocześnie, podejmując się pełnienia tej 
zaszczytnej funkcji, byłam zobowiązana do reali-
zowania zadań wynikających wprost z ustawy 
o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
Zbliża się koniec VII kadencji i czuję się zobowią-
zana do przygotowania sprawozdania z najważ-
niejszych aktywności prezesa Wlkp. ORA w tym 
okresie. Sprawozdając swoją działalność, odniosę się 
do obowiązków ustawowych, wynikających z ustawy 
o izbach aptekarskich, w oparciu o którą działają 
wszystkie organy Wlkp. OIA.

Reprezentowanie zawodu 
aptekarza i obrona jego 
interesów, troska o zachowanie 
godności i niezależności zawodu
Za sprawę istotną uznałam swoją obecność na 
spotkaniach i aktywny udział w działalności 
porozumienia samorządów zawodowych repre-
zentujących zawody zaufania publicznego w Wiel-
kopolsce. Spotkania, w których uczestniczą prezesi 
samorządów i goście, między innymi posłowie 

i senatorowie z Wielkopolski, są okazją do przed-
stawienia najważniejszych problemów, jakimi żyje 
dany samorząd. Aby pokazać nasz samorząd i środo-
wisko aptekarskie, zorganizowałam dwa posie-
dzenia przedstawicieli ww. porozumienia w siedzibie 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i przy-
gotowałam trzy wystąpienia: „Leki poza apteką 
poważnym problemem społecznym” (2016 r.), „Nowe-
lizacja Prawa Farmaceutycznego – tzw. apteka dla 
aptekarza” (2017 r.), „Krótka historia wielkopolskiego 
samorządu aptekarskiego” (spotkanie w Muzeum 
Farmacji Wlkp. OIA w 2019 r.).

Reprezentowałam Wlkp. OIA na uroczystościach 
i zjazdach sprawozdawczych organizowanych przez 
inne samorządy zawodowe, władze miasta Poznania, 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego, arcybiskupa poznańskiego Stanisława Gądec-
kiego. Na niektórych z tych wydarzeń Wlkp. OIA 
reprezentowały wiceprezesi Wlkp. ORA: mgr farm. 
Danuta Kurasz i mgr farm. Magdalena Czerniewicz.

W trosce o należytą godność naszego zawodu 
chciałam, aby ten szczególny dzień, jakim dla 
każdego z nas jest odebranie prawa wykonywania 
zawodu i złożenie ślubowania, miał należytą oprawę, 
aby zapadł w pamięć każdego młodego farmaceuty. 
Od 2017 r. wprowadziłam zwyczaj, że uroczystość 
składania ślubowania i wydawania prawa wyko-
nywania zawodu odbywa się w Muzeum Farmacji 
Wlkp. OIA, co podkreśla wagę tego dnia dla młodych 

SAMORZĄD APTEKARSKI
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farmaceutów. Często jest to ich pierwsza wizyta 
w tym muzeum i możliwość poznania tak wielkiej 
kultury materialnej naszego zawodu.

Z okazji 25-lecia powstania samorządu apte-
karskiego w 2016 r. wydano książkę „Poznańskie 
apteki – wnętrza, historia, wyposażenie” dr Hanny 
Cytryńskiej. Zorganizowałam także konferencję oraz 
wystawę w Urzędzie Miasta Poznania „Poznańskie 
apteki dawniej i dziś”. Intencją i celem tego przed-
sięwzięcia było pokazanie naszego zawodu w prze-
strzeni publicznej miasta, a aptekarzy jako osób, 
które przez wieki angażowały się w życie publiczne 
miasta, piastując często ważne funkcje. 

We wrześniu 2019 r. Wielkopolska Okręgowa 
Izba Aptekarska (we współpracy z Fundacją Zakłady 
Kórnickie, Stowarzyszeniem Bono Serviamus, 
Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego 
oraz firmami Urtica i Lideo) wydała drugą książkę 
dr Hanny Cytryńskiej „Apteki klasztorne i szpitalne 
Poznania”. 

Na zaproszenie farmaceutów jako prezes 
Wlkp. ORA uczestniczyłam w spotkaniach z zarzą-
dami powiatów szamotulskiego, śremskiego i czarn-
kowsko- trzcianeckiego w sprawach dyżurów 
nocnych i świątecznych aptek. Stanowisko Wlkp. OIA 
w sprawie dyżurów przedstawiłam także wojewodzie 
wielkopolskiemu w 2016 r. W spotkaniu uczestniczył 
również dr n. farm. Stefan Piechocki, członek Prezy-
dium Wlkp. OIA.

Kodyfikowanie, krzewienie 
oraz strzeżenie zasad etyki 
i deontologii zawodowej
Spotkania ze studentami Polskiego Towarzystwa 
Studentów Farmacji oraz Studenckiego Koła Opieki 
Farmaceutycznej jako adeptami zawodu aptekarza 
służyły pokazaniu szczególnej roli samorządu zawo-
dowego w życiu zawodowym farmaceuty, znaczeniu 
przynależności do grupy zawodów zaufania publicz-
nego oraz ich szczególnej misji społecznej. Przygo-
towano wystąpienia: „Farmaceuta - zawód zaufania 
publicznego” (2016 r.), „Studenci pytają prezesa 
WORA” (2019 r.) i „Krótka historia wielkopolskiego 
samorządu aptekarskiego”, przedstawiona w trakcie 
spotkanie noworocznego w poznańskim Muzeum 
Farmacji. Spotkanie zostało przygotowane z inicja-
tywy studentów. 

Integracja środowiska 
zawodowego i edukacja
Co roku Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska 
była współorganizatorem Święta Aptekarzy. 
W tej kadencji wprowadziłam dodatkowe cykliczne 
spotkania z farmaceutami:

  Wielkopolskie Warsztaty Praktyki Aptekar-
skiej – były organizowane jesienią w czterech 
rejonach (2016 r., 2017 r., 2018 r.). Brali w nich 

CZŁONKOWIE WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ VII KADENCJI I ZAPROSZENI GOŚCIE NA OSTATNIM POSIEDZENIU SPOTKALI SIĘ 3 WRZEŚNIA 2019 ROKU. OD LEWEJ: ANNA FIBIGER, 
TOMASZ KOZACZYK, DOROTA MARCINKOWSKA, EUGENIUSZ JAROSIK (DYREKTOR BIURA WLKP. OIA), STEFAN PIECHOCKI, MAGDALENA CZERNIEWICZ, DANUTA KURASZ, WOJCIECH MUSIAŁ, ALINA GÓRECKA, 
ALINA NOWACKA-WALISZKA (PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEGO SĄDU APTEKARSKIEGO WLKP. OIA), MACIEJ PAWEŁCZYK, HANNA JANKOWIAK-GRACZ, JACEK BIERNAT, IWONA REINHOLZ-CYNAJEK, 
ŁUKASZ WIELGOSZ, ROMAN PLACKOWSKI, BARTOSZ ZELENT I HANNA IGNYŚ-RUTKOWSKA 
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udział przedstawiciele Wojewódzkiego Inspek-
toratu Farmaceutycznego. W pracę edukacyjną 
włączyli się: Wojewódzki Inspektor Farmaceu-
tyczny dr n. farm. Grzegorz Pakulski, inspektor 
dr n. farm. Małgorzata Rewekant, Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
mgr farm. Jędrzej Janus, pracownicy Wydziału 
Gospodarki Lekiem Wielkopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
oraz prezes Wlkp. ORA. 

  Jesteśmy bardzo rozległą terytorialnie Izbą i inte-
gracja środowiska z racji znacznych odległości nie 
jest łatwa. Uznałam, że każdy członek samorządu 
musi mieć prawo spotkania z prezesem Wlkp. ORA 
przynajmniej raz w roku, w pobliżu swojego miejsca 
zamieszkania i wykonywania zawodu. W spra-
wach indywidualnych farmaceutów zawsze chętnie 
gościłam koleżanki i kolegów w siedzibie Izby, 
starając się pomóc w różnych sprawach dotyczących 
wykonywania zawodu.

  Wielkopolskie Warsztaty Farmacji Szpitalnej – 
organizowane we współpracy z Polskim Towarzy-
stwem Farmaceutycznym sekcją aptek szpitalnych 
kierowaną przez mgr farm. Annę Łohynowicz stały 
się także wydarzeniem cyklicznym o charakterze 
edukacyjno-integracyjnym. Przygotowujemy ich 
kolejną edycję na początek 2020 r.

Za bardzo wielki sukces uważam powołanie 
z inicjatywy mgr. farm. Mateusza Szamałka 
Sekcji Pracowników Hurtowni Farmaceutycznych 
Wlkp. OIA, która spotykała się co miesiąc. Ze względu 
na walory edukacyjne tych spotkań uczestnicy mogli 
zdobywać punkty edukacyjne. Ze względu na specy-
fikę zadań zawodowych w tej grupie farmaceutów 
integracja jest szczególnie potrzebna i pomocna 
w codziennej pracy. To bardzo ważne, aby farmaceuci 
wykonujący te zadania znali się i umieli podzielić się 
ze sobą doświadczeniem, a także wspierali się przy 
rozwiązywaniu trudnych problemów.

W celu integracji środowiska i szybszego prze-
kazywania potrzebnych farmaceutom informacji 
zmieniono stronę Izby, aby była bardziej funkcjo-
nalna i zawierała wszelkie niezbędne informacje 
dla wykonywania zawodu. Funkcjonalności, jakich 
oczekują od strony internetowej farmaceuci, okre-
ślono na spotkaniu w styczniu 2016 r. Koledzy obecni 
na tym spotkaniu zaangażowali się w jak najlepsze 
przygotowanie tego projektu. Tu składam szczególne 

podziękowanie za wkład pracy mgr. farm. Łukaszowi 
Waligórskiemu, który bardzo profesjonalnie przygo-
tował wstępny projekt niezbędnych funkcjonalności. 

 W roku 2018 rozpoczęliśmy wydawanie profe-
sjonalnego czasopisma „Farmacja Wielkopolska”. 
Nie chciałam, aby był to tylko biuletyn, ale miejsce 
wyrażenia opinii, poglądów, miejsce dzielenia się 
wiedzą, prezentacji ciekawych osób i historii. Przed-
sięwzięcie jest możliwe do realizacji na wysokim 
poziomie dzięki wiedzy, doświadczeniu i zaanga-
żowaniu dyrektora Biura Wlkp. OIA Eugeniusza 
Jarosika. Staramy się integrować wszystkich farma-
ceutów pracujących w Wielkopolsce na różnych 
stanowiskach, pokazujemy absolwentów poznań-
skiego Wydziału Farmaceutycznego pracujących 
za granicami Polski. W czasopiśmie publikowane 
są również artykuły konsultantów wojewódzkich 
w dziedzinie farmacji aptecznej i szpitalnej, a także 
teksty pokazujące historii zawodu i sylwetki wybit-
nych farmaceutów.

Działalność edukacyjną prowadziliśmy nie tylko 
na rzecz samych farmaceutów, ale również na rzecz 
społeczeństwa. Z inicjatywy dr. n. farm. Stefana 
Piechockiego od 2018 r. Muzeum Farmacji uczest-
niczy w ogólnopolskiej imprezie „Noc Muzeów”. 
W każdym roku kustosz przygotowuje specjalny 
program, którego częścią są interesujące prezentacje 
i wykłady. To wydarzenie, promujące nasz zawód 
i pokazujące jego piękną historię, w pierwszym 
roku skupiło około 600 odwiedzających, a w 2019 r. 
ponad 1300 osób. Miło nam było, gdy wśród zwie-
dzających dostrzegaliśmy nasze koleżanki i kolegów 
z całymi rodzinami.

Wlkp. OIA ma też swoją drużynę piłki nożnej 
halowej, która jest swoistym ambasadorem naszej 
Izby, reprezentując ją na różnych zawodach 
i mistrzostwach w kraju. Nasi zawodnicy często 
stają na podium dla zwycięzców turniejów. Wielka 
pracę na rzecz integracji farmaceutów i stworzenia 
tej drużyny włożył dr n. farm. Tomasz Zaprutko. 
To zgrany zespół, który dumnie na każdych zawo-
dach występuje w barwach naszej Izby. Jest drużyna 
wyjątkowa, która łączy występy sportowe z dzia-
łalnością charytatywną. Doświadczyłam osobiście 
wielu dowodów sympatii dla wielkopolskich farma-
ceutów ze strony drużyn z innych izb aptekarskich. 
Późną jesienią spodziewamy się kolejnego takiego 
wydarzenia, zorganizowanego właśnie przez naszą 

VII kadencja Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
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drużynę. Jako prezes Wlkp. ORA z dumą kibico-
wałam naszej drużynie na corocznych mistrzostwach 
Polski farmaceutów (Katowice – 2017 r. i 2018 r., 
Kraków – 2019 r.).

Sprawowanie pieczy i nadzoru 
nad wykonywaniem zawodu
Oprócz rutynowych działań w zakresie przyznawania 
PWZ oraz opiniowania farmaceutów na kierowników 
aptek jako Izba byliśmy inicjatorami przygotowania 
jednolitego stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej 
w zakresie obliczania stażu pracy farmaceuty jako 
kompetencji ustawowej do sprawowania funkcji 
kierownika apteki oraz jednolitego stanowiska 
NRA w sprawie obliczania stażu pracy farmaceuty 
aplikującego o stanowisko osoby odpowiedzialnej 
w hurtowni farmaceutycznej.

Wypracowaliśmy także na podstawie instrukcji 
Ministerstwa Zdrowia wymagania dla apteki prowa-
dzącej staże zawodowe i praktyki studenckie dla 
absolwentów oraz formę weryfikacji tych wymagań 
na podstawie formularza. Jesteśmy pierwszą Izbą 
w Polsce, która stawia wysokie wymagania dla 
aptek stażowych, zgodnych ze ww. instrukcją. 
Wlkp. ORA podjęło uchwałę w sprawie wymagań 
dla apteki stażowej.

Od 2016 r. wszyscy członkowie Izby, którzy 
mają opłacone składki członkowskie, są objęci 

ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
związanej z wykonywaniem zawodu. Myślę, że to 
jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa wykonywano 
zawodu przez każdego farmaceutę, zwłaszcza że 
niejednokrotnie spotkaliśmy się już z próbami wyłu-
dzania odszkodowań od aptek.

W trosce o łatwy dostęp zarówno do treści aktów 
prawnych regulujących wykonywanie zawodu, jak 
i ich wykładni uzupełniana jest na bieżąco zakładka 
„Prawo”, w której umieszczone są najważniejsze akty 
prawne regulujące wykonywanie zawodu. Rada apte-
karska zatwierdziła też regulamin usług prawnych 
dostępnych dla każdego członka Izby w ramach opła-
canej składki, a poradę można uzyskać elektronicznie 
lub w trakcie dyżuru prawnika w siedzibie Izby. 

Uregulowaliśmy również kwestię rodzaju ogło-
szeń o pracę zgodnie z życzeniem i głosami farma-
ceutów, a Prezydium Wlkp. ORA zaakceptowało 
regulamin i zasady umieszczania tych ogłoszeń.

Współdziałanie 
Wlkp. OIA współdziałała z organami administracji 
publicznej, związkami zawodowymi i samorządami 
zawodowymi oraz innymi organizacjami społecz-
nymi w sprawach związanych z wykonywaniem 
zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających 
wpływ na ochronę zdrowia.

Na prośbę przewodniczącej Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Poznaniu dwóch członków 

ZEBRANIE REJONOWE W POZNANIU (28 WRZEŚNIA 2019 ROKU). FARMACEUCI WYBRALI DELEGATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
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Prezydium Wlkp. ORA – dr n. farm. Stefan Piechocki 
i dr n. farm. Wojciech Musiał – prowadziło działalność 
edukacyjną w zakresie wypisywania recept przez 
pielęgniarki. Ta praca naszych kolegów spotkała się nie 
tylko z wdzięcznością samorządu pielęgniarskiego, ale 
także z wielkim uznaniem dla ich wiedzy.

Stanowisko w sprawach ochrony 
zdrowia i gospodarki produktami 
leczniczymi
To zadania ustawowe realizowano poprzez:
1. Spotkania z posłami w trakcie tworzenia zmian 

w ustawie Prawo farmaceutyczne, określanych 
jako „apteka dla aptekarza” (mgr farm. Jarosław 
Janusik, dr n. farm. Wojciech Musiał, mgr farm. 
Alina Górecka, mgr farm. Magdalena Czernie-
wicz i dr n. farm. Stefan Piechocki).

2. Udział członków Wlkp. ORA (mgr farm. 
Alina Górecka, mgr farm. Jarosław Janusik, 
dr n. farm. Wojciech Musiał) w posiedzeniach 

sejmowej Komisji Zdrowia oraz w pracach 
sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
deregulacji. 

3. Pisma do władz państwowych, w tym do Mini-
stra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia, 
Ministra Edukacji Narodowej, posłów na Sejm 
z Wielkopolski.

4. Opiniowanie projektów aktów prawnych istot-
nych ze względu na ochronę zdrowia i dotyczą-
cych farmacji. Opinie wysyłane były do Naczelnej 
Izby Aptekarskiej. Na życzenie prezes NRA wspie-
raliśmy swoimi opiniami i obecnością działania 
NRA zgodne ze stanowiskiem prezydium WORA, 
ale często przedstawialiśmy też swoje zdanie 
odrębne w formie pisemnej

5. Wnioski do Wielkopolskiego Inspektora 
Farmaceutycznego w sprawie działań mogą-
cych stanowić naruszenie zakazu reklamy 
aptek, a także dotyczące promes na zezwolenia 
na prowadzenie apteki po wejściu w życie nowe-
lizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. 

CZŁONKOWIE PREZYDIUM WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ: MGR FARM. JACEK BIERNAT (SEKRETARZ), MGR FARM. JAROSŁAW JANUSIK, MGR FARM. ALINA GÓRECKA (PREZES 
WLKP. ORA),  MGR FARM. MACIEJ PAWEŁCZYK (SKARBNIK), MGR FARM. DANUTA KURASZ (WICEPREZES), MGR FARM. MAGDALENA CZERNIEWICZ (WICEPREZES), DR N. FARM. WOJCIECH MUSIAŁ, 
DR N. FARM. STEFAN PIECHOCKI
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6. Udział w ubiegłym roku w spotkaniu w Mini-
sterstwie Zdrowia w sprawie dalszego kształ-
cenia w zawodzie technika farmaceutycznego 
(mgr farm. Jarosław Janusik) oraz zgłoszenie 
uwag do projektu nowej podstawy programowej 
kształcenia w zawodzie technik farmaceu-
tyczny (dr n. farm. Wojciech Musiał, mgr farm. 
Alina Górecka).

7. Spotkania z władzami miasta w sprawie współfi-
nansowania działalności poznańskiego Muzeum 
Farmacji (mgr farm. Alina Górecka, dr n. farm. 
Stefan Piechocki).

8. W 2016 r. złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu skargę na 
uchwałę Rady Powiatu Poznańskiego w przed-
miocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu (dyżury 
aptek), która została podjęta z rażącym narusze-
niem prawa. Sąd podzielił stanowisko Wlkp. OIA 
w tej sprawie i stwierdził nieważność zaskar-
żonej uchwały.

9. Prezes Wlkp. ORA jako członek Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelito-
wego, Dojelitowego i Metabolizmu współtworzył 
standardy żywienia klinicznego, czuwając nad 
zachowaniem właściwej i zgodnej z prawem 
pozycji farmaceuty i apteki w systemie żywienia 
klinicznego i zespole żywieniowym.

10. Jako prezes Wlkp. ORA zadeklarowałam Wielko-
polskiej Izbie Lekarskiej współpracę w zakresie 
zwalczania działalności leczniczej prowadzonej 
przez osoby do tego nieuprawnione. Wlkp. 
OIA ma interes prawny, aby przeciwdziałać 
i przeciwstawiać się takiej działalności. Osoby 
te w swoich praktykach pseudomedycznych 
często posługują się preparatami pseudolecz-
niczymi, niespełniającymi wymagań ustawy 
Prawo farmaceutyczne.

11. Na prośbę prezesa WIL dr. Krzysztofa Kordela 
w 2016 r. przygotowałam artykuł do Biuletynu 
WIL „Po co komu opieka farmaceutyczna?”, 
starając się przybliżyć środowisku lekarskiemu 
tę formę współpracy z farmaceutami.

12. Na zaproszenie przewodniczącego Okręgowej 
Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa mgr. inż. Jerzego Strońskiego 
w 2018 r. wzięłam aktywny udział w konfe-
rencji dotyczącej budownictwa szpitalnego, 

na której zaprezentowałam wystąpienie „Dobry 
projekt szpitala kluczem do bezpiecznej farma-
koterapii”. W przygotowaniu i wygłoszeniu 
tego wystąpienia wspierała mnie mgr farm. 
Krystyna Malinger.

Prowadzenie działalności 
gospodarczej, wydawniczej 
i zarządzanie majątkiem izby 
Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich, „majątkiem 
i dochodami izby zarządza właściwie rada apte-
karska” (art. 64).
1. W trosce o majątek trwały Izby wykonano 

inwestycje: 
  odwodnienie przyziemia i jego izolacja wraz 
z systemem wentylacji i odnowieniem piwnic 
w budynku Izby (2016 r.)
  remont budynku Izby wraz ze zmianą funk-
cjonalności niektórych pomieszczeń w celu 
pełnego wykorzystania powierzchni budynku 
(2017 r., 2018 r.)
  parking dla interesantów i członków organów 
Izby na terenie ogrodu należącego do Izby 
(2018 r.).

2. Zakończono spłatę kredytu na zakup sali wykła-
dowej (2019 r.).

3. Wystąpiono z pozytywnym skutkiem o zwięk-
szenie dotacji państwowej na działania Izby 
przejęte od państwa (prowadzenie rejestrów, 
działalność sądu i rzecznika odpowiedzial-
ności zawodowej).

4. Występowano z pozytywnym skutkiem do spon-
sorów o dotacje na działalność wydawniczą 
i edukacyjną.

5. Starano się pozyskać jak największą liczbę rekla-
modawców dla „Farmacji Wielkopolskiej” oraz 
sponsorów spotkań i zjazdów organizowanych 
przez Wlkp. OIA. 

6. Świadczono usługi komercyjne w zakresie 
mailingu, umieszczenia informacji na stronie 
Izby, patronatu Izby nad wydarzeniami 
lub szkoleniami.

7. Założono Stowarzyszenie Ad Gloriam Pharma-
ciae, które będzie aplikowało o środki finansowe 
na edukację podyplomową farmaceutów, a także 
na działalność Muzeum Farmacji i działalność 
wydawniczą. 

VII kadencja Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
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8. Złożono ofertę wynajmu sali wykładowej przy 
ul. Rynarzewskiej w celu pozyskania dodatkowych 
środków na działalność Izby. Działania te znalazły 
poparcie członków Komisji Rewizyjnej Wlkp. OIA.

Współpraca z towarzystwami 
naukowymi, szkołami wyższymi 
i jednostkami badawczymi 
w kraju i za granicą 
Na zaproszenie prof. dr hab. Barbary Zielińskiej-
-Psuja na dwóch spotkaniach naukowych Oddziału 
Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego prelegentem był prezes Wlkp. ORA. Na tę 
okoliczność przygotowane zostały wystąpienia:

  „Aktualne problemy zawodu farmaceuty” (2016 r.),
  „Cyfryzacja procesów dystrybucyjnych w aptece – 
szanse i problemy” (2019 r.).

Na prośbę Polskiego Towarzystwa Studentów 
Farmacji od 2016 r. uczestniczyłam aktywnie w orga-
nizowanych przez PTSF wydarzeniach, między 
innymi w warsztatach opieki farmaceutycznej 
(2016 r.), podczas których zaprezentowałam wystą-
pienie „Opieka farmaceutyczna. Gdzie jesteśmy? 
Dokąd idziemy?”.

We współpracy z PTSF w 2017 r. przygotowano 
konferencję „Opieka farmaceutyczna dla pacjenta 
i lekarza”, na której wystąpienia przedstawili człon-
kowie Wlkp. ORA: dr n. farm. Hanna Jankowiak-
-Gracz, dr n. farm. Stefan Piechocki oraz prezes 

Wlkp. ORA Alina Górecka. Konferencja odbyła się 
pod patronatem rektora Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu

Na konferencji ogólnopolskiej PTSF w 2017 r., 
występując jako prezes Wlkp. ORA, przedstawiłam 
wystąpienie „Farmaceuta zawód zaufania publicz-
nego”. Po raz kolejny studenci zwrócili się do mnie 
w 2018 r., prosząc o wspólne spotkanie świąteczne 
w Muzeum Farmacji, na które przygotowałam wystą-
pienie „Rola i zadania samorządu aptekarskiego”. 
Z przyjemnością mogę stwierdzić bardzo duże zain-
teresowanie studentów deontologią zawodu, jego rolą 
społeczną i ochroną prawną w Polsce. W spotkaniu 
uczestniczył kustosz muzeum dr n. farm. Stefan 
Piechocki. 

Z inicjatywy Studenckiego Koła Opieki Farmaceu-
tycznej poznańskiego Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego i Polskiego Towarzystwa 
Studentów Farmacji Oddział w Poznaniu w czerwcu 
2019 r. odbyło się spotkanie studentów z prezesem 
Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. 
Formuła spotkania została przygotowana na prośbę 
studentów w formie odpowiedzi na zadane wcześniej 
pisemnie pytania.

Podczas sesji poświęconej farmacji szpitalnej 
na  Międzynarodowym Kongresie Otwartego 
Systemu Ochrony Zdrowia w Katowicach w 2017 r. 
jako prezes Wlkp. ORA zaprezentowałam wystą-
pienie „System informatyczny narzędziem zarzą-
dzania lekiem i wyrobem medycznym w szpitalu”.

RZECZNICY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ: MGR FARM. WOJCIECH ZIÓŁKOWSKI (ZASTĘPCA OROZ), MGR FARM. JAKUB MAĆKOWIAK (ZASTĘPCA OROZ), MGR FARM. JĘDRZEJ JANUS (OROZ)
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Wydarzeniem, które mobilizowało do podjęcia 
natychmiastowych działań edukacyjnych były 
kontrole Najwyższej Izby Kontroli w aptekach szpi-
talnych w Wielkopolsce. Wraz z sekcją farmacji 
szpitalnej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycz-
nego, kierowaną przez mgr farm. Annę Łohynowicz, 
w maju 2017 r. zorganizowałam spotkanie szko-
leniowe dotyczące problemów, które zostały ujęte 
w raporcie NIK. Na szkolenie przygotowałam wystą-
pienie „System zarządzania jakością podstawowym 
narzędziem zarządzania apteką – odpowiedzialność 
kierownika apteki”. Swoim doświadczeniem i wiedzą 
podzielili się także inni farmaceuci szpitalni, co 
przyczyniło się do wprowadzania wielu pozytyw-
nych zmian w zarządzaniu aptekami szpitalnymi, 
a jednocześnie realizowało wnioski pokontrolne NIK.

W ramach przygotowania się do procesów seria-
lizacji i wejścia w życie dyrektywy antyfałszywkowej 
Sekcja Pracowników Hurtowni Farmaceutycznych 
Wlkp. OIA zorganizowała szkolenie przygotowujące 
do tego procesu, na które zaproszono wszystkich 
farmaceutów naszej Izby. Wystąpienie zaprezen-
tował mgr farm. Mateusz Szamałek, a gościem był 
prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentycz-
ności Leków.

Szkolenia z e-recepty w 2019 r. z udziałem przed-
stawicieli Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia, wiceprezesa Naczelnej Rady Apte-
karskiej mgr. farm. Marka Tomkowa oraz skarbnika 
NRA mgr farm. Mariana Witkowskiego spotkały się 

z wielkim zainteresowaniem członków Izby. Uczest-
niczyło w nich ponad 400 osób.

Szkolenie z zastosowania marihuany medycznej 
we współpracy z firmą Canabis Polska w 2019 r. 
zostało przygotowane dla ponad 320 osób. Uczest-
niczyli w nim także farmaceuci z innych izb 
okręgowych.

Przygotowano 
lub znowelizowano regulaminy 
i formularze 
W drodze uchwał Wlkp. ORA lub zjazdu sprawoz-
dawczego Wlkp. OIA VII kadencji opracowano bądź 
zmieniono regulaminy:

    Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej i jej 
Prezydium, 

    zjazdów i zebrań rejonowych w Wlkp. OIA 
z uwzględnieniem postulatów farmaceutów zgło-
szonych na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym 
w sprawie możliwości elektronicznego zgłaszania 
kandydatów na delegatów,

    Biura Prawnego Wlkp. OIA,
    korzystania ze strony internetowej Wlkp. OIA 

w zakresie ogłoszeń o pracę.
Przygotowano nowe formularze, zatwierdzone 

w drodze uchwał Wlkp. ORA, dostępne na stronie 
Wlkp. OIA:

    wniosek o stwierdzenie rękojmi dla aplikujących 
na stanowisko kierownika apteki,

VII kadencja Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU APTEKARSKIEGO:  MGR FARM. MARIA MROCZKIEWICZ-WALCZYK, MGR FARM. DOROTA BARTOSIK 
I DR N. FARM. ARLETA MATSCHAY

DR N. FARM. ALINA NOWACKA-WALISZKA 
(PRZEWODNICZĄCA SĄDU)
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    wniosek o powierzenie zastępstwa w kierowaniu 
apteką na czas nieobecności kierownika apteki 
powyżej 30 dni,

    oświadczenie kierownika apteki o aktu-
alnej obsadzie fachowej i wymiarze zatrud-
nienia farmaceutów,

    oświadczenie kierownika apteki, w której będzie 
realizowany staż aplikujących o prawo wykony-
wania zawodu aptekarza.

Podziękowanie
We wszystkich pracach wspierali mnie członkowie 
Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, 
jej Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej. Jestem 
im bardzo wdzięczna za wkład pracy, cenne 
uwagi, przygotowane projekty opinii i stanowisk. 
Wszystkie te zadania wykonywali z wielkim zaan-
gażowaniem, społecznie poświęcając swój prywatny 
czas dla dobra i w interesie zawodu. Podzięko-
wania należą się także organom samorządu, które 
działają niezależnie – Okręgowemu Rzecznikowi 

Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowemu 
Sądowi Aptekarskiemu. Wypełnianie tych funkcji 
to nie tylko godziny spędzone w siedzibie Izby, ale 
także godziny pracy nad dokumentami oraz przy-
gotowaniem wniosków i uzasadnień do orzeczeń 
wydawanych w poczuciu wielkiej odpowiedzial-
ności, to nieustające śledzenia norm prawnych i ich 
wykładni. 

Chciałabym wszystkim Koleżankom i Kolegom 
bardzo podziękować za tę pracę społeczną na rzecz 
środowiska i prosić wszystkich członków Wlkp. OIA 
o docenienie ich pracy i zaangażowania przez cały 
okres VII kadencji.

Wielkie podziękowania należą się także 
wszystkim pracownikom Biura Wlkp. OIA, którzy 
dzień po dniu swoją pracą i zaangażowaniem służą 
naszemu środowisku, zawsze życzliwie, profe-
sjonalnie i z największą starannością starając się 
załatwiać sprawy każdego członka naszej Izby. 

Zdjęcia: Jarosław Janusik, Eugeniusz Jarosik i Marcin Józefiak

VII kadencja Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

BIURO WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ ZAWSZE ŻYCZLIWIE I PROFESJONALNIE STARA SIĘ ZAŁATWIAĆ SPRAWY KAŻDEGO CZŁONKA IZBY. OD LEWEJ: MECENAS MARCIN JÓZEFIAK, 
DYREKTOR EUGENIUSZ JAROSIK, MARIANNA SPISAK, PREZES WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ ALINA GÓRECKA, PATRYCJA NAWROCKA, MAŁGORZATA GIELNIAK, GABRIELA KLUBA 
I JOANNA BARTKOWIAK 
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FARMACEUTA SZPITALNY  
W PROJEKCIE USTAWY O ZAWODZIE 

Uprawnienia i wymagania okiem konsultanta

17 lipca 2019 r. do konsultacji publicznych przekazany został projekt 
tak oczekiwanej ustawy o zawodzie farmaceuty, którego celem było 
uregulowanie zasad wykonywania zawodu w kontekście aktualnych 

potrzeb zdrowotnych Polaków, z uwzględnieniem rozwiązań 
funkcjonujących już od wielu lat w państwach Europy Zachodniej 

oraz Ameryki Północnej. 

FARMACJA SZPITALNA

www.stock.adobe.com

dr n. farm. KATARZYNA REGULSKA
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Projekt ustawy podej-
muje tematykę zwią-
zaną z wykonywaniem 
zawodu farmaceuty 

w sposób obszerny, jednakże 
największy nacisk kładzie 
na zwiększenie zaangażowania 
farmaceutów w proces terapeu-
tyczny, prowadząc do istotnego 
poszerzenia ich kompetencji, 
przede wszystkim o aspekty 
kliniczne. Intencją ustawodawcy 
było bowiem lepsze wykorzystanie 
farmaceutów, fachowców w dzie-
dzinie farmakoterapii, w systemie 
ochrony zdrowia. W zakresie 
funkcjonowania aptek szpital-
nych projekt ustawy reguluje 
trzy zasadnicze obszary aktyw-
ności zawodowej farmaceutów, 
dotyczące działalności podsta-
wowej, sporządzania leków oraz 
farmacji klinicznej.

W art. 4 projektu ustawy 
o zawodzie farmaceuty czyn-
ności odnoszące się do farmacji 
klinicznej wykonywane przez 
farmaceutów w podmiotach 
leczniczych ujęte zostały w kata-
logu usług farmaceutycznych. 
W części definicyjnej projektu 
(art. 3 pkt 10) usługa farmacji 
klinicznej określona została 
jako „działania na rzecz zwięk-
szenia skuteczności, bezpie-
czeństwa i zasadności, w tym 
ekonomicznej, użycia produktów 
leczniczych oraz udział w kształ-
towaniu planu lekowego danego 
pacjenta, prowadzenie opieki 
farmaceutycznej nad pacjentem 
hospitalizowanym, realizowane 
przez uprawnionego farmaceutę 
w podmiocie w ykonującym 
działalność leczniczą na rzecz 
pacjenta, członków rodziny 
pacjenta lub personelu medycz-
nego”. Jednym z elementów 

usługi farmacji klinicznej jest 
opieka farmaceutyczna, która 
zgodnie z art. 4. ust 2 została 
zakwalifikowana jako świad-
czenie zdrowotne, przez co 
stworzono podstawy do starań 
o możliwości jej finansowania 
z środków publicznych w przy-
szłości. W myśl projektu ustawy 
opieką farmaceutyczną jest doku-
mentowany proces, w którym 
farmaceuta, współpracując 
z pacjentem i lekarzem, a w razie 
potrzeby z przedstawicielami 
innych zawodów medycznych, 
czuwa nad prawidłowym prze-
biegiem indywidualnej farmako-
terapii, poprzez:
1)  prowadzenie konsultacji 

farmaceutycznych, 
2)  wykonywanie przeglądów 

lekowych wraz z oceną farma- 
koterapii, 

3)  opracowanie indywidualnego 
planu opieki farmaceutycznej, 

4)  wykonywanie i proponowanie 
badań diagnostycznych. Każda 
z w ymienionych pow yżej 
czynności wymaga jednak 
doprecyzowania w aktach  
wykonawczych.

Zgodnie z art. 31 farma-
ceutą uprawnionym do świad-
czenia usługi farmacji klinicznej 
będzie specjalista w dziedzinie 
farmacji klinicznej lub farma-
kologii. Ponadto dopuszczono 
możliwość świadczenia takiej 
usługi przez farmaceutę będą-
cego w trakcie odbywania stażu 
specjalizacyjnego w dziedzinie 
farmacji klinicznej lub farmako-
logii pod opieką specjalisty. Co 
istotne, projekt ustawy gwaran-
tuje farmaceutom środki nieza-
wisłości zawodowej – wskazuje, 
że w zakresie sprawowania opieki 
farmaceutycznej i udzielania 

usług farmaceutycznych decyzje 
podejmują samodzielnie, zgodnie 
z zasadami etyki i deontologii 
zawodowej (art. 26 i art.  36), 
kierując się aktualną wiedzą 
farmaceutyczną i medyczną. 
Co więcej, art. 4 ust. 4. pkt 4 
projektu ustawy wprowadza 
p oję c ie  z esp o ł u  f a r m a c ji 
klinicznej, który niestety, nie 
został dookreślony w części defi-
nicyjnej (art. 3). Wydaje się, że 
ta nieścisłość wymaga dopre-
cyzowania w toku konsultacji 
publicznych. Farmaceuta świad-
czący usługę farmacji klinicznej 
w ramach swoich zadań zawo-
dow ych będzie uprawniony 
do uczestniczenia w racjonalizacji 
farmakoterapii, w tym do brania 
udziału w pracach komitetu 
terapeutycznego oraz innych 
zespołów powołanych przez 
podmioty wykonujące działal-
ność leczniczą, a także do prowa-
dzenia terapii monitorowanej 
stężeniami leków (art. 4 ust. 4 pkt 
1 i 17). W odniesieniu do tej ostat-
niej konieczne wydaje się dopre-
cyzowanie zakresu czynności, 
do jakich farmaceuta powinien 
być uprawniony w czasie prowa-
dzenia terapii monitorowanej, 
na przykład: zlecania badań 
diagnostycznych, wyznaczania 
parametrów farmakokinetycz-
nych lub modyfikowania dawek 
leków na podstawie zebranych 
danych. Pozwoli to na uniknięcie 
potencjalnych sporów pomiędzy 
kompetencjami farmaceutów 
i przedstawicieli innych zawodów 
medycznych. 

Oprócz wspó ł u czest ni-
czenia w farmakoterapii farma-
ceuta będzie miał także prawo 
do  prowadzenia działalności 
profilaktycznej, edukacyjnej oraz 

Farmaceuta szpitalny w projekcie ustawy o zawodzie
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działalności na rzecz promocji 
zdrowia (art. 4 ust. 4 pkt 15). 
Co więcej, obowiązkiem farma-
ceuty będzie zgłoszenie działania 
niepożądanego leku, incydentu 
medycznego lub niepożąda-
nego odczynu poszczepiennego 
(art. 32). Celem umożliwienia 
farmaceutom świadczenia usług 
farmacji klinicznej w podmiocie 
leczniczym w art. 37 zagwaranto-
wano im prawo wglądu do doku-
mentacji medycznej. Jest to 
bardzo istota zmiana uprawnień 
farmaceuty w szpitalu, pozycjo-
nująca go jako równoprawnego 
członka zespołu terapeutycz-
nego opiekującego się pacjentem. 
Jednocześnie nałożono wymóg 

zachowania tajemnicy informacji 
związanych z pacjentem (art. 35), 
zgodnie z zapisami Kodeksu 
Etyki Aptekarza Rzeczypospo-
litej Polskiej. 

Nowym, ważnym uprawnie-
niem farmaceutów zatrudnionych 
w aptekach będzie możliwość 
podania produktu leczniczego 
pacjentowi w przypadku bezpo-
średniego zagrożenia życia, 
z wyjątkiem produktów lecz-
niczych zawierających środki 
odurzające oraz substancje 
psychotropowe lub prekursorów 
grupy 1 (art. 30). Do tej pory 
ustawa Prawo farmaceutyczne 
pozwalało wyłączeni na wydanie 
z apteki na podstawie recepty 

magistralnej leku. Dodatkowo 
farmaceuta szpitalny będzie miał 
prawo do uczestniczenia w bada-
niach klinicznych, w tym w bada-
niach prowadzonych w szpitalu 
jako członek zespołu badawczego 
(art. 4 ust. 4 pkt 2).

Kolejny obszar działalności 
farmaceutów szpitalnych normo-
wany przez projekt ustaw y 
o zawodzie farmaceuty dotyczy 
sporządzania leków w aptece szpi-
talnej i kontroli ich jakości, w tym 
trwałości. Wpisany on został, 
podobnie jak farmacja kliniczna, 
w poczet usług farmaceutycznych 
(art. 4 ust. 3. pkt 2). Co istotne, 
kontrola jakości ma odbywać się 
na podstawie aktualnej wiedzy 

Farmaceuta szpitalny w projekcie ustawy o zawodzie
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Farmaceuta szpitalny w projekcie ustawy o zawodzie

farmaceutycznej, co poszerza 
możliwości związane z ustalaniem 
terminu przydatności do użycia 
produktów leczniczych sporządza-
nych w aptekach. Usługa sporzą-
dzenia produktu leczniczego 

zdefiniowana została w art. 3 
ust. 1 pkt 9 jako „wszystkie czyn-
ności przeprowadzane w aptece, 
w zakresie i zgodnie z zasa-
dami określonymi w farmakopei 
polskiej lub farmakopei euro-
pejskiej, lub innych odpowied-
nich farmakopeach uznawanych 

w państwach członkowskich, 
obejmujące sporządzanie leków 
recepturowych, leków aptecznych 
oraz przygotowywanie do podania 
pacjentowi leku gotowego, pole-
gające na jego przetwarzaniu, 

odtwarzaniu, rozdozowywaniu 
lub przepakowaniu, w tym czyn-
ności polegające na sporządzaniu 
badanego produktu leczniczego 
z przeznaczeniem do badań 
naukowych oraz eksperymentów 
medycznych”. Wydaje się, że usta-
wowe poszerzenie katalogu 

czynności uznawanych za sporzą-
dzanie leku recepturowego oraz 
bezpośrednie powiązanie tych 
zapisów z wymogami Farmakopei 
Polskiej stwarza solidne podstawy 
do egzekwowania i wdrażania 
norm określonych w monografii 
„Leki sporządzane w aptece”. 
Oprócz zdefiniowania czynności 
recepturowych w projekcie ustawy 
wskazano również, jakie produkty 
lecznicze powinny być wykony-
wane w aptekach szpitalnych 
(art. 4. ust. 3 pkt 5). Należą do nich:

  pozajelitowe leki recepturowe 
i apteczne, w tym preparaty 
do żywienia pozajelitowego,
  preparaty do żywienia dojeli- 
towego,

  leki w dawkach indywidualnych, 
w tym antybiotyki pozajelitowe, 

  leki cytostatyczne,
  produkty lecznicze terapii  
zaawansowanej – wyjątki  
szpitalne,

  produkty lecznicze radiofarma- 
ceutyczne.

Godnym podkreślenia jest 
fakt, że w stosunku do aktu-
alnie obowiązujących przepisów 
(ustawa Prawo farmaceutyczne) 
lista czynności związanych 
ze sporządzaniem leków w apte-
kach szpitalnych została uzupeł-
niona o możliwość sporządzania 
indywidualnych dawek pozaje-
litowych wszystkich produktów 
leczniczych, w szczególności 
leków przeciwdrobnoustrojo-
wych. Intencją ustawodawcy 
w tym zakresie było bowiem 
podniesienie jakości leków 
podawanych pozajelitowo, 
zapewnienie właściwej gospo-
darki lekiem oraz ograniczenie 
negatywnych zjawisk, takich jak 
antybiotykooporność. Dodatkowo 
projekt ustawy wprowadza nową 

PROJEKT USTAWY O ZAWODZIE FARMACEUTY ZAWIERA 
WIELE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ, KTÓRYCH 

WDROŻENIE STANOWI JUŻ TERAZ PILNĄ POTRZEBĘ 
CAŁEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W NASZYM KRAJU

Eugeniusz Jarosik
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Farmaceuta szpitalny w projekcie ustawy o zawodzie

kategorię produktów leczniczych, 
które będą mogły być sporzą-
dzane w aptekach szpitalnych 
lub zakładowych, tj. produkty 
lecznicze terapii zaawansowanej. 
To nowoczesne rozwiązanie 
uzasadnione jest spodziewanym 
w najbliższej przyszłości dyna-
micznym rozwojem stosowania 
produktów leczniczych na przy-
kład w ramach terapii genowej.

W zakresie podstawowych 
zadań apteki szpitalnej projekt 
ustawy w art. 4. ust. 4 pkt 5 
i 6 także rozszerza uprawnienia 
farmaceuty, wskazując wyraźnie, 
że jednym z jego obowiązków 
jest sprawowanie nadzoru nad 
gospodarką produktami leczni-
czymi oraz wyrobami medycz-
nymi nie tylko w szpitalu, ale 
również w oddziale szpitalnym 
w porozumieniu z pielęgniarką 
oddziałową. W kontekście 
obow iązku zaopatr y wania 
podmiotu leczniczego w wyroby 
medyczne bardzo ważny jest art. 
4 ust. 4 pkt 7, w którym doprecy-
zowano wykaz wyrobów medycz-
nych, jaki powinien podlegać 
obrotowi na terenie apteki szpi-
talnej. Obejmuje on: 

  materiały opatrunkowe,
  jednorazowe jałowe i niejałowe 
wyroby medyczne do implan-
tacji wraz z jednorazowym 
jałowym i niejałowym oprzyrzą-
dowaniem do ich implantacji,
  jednorazowe jałowe wyroby 
medyczne do przygotowania 
i podawania leków.

Zapis ten ma na celu ujedno-
licenie asortymentu aptek szpi-
talnych w obszarze wyrobów 
medycznych, który zgodnie 
z aktualnymi przepisami może 
być bardzo szeroki i teore-
tycznie może obejmować takie 

produkty, jak łóżka szpitalne, 
stoły zabiegowe, parawany czy 
wieszaki na kroplówki, którymi 
apteki szpitalne nie powinny 
się zajmować.

Oprócz tego w ramach podsta-
wowych zadań zawodowych 
farmaceuta szpitalny będzie 
sprawował nadzór nad czynno-
ściami wykonywanymi przez 
technika farmaceutycznego lub 
studenta kierunku farmacja. 
Będzie również zobowiązany 
do monitorowania warunków 
zapewniających jakość i bezpie-
czeństwo stosowania znajdują-
cych się w obrocie produktów 
lub wyrobów oraz ich zabezpie-
czanie w wewnątrzszpitalnych 
procedurach wycofywania oraz 
wstrzymywania leków i wyrobów 
medycznych. Wreszcie będzie 
przeprowadzał analizy farmako-
ekonomiczne na potrzeby recep-
tariusza szpitalnego, efektywnego 
zarządzania tym asortymentem 
i właściwego wykorzystania.

Bardzo istotną zmianą propo-
nowaną przez projekt ustawy są 
kryteria przyznawania rękojmi 
na stanowisko kierownika apteki 
szpitalnej. Funkcję tę będzie 
mógł pełnić tylko farmaceuta, 
który posiada tytuł specjalisty 
w dziedzinie farmacji szpi-
talnej lub klinicznej. Co więcej, 
w zakresie ciągłego kształcenia 
zawodowego art. 51 ust. 10 prze-
widuje, że farmaceuta posiada-
jący odpowiednią specjalizację 
I stopnia lub tytuł specjalisty 
w dziedzinie pokrewnej będzie 
mógł odbyć szkolenie specjaliza-
cyjne według programu uzupeł-
niającego. Natomiast zgodnie 
z art. 75 minister właściw y 
do spraw zdrowia na wniosek 
farmaceut y legit ymującego 

się dorobkiem naukowym lub 
zawodowym w danej dziedzinie 
farmacji, w drodze decyzji, 
będzie mógł uznać ten dorobek 
za  równoważny ze zrealizo-
waniem programu szkolenia 
specjalizacyjnego w tej dzie-
dzinie na podstawie opinii 
zespołu ekspertów.

Po d su mow ują c,  możn a 
stwierdzić, że projekt ustawy 
o zawodzie farmaceuty zawiera 
wiele nowoczesnych rozwiązań, 
których wdrożenie stanowi 
już teraz pilną potrzebę całego 
systemu ochrony zdrowia. W tym 
kontekście priorytetowymi spra-
wami wydają się rozwój farmacji 
klinicznej oraz dążenie do prze-
niesienia produkcji (sporzą-
dzania i odtwarzania) produktów 
leczniczych z oddziałów szpi-
talnych do miejsca dedykowa-
nego tym czynnościom w sposób 
oczywisty, czyli do apteki szpi-
talnej. W tym aspekcie kluczową 
sprawą, która niestety, w tym 
momencie nie jest przedmiotem 
dyskusji publicznej, jest utwo-
rzenie przez ustawodawcę 
oraz narodowego płatnika 
systemu zachęt dla dyrektorów 
p o d m i o t ó w  l e c z n i c z y c h 
do  podejmowania 
się realizacji ww. 
postulatów w swoich 
jednostkach. Jedno-
cześnie podkreślić 
na leż y,  że część 
zapisów projektu 
ustawy o zawodzie 
farmaceuty wymaga 
korekty lub uszcze-
gółowienia w aktach 
w y k o n a w c z y c h 
w celu uniknięcia 
trudności interpre-
tacyjnych. 

dr n. farm.
KATARZYNA REGULSKA   
Wielkopolski konsultant wojewódzki 

w dziedzinie farmacji szpitalnej.
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WZORZEC NORWESKI
Panie ministrze, kiedy w Polsce dojdziemy 
do europejskiego standardu wykonywania 

zawodu farmaceuty?

Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej 
(PGEU) przedstawiła dokument pod 
tytułem „APTEKA 2030. Wizja wspólnoty 
farmaceutycznej w Europie”. Przedsta-

wiona w nim została koncepcja rozwoju farmacji, 
a szczególnie poszerzenia roli farmaceuty w służbie 
pacjentom. Dokument ten opublikowano 1 lutego 
2019 r. W Polsce nie wzbudził on zainteresowania 
nawet w środowisku farmaceutycznym. 

W krajach zachodnich Unii Europejskiej farma-
ceuta od dziesięcioleci ma ugruntowane miejsce 
w ochronie zdrowia. Tymczasem nasz samorząd 
aptekarski od wielu lat zabiega o regulacje usta-
wowe dotyczące uprawnień farmaceuty (vide ustawa 
o zawodzie) i jest zwodzony przez kolejne ekipy 
rządzące. Polskie uczelnie kształcą wielu pracow-
ników medycznych, w tym farmaceutów. Lekarzy 
i farmaceutów ciągle jest za mało, pielęgniarek też 
brakuje. Jednak tylko wiedzy farmaceutów nie wyko-
rzystuje się w dostatecznym stopniu. Społeczeństwo 
polskie płaci za wykształcenie farmaceutów, a nie 
może korzystać z ich wiedzy i uprawnień tak, jak 
społeczeństwo angielskie, niemieckie, duńskie czy 
norweskie. Kształcimy farmaceutów, a ci dzisiaj 
bardzo często z satysfakcją realizują się zawodowo 
w innych państwach unijnych. 

Z dokumentu PGEU możemy się dowiedzieć, że 
„farmaceuci, jako osoby zarządzające lekami, maksy-
malizują korzyści oraz minimalizują ryzyko zwią-
zane ze stosowaniem leków. Przykładem skutecznej 

interwencji w celu optymalizacji wyników leczenia 
jest przegląd lekowy”. Farmaceuci polscy zarzą-
dzający lekami – to dla konserwatywnie myślącej 
elity zarządzającej polską służbą zdrowia pewnie 
brzmi niedorzecznie. Polski polityk, lekarz, poseł 
na Sejm czterech kadencji, potem senator, w latach 
2005-2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, 
prowadząc posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu RP, 
która zajmowała się między innymi problematyką 
zaopatrzenia oddziałów szpitalnych i roli farma-
ceutów szpitalnych, dawał wyraźnie do zrozumienia 
przedstawicielom samorządu aptekarskiego, że 
zarządzanie lekami nie leży w kompetencji wyko-
nującego zawód farmaceuty. Sytuacja dotycząca roli 
farmaceuty w systemie ochrony zdrowia nie zmie-
niła się w kolejnych latach. Wiceminister zdrowia 
(ps. Twardy) odpowiedzialny za produkty lecznicze 
i wszystko to, co z nimi jest związane, czyli także 
za współpracę z samorządem aptekarskim, również 
zwodził aptekarzy w przedmiocie ustawy o zawodzie 
farmaceuty. Tak więc obecną sytuację można trak-
tować jako swoiste déjà vu.

Wspomnę na marginesie, że w ławach obu izb 
parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej na ogół zasiada 
kilkudziesięciu lekarzy i jeżeli Naczelnej Radzie 
Aptekarskiej naprawdę zależy na wprowadzeniu 
do porządku prawnego ustawy o zawodzie farma-
ceuty, powinna się skupić na tych właśnie parlamen-
tarzystach. Należy przemówić do nich racjonalnymi 
i fachowymi argumentami o słuszności kierunku 

APTEKA 24H

dr n. farm. MAREK JĘDRZEJCZAK
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rozwoju polskiej farmacji, co zawarte jest między 
innymi w przepisach projektu tej ustawy. Zdaję sobie 
sprawę, że to ciężka praca, która może się skończyć 
niepowodzeniem, ale właśnie dokument Grupy 
Farmaceutycznej Unii Europejskiej powinien w tych 
działaniach być pomocny. 

Kolejną fortecą jest samorząd lekarski, który przy 
każdej próbie wprowadzenia regulacji poszerzają-
cych zakres kompetencji farmaceuty wobec pacjenta 
przytacza ciągle te same argumenty. Działacze samo-
rządowi twierdzą, że to zakłóci proces postępowania 
w procedurach świadczeń lekarskich, powątpiewają 
w kompetencje farmaceutów etc. 

Lekarza nikt nie zastąpi przy chorym. To on 
zajmuje się diagnostyką, ustala terapię, zna leki 
i mechanizmy ich działania. Farmaceuty też nikt 
nie zastąpi – to on zna się na lekach, zna ich farma-
kodynamikę, farmakokinetykę, zgłębia farmako-
logię molekularną. Jest w stanie określić, w którym 
kompartmencie lek wywierać będzie swoje działanie, 
czy przekroczy fizjologiczne bariery, jaką dawkę 
podać choremu przy obniżonym klirensie kreaty-
niny etc. Jasno z mojego rozważania wynika, że 
farmaceuta nie może wejść w kompetencje lekarza, 
że są to dwa różne zawody. Wykorzystanie wiedzy 

farmaceuty i jego rekomendacji może natomiast 
zwiększyć komfort pracy lekarza poprzez wprowa-
dzenie współodpowiedzialności za terapię.

Jeżeli naprawdę chcemy dokonać zmian w szarej 
rzeczywistości farmaceutycznej ojczyzny, zbliżyć ją 
do standardów europejskich, to wydaje mi się, że jest 
jeszcze jeden sposób. Nazwałbym go społecznym 
lub norweskim; w tym systemie podobno nie ma 
rozwiązań spisanych w ustawach, a farmaceuci 
realizują liczne programy z korzyścią dla swoich 
pacjentów. Proponowałbym okre-
ślić polski stan prawny i stworzyć 
niekolidujący z nim program 
rozwoju farmacji, skierowany 
do pacjentów polskich aptek. 
Zakresem tego programu nale-
żałoby zainteresować organizacje 
pacjentów, trzeba by go rozpo-
wszechnić w społeczeństwie, 
mówić i pisać o nim w mediach 
społecznościowych, wypracować 
strategię dla jego wdrożenia. Czy 
samorząd aptekarski byłby na to 
gotowy? Czy minister zdrowia 
wsparłby takie działania? 

www.stock.adobe.com

dr n.  farm.
MAREK JĘDRZEJCZAK  

Aptekarz, specjalista w dziedzinie farmacji 
aptecznej, były wiceprezes Naczelnej 

Rady Aptekarskiej.
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OPIEKA FARMACEUTYCZNA  
W GERIATRII 

Pierwsze dowody na efektywną poprawę farmakoterapii w Polsce 

Osoby starsze są konsumentami większości leków. W grupie 
tej prawie nie ma osób niebiorących leków. Nawet bowiem 
te, które nie mają chorób przewlekłych, stosują rozmaite 

preparaty, wierząc, że za ich pomocą da się spowolnić 
proces starzenia. I nie ma żadnego znaczenia, że brak 

jakichkolwiek dowodów potwierdzających taką możliwość, 
a wręcz pokazano, iż witaminy stosowane przewlekle przy 

braku niedoborów nie są obojętne dla organizmu.

W w ykonanym na 
reprezentacyjnej 
grupie osób star-
szych projekcie 

PolSenior średnia liczba stoso-
wanych leków wynosiła ponad 5. 
Statystyczną osobę charakteryzuje 
więc wielolekowość. Co więcej, 
częściej niż co dziesiąty badany 
brał co najmniej 10 leków, co okre-
ślane jest jako ciężka wieloleko-
wość. Realizację wspomnianego 
projektu zakończono 10 lat temu, 
a – jak wynika z badań prowadzo-
nych na całym świecie – nasilenie 

wielolekowości narasta z roku 
na rok, spodziewać się więc 
należy, że obecnie problem jest 
znacznie większy.

Zwiększająca się liczba chorych 
z wielolekowymi schematami 
leczenia, którzy leczą się u wielu 
lekarzy i jedocześnie stosują 
samoleczenie, jest wyzwaniem 
dla systemu opieki zdrowotnej. 
Rodzi bowiem podstawowe 
pytanie: kto powinien dokonywać 
przeglądu leków w takich przy-
padkach, po to, aby nie okazywało 
się, że niesprawność pacjenta 

w rzeczywistości nie wynika 
z procesów chorobowych, tylko 
ze stosowanego leczenia.

Naturalnym kandydatem 
do wykonywania przeglądów leko-
wych jest farmaceuta. Rzeczywi-
ście, w wielu krajach farmaceuci 
dokonują przeglądów lekowych, 
kontaktując się z lekarzami, jeśli 
pojawiają się wątpliwości co 
do stosowanego leczenia. Już przed 
wieloma laty w Stanach Zjedno-
czonych, które są kolebką opieki 
farmaceutycznej, wykazano efek-
tywność opieki farmaceutycznej, 

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

prof. dr hab. n. med. KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS 
dr n. farm. AGNIESZKA NEUMANN-PODCZASKA
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realizowanej w oparciu o amery-
kański model przeglądu stoso-
wanej farmakoterapii Brown Bag 
Session (syn. Brown Bag Medi-
cine Review), Drug Use Review 
(DUR). Z kolei spośród krajów 
europejskich najlepiej rozwinięty 
system poradnictwa lekowego ma 
Wielka Brytania, gdzie w 2005 r. 
wprowadzono system przeglądu 
lekowego MUR (Medication Use 
Review), refinansowany w ramach 
opieki zdrowotnej, który polega 
na prowadzeniu przez farma-
ceutę oceny poprawności leczenia 
farmakologicznego pacjentów. 

Działalność z zakresu opieki 
farmaceut ycznej,  rów nież 
w Polsce, stanowi nie tylko 

obowiązek zawodowy farma-
ceuty, ale także etyczny, wynika-
jący z kodeksu etyki farmaceuty. 
Ciągle jednak brak jest w naszym 
kraju zarówno merytorycznych 
podstaw opieki farmaceutycznej 
w geriatrii, jak i praktycznych 
rozwiązań w tym zakresie.

Idąc tym tropem, podjęto 
badania mające na celu odpo-
wiedź na pytanie o efektywność 
opieki farmaceutycznej w geriatrii 
w warunkach polskich. Projekt 
zatytułowany „Opieka farmaceu-
tyczna w geriatrii” zyskał finan-
sowane wsparcie ze środków 
Narodowego Centrum Nauki 
(kierownik projektu: dr n. farm. 
Agnieszka Neumann-Podczaska; 

Grant N405674340). Jest on pierw-
szym realizowanym w Polsce 
projektem, w którym porady 
udzielane przez farmaceutę 
w ramach opieki farmaceutycznej 
były poradami płatnymi.

Celem przeprowadzonych 
badań było opracowanie założeń 
modelu opieki farmaceutycznej 
w geriatrii oraz ocena jego przy-
datności w codziennej praktyce.

Projekt realizowany był przez 
10 farmaceutów działających 
w porozumieniu z kierownikiem 
projektu. Warunkiem udziału 
farmaceuty w tym przedsię-
wzięciu było:

  posiadanie tytułu magistra 
farmacji oraz specjalizacji 

www.stock.adobe.com
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z zakresu farmacji aptecznej lub 
minimum pięcioletniego stażu 
pracy w aptece ogólnodostępnej,
  obecność miejsca dedykowa-
nego opiece farmaceutycznej 
w miejscu pracy farmaceuty 
oraz zgoda kierownika apteki,
  pozytywny wynik rozmowy 
kwalifikacyjnej i pisemna dekla-
racja gotowości objęcia opieką 
farmaceutyczną 30 pacjentów 
w czasie 24 miesięcy,
  odbycie szkolenia merytorycz-
nego z zakresu praktycznej 
realizacji opieki farmaceu-
tycznej według zasad projektu.

Każdy farmaceuta włączył 
do niego 30 pacjentów. Byli to 
pacjenci, którzy w systemie 
co d zienny m stosowa l i  co 
najmniej 10 leków (brano pod 
uwagę: leki Rp, OTC i suplementy 
diety). Dodatkowymi kryteriami 
włączenia pacjentów do projektu 
były: wiek (ukończone 65 lat) oraz 
świadoma, pisemna zgodę na 
objęcie opieką farmaceutyczną. 
Do projektu włączono zatem 
300 pacjentów.

K i e r o w n i k  p r o j e k t u 
(dr Agnieszka Neumann-Pod-
czaska) wraz z jego głównymi 
wykonawcami (prof. Katarzyna 
Wieczorowska-Tobis – lekarz 
geriatra i prof. Edmund Grześko-
wiak – farmaceuta) na podstawie 
dostępnych narzędzi przygoto-
wali zestaw kryteriów do oceny 
poprawności farmakoterapii 
starszych pacjentów, dedyko-
wany farmaceutom aptek ogól-
nodostępnych, o nazwie Kryteria 
Potencjalnie Niepoprawnej Farma-
koterapii w Geriatrii. Kryteria 
te poddano ocenie autorytetów 
z dwóch dziedzin:

  eksperci w dziedzinie farma-
kologii: prof. dr hab. n. farm. 

Jerzy Brandys – (we współpracy 
z dr hab. Agnieszką Skowron) 
i prof. dr hab. n. farm. Helena 
Makulska-Nowak 

   eksperci w dziedzinie geriatrii: 
prof. dr hab. n. med. Barbara 
Bień, prof. dr hab. n. med. 
Tomasz Grodzicki i dr n. med. 
Jarosław Derejczyk. 

Badanie miało charakter inter-
wencyjny. W celu opracowania 
założeń modelu opieki farmaceu-
tycznej zespół dwóch ekspertów, 
ekspert z dziedziny farmakologii 
klinicznej – dr n. farm. Agnieszka 
Neumann-Podczaska (kierownik 
projektu) oraz ekspert z dziedziny 
geriatrii – prof. dr hab. n. med. 
Katarzyna Wieczorowska-Tobis, 
opracował szczegółowy algorytm 
postępowania w procesie opieki 
farmaceutycznej. W ramach 
algorytmu wypracowano zasady 
postępowania w zakresie:

  zbierania wywiadu medycz-
nego (według zasad amerykań-
skiego modelu Modified Review 
of Systems),
  zbierania wywiadu farma-
koterapeutycznego (według 
zasad modeli DUR – Drug Use 
Review oraz MUR – Medication 
Use Review),
  wypracowywania rozwiązań 
problemów lekowych (według 
zasad SOATP: S – subjective, 
O – objective, A – assessment, 
T – therapeutic, P – plan),
  t worzen ia pl a nu opiek i 
farmaceut ycznej (według 
zasad TOM – Therapeutic 
Outcomes Monitoring),
  kontaktów farmaceuty z leka-
rzem rodzinnym,
  dok umentowania opiek i 
farmaceutycznej, 
  monitorowania efektywności 
opieki farmaceutycznej. 

Do analizy zakwalifikowano 291 
osób. Ich średnia wieku wynosiła 
74,9±7,3 lat. Było wśród nich 189 
kobiet (64,9% ogółu). Do najczę-
ściej zasięganych porad należały: 
porada lekarza rodzinnego (276 
osób – 94,8%), kardiologa (157 osób 
– 53,9%), urologa (70 osób – 24,1%) 
i diabetologa (50 osób – 17,2%). 
Analizowani pacjenci w momencie 
objęcia ich opieką farmaceutyczną 
pobierali w systemie codziennym 
średnio 12,3±2,9 leków, w tym 
8,6±3,1 leków Rp oraz 3,7±2,3 prepa-
ratów OTC. Do najczęściej stoso-
wanych grup leków należały:

  leki układu sercowo-naczynio-
wego [C] – 1264 preparaty (35,4% 
ogółu stosowanych leków), 
w tym najczęściej pobierane: 
inhibitory reduktazy HMG-CoA,
  leki układu pokarmowego 
[A] – 885 preparatów (24,8%), 
w tym najczęściej inhibitory 
pompy protonowej,

  leki ośrodkowego układu nerwo-
wego [N] – 435 preparatów 
(12,2%), w tym najczęściej leki 
psychostymulujące i nootro-
powe z kategorii inne.

 Projekt obejmował 3 spotkania 
każdego pacjenta z farmaceutą:

  Pierwsze spotkanie, podczas 
którego zbierany był wywiad 
dotyczący stanu zdrowia, 
procesów chorobowych, stoso-
wanej farmakoterapii oraz stylu 
życia. Wszystkie te dane pozwo-
liły przygotować farmaceucie 
plan opieki indywidualny dla 
każdego pacjenta. Na przygo-
towanie planu farmaceuta miał 
tydzień. W razie wątpliwości 
mógł się kontaktować z kierow-
nikiem projektu. Odbywały się 
też regularne szkolenia.
  Spotkanie drugie, k tóre 
odbywało się po tygodniu 

Opieka farmaceutyczna w geriatrii
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od pierwszego, poświęcone było 
przekazaniu planu interwencji 
pacjentowi, czyli przedyskuto-
wanie zasad jej wdrażanie.
  Trzecie spotkanie odbywało się 
po miesiącu od drugiego i miało 
na celu weryfikację przestrze-
gania przez pacjenta rekomen-
dacji farmaceutycznych oraz 
zaleceń lekarza wydanych 
w odpowiedzi na te rekomen-
dacje, a także reakcji lekarza 
na rekomendacje oraz pacjenta 
na zalecenia lekarskie. 

W celu dokonania oceny efek-
tywności interwencji farma-
ceutycznych analizie poddano 
liczbę leków stosowanych przez 
pacjentów w trzech punktach 
czasowych: 

  I – przed objęciem pacjenta 
opieką farmaceutyczną,
  II – po wydaniu przez farma-
ceutów rekomendacji,
  III – po zakończonym procesie 
opieki farmaceutycznej.

Analiza wpływu procesu opieki 
farmaceutycznej na ilościowy 
aspekt farmakoterapii wyka-
zała, że zaproponowane przez 
farmaceutów zmiany (gdyby 
lekarz zastosował wszystkie 
rekomendacje, punkty czasowe: 
I vs. II) spowodowałyby istotny 
spadek zarówno liczby wszyst-
kich pobieranych leków [Rp+OTC] 
(p<0,0001), jak i leków Rp (p<0,01) 
oraz OTC (p<0,05). Po uwzględ-
nieniu rekomendacji farmaceu-
tycznych wdrożonych w życie 
obniżeniu uległa tylko liczba leków 
Rp+OTC (p<0,01; punkty czasowe: 
I vs. III).

Dodatkowo przeanalizowano 
problemy lekowe zidentyfikowane 
przez farmaceutów w procesie 
opieki farmaceutycznej. Średnia 
liczba problemów lekowych 

„Opieka farmaceutyczna w geriatrii” to pierwszy 
realizowany w Polsce projekt, w którym porady 

udzielane przez farmaceutę w ramach opieki 
farmaceutycznej były poradami płatnymi

Opieka farmaceutyczna w geriatrii
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zdiagnozowanych przez farma-
ceutów u analizowanych pacjentów 
wynosiła aż 3,1±1,4 (3,1-7). Wyróż-
niono 8 kategorii problemów 
występujących z częstością przed-
stawiona poniżej:

  stan nieleczony – 82 osoby 
( 30, 2% osób,  u  k tór ych 
farmaceuta zidentyfikował 
problemy lekowe),

  zbędna terapia – 112 osób (41,3%),
  niewłaściwy lek – 153 osoby 
(56,5%),
  za niska dawka leku - 40 osób 
(14,8%),
  za wysoka dawka – 52 osoby 
(18,2%),
  działania niepożądane – 
124 osoby (45,7%),

  niska podatność pacjenta 
na zalecenia – 128 osób (47,2%),

  interakcje – 145 osób (53,5%).
Rekomendacje farmaceutyczne 

dotyczyły trzech zakresów:
  potrzeby przeprowadzenia labo-
ratoryjnych badań kontrolnych 
– 109 osób (40,2% osób, u których 
farmaceuta zauważył potrzebę 
wydania rekomendacji),
  zmiany stylu życia – 105 osób 
(34,5%); najczęściej były to zale-
cenia dietetyczne,

  zmian w stosowanej farmakote-
rapii – 241 osób (88,9%); najczę-
ściej było to:
•  odjęcie leku – 125 osób 

(51,2% osób, u któr ych 
widziano potrzebę inter-
wencji w zakresie farma-
koterapi i );  n ajcz ę ś c ie j 
odejmowaną substancją 
był kwas acetylosalicylowy 
w dawce kardioprotekcyjnej,

•  zamiana leku na inny lek 
– 88 osób (36,5%); najczę-
ściej dotyczyło to wyciągów 
z liścia senesu (Folium sennae), 
które zamieniane były na leki 
przeczyszczające działa-
jące osmotycznie,

•  zmiana pory pobierania leku 
ze względu na interakcje 
farmakokinetyczno-farma-
kodynamiczne – 72 osoby 
(29,9%); najczęściej dotyczyło 
to omeprazolu i pantoprazolu.

Zgoda na wprowadzenie reko-
mendacji farmaceutycznych wyra-
żona została przez 222 pacjentów 
(89,2%). Lekarze wyrazili zgodę 
na włączenie rekomendacji farma-
ceuty u 133 pacjentów (73,5%). Aż 
u 204 pacjentów (80,6%) objęcie 
opieką farmaceutyczną przyniosło 
poprawę ich stanu klinicznego.

Efektem projektu jest model  
opieki farmaceutycznej w geriatrii 

(OF-Senior), którego przydatność 
została pozytywnie oceniona 
w warunkach praktyk aptek 
ogólnodostępnych. Zwalidowany 
model jest rekomendowany jako 
podstawa do  wprowadzenia 
w Polsce opieki farmaceutycznej 
nad pacjentami w wieku pode-
szłym w systemie opieki zdro-
wotnej. Podkreślenia wymagają 
pozytywne opinie o modelu 
nie tylko wśród farmaceutów, 
ale również wśród pacjentów 
i lekarzy.

Podsumowanie
O opiece farmaceutycznej mówiło 
i mówi się bardzo wiele, brak 
jednak dotychczas praktycz-
nych rozwiązań w tym zakresie. 
Prezentowane wyniki stanowią 
pierwszy w Polsce sprawdzony 
w praktyce aptek ogólnodostęp-
nych model opieki farmaceu-
tycznej, gotowy do zaaplikowania 
w praktyce. Model oparty jest 
o funkcjonujące od wielu lat stan-
dardy opieki farmaceutycznej 
realizowanej w Wielkiej Brytanii, 
Stanach Zjednoczonych i Kana-
dzie, a jego efektywność wykazana 
została w warunkach polskich 
aptek ogólnodostępnych. 

Wyniki projektu jedno-
znacznie pokazują, że opieka 
farmaceutyczna realizowana 
wobec pacjenta starszego 
z ciężką wielolekowością:

  przekłada się na poprawę stanu 
klinicznego pacjenta starszego, 
mierzonego zmniejszeniem 
liczby i nasilenia dolegliwości 
i objawów

  jest pozytywnie odbierana przez 
pacjentów starszych
  jest pozytywnie odbierana 
przez lekarzy, którzy są gotowi 
na współpracę z farmaceutą.  

Opieka farmaceutyczna w geriatrii

prof. dr hab. n. med.
KATARZYNA 

WIECZOROWSKA-TOBIS

dr n. farm.
AGNIESZKA 

NEUMANN-PODCZASKA

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, 
Pracownia Geriatrii Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu.
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Opieka farmaceutyczna w geriatrii

PRZYGOTOWANIEM do upowszechnienia idei opieki 
farmaceutycznej w geriatrii oraz realizacji praktycznej 
opieki farmaceutycznej w aptekach ogólnodostępnych 
jest szkolenie, przygotowane specjalnie dla farmaceutów 
przez realizatorów projektu. Jest to pierwsze w Polsce 
szkolenie z zakresu opieki farmaceutycznej oparte o pracę 
z pacjentami starszymi. Prowadzone ono będzie inter-
profesjonalnie przez absolwentów i członków European 
Academy for Medicine of Ageing (EAMA) - lekarza geriatrę 
i farmaceutę, ze specjalnością w zakresie farmako-
logii klinicznej.

Szkolenie organizowane będzie we współpracy Wiel-
kopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz realizatorów 
projektu: prof. dr hab. med. Katarzyny Wieczorowskiej-
-Tobis, kierownika Katedry i Kliniki Medycyny Palia-
tywnej, Zakładu Geriatrii Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przewodniczącej 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicz-
nego oraz dr n. farm. Agnieszki Neumann-Podczaskiej, 
adiunkta w Katedrze i Klinice Medycyny Paliatywnej, 
Zakładu Geriatrii.

Dwudniowe szkolenie obejmowało będzie zagad-
nienia zarówno z zakresu praktycznych podstaw opieki 
farmaceutycznej w geriatrii, jak i warsztaty praktyczne 
z zakresu praktycznej realizacji opieki farmaceutycznej. 

W ramach podstaw praktycznej opieki farmaceutycznej 
w geriatrii zrealizowany będą następujące zagadnienia:
1. Opieka farmaceutyczna w świetle przepisów ustawy 

Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie/
kodeksu etyki zawodowej farmaceuty – punkt 
widzenia samorządu aptekarskiego. 

2. Pacjent starszy – trudna wielochorobowość i wielole-
kowość – punkt widzenia lekarza geriatry.

3. Pacjent starszy w aptece – wyzwanie w codziennej 
pracy. 

   Jak zebrać wywiad medyczny – metoda Therapeutic 
Outcomes Monitoring (TOM).

   Jak zebrać wywiad lekowy – metoda Drug Use 
Review (DUR) i Brown Bag Session.

4. Kryteria potencjalnej niepoprawności leczenia 
chorych starszych (kryteria Beers’a) – najnowsze 
uaktualnienie (2019). 

   Jak rozpoznawać problemy lekowe. 
5. Jak sporządzić plan opieki farmaceutycznej. 

Metoda SOATP.
6. Jak rozwiązywać problemy lekowe. 
7. Jak przekazywać rekomendacje pacjentom.
8. Jak efektywnie współpracować z lekarzem.

   Analiza przypadków pacjentów starszych 
z wielochorobowością i wielolekowością.

Drugi dzień szkolenia obejmie warsztaty prak-
tyczne, prowadzone w grupach liczących maksy-
malnie 6-10 farmaceutów. Warsztaty te oparte będą 
o pracę z pacjentem starszym z wielochorobowością 
i wielolekowością. 

Warsztaty praktyczne obejmować będą praktyczną 
pracę ze starszym pacjentem. Praca ta polegać będzie na:

   zebraniu wywiadu medycznego – metoda TOM,
   zebraniu wywiadu lekowego - metoda DUR/Brown 
Bag Session,

   przygotowaniu dokumentacji z zebranych wywiadów.
Kolejno farmaceuci zaangażowani będą w pracę 

grupową, polegającą na:
   opracowaniu planu opieki farmaceutycznej – metoda 
SOATP (45 minut) – przygotowanie dokumentacji 
opieki farmaceutycznej,

   przygotowaniu rekomendacji farmaceutycznych.
Na bieżąco przygotowywany plan opieki farma-

ceutycznej wraz z rekomendacjami farmaceutycznymi 
podlegał będzie konsultacji z prowadzącymi szkolenie 
ekspertami z zakresu geriatrii i farmakologii.

Kolejno farmaceuci ponownie pracować będą 
z pacjentem starszym w celu przekazania mu planu opieki 
farmaceutycznej oraz rekomendacji farmaceutycznych. 

Szkolenie podsumowane będzie za pomocą feedbacku 
ze strony prowadzących kurs ekspertów, w celu uzupeł-
nienia praktycznych umiejętności nabytych przez farma-
ceutów w ramach szkolenia. 

Przygotowanie praktyczne farmaceutów 
do realizacji opieki farmaceutycznej w geriatrii 
w warunkach apteki ogólnodostępnej
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NIEBEZPIECZNE KLESZCZE
PRZED BORELIOZĄ MOŻNA SIĘ UCHRONIĆ

Jeszcze kilkanaście lat temu nikt się nie 
zastanawiał, czy ugryzienie przez kleszcza 

niesie za sobą jakieś niebezpieczeństwo 
i problemy zdrowotne w przyszłości. 

Nie stosowano też specjalnej ochrony 
przed ukąszeniami, a pajęczaki usuwano 
w warunkach domowych. Obecnie chorzy 

o diagnozie często dowiadują się nawet 
po kilku latach trwania choroby, a objawy 

boreliozy utożsamiają z innymi jednostkami 
chorobowymi. Niestety, niektórych zmian 

w organizmie nie da się cofnąć.

Borel ioza (choroba 
z Lyme) jest najczę-
ściej rozpoznawaną 
chorobą przenoszoną 

przez kleszcze. Do zakażenia 
dochodzi wówczas, gdy kleszcz 
będący nosicielem krętka Borrelia 
burgdorferi wgryzie się w skórę 
człowieka i zacznie ssać jego krew 
(nie każdy kleszcz jest nosicielem 
ww. krętka). Niestety, chorzy 
często nie wiedzą, że ukąsił ich 
kleszcz! Skąd więc ta choroba? 
Po d cza s p ene t ra c ji  skór y 
kleszcz wstrzykuje substancję 

znieczulającą. Nic nas nie 
swędzi, nie szczypie, nie drażni. 
Ponadto kleszcze często wybie-
rają te partie, w których skóra jest 
bardzo cienka, na przykład zagłę-
bienie pod kolanem, czyli miejsca 
mało dla nas widoczne. 

Pacjenci do apteki trafiają 
z różnymi objawami. Leczeni 
między innymi ze względu na 
bóle stawów i mięśni, zabu-
rzenia ps ychiczne, w t y m 
stany depresyjne.  Uskarżają 
się na zaniki świadomości. 
Z czasem pojawiają się problemy 

rodzinne, zamknięcie w sobie 
i niekończące się wizyty lekar-
skie. Aż w końcu diagnoza 
– borelioza. Jedyną metodą 
leczenia jest długotrwałe poda-
wanie antybiotyków. Kuracja 
trwa minimum trzy tygodnie. 
Antybiotyk w wysokiej dawce 
podawany jest drogą doustną, 
a w ciężkich prz y padkach 
– dożylną. 

Jako farmaceutka znam różne 
historie pacjentów. Wielokrotnie 
zwierzają się, opowiadając mi 
o wpływie choroby na ich życie. 

www.stock.adobe.com
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U jednych rozwijała się przez 
wiele lat, u innych zdiagnozo-
wana została od razu ze względu 
na niepokojący i charaktery-
styczny rumień. To on stanowi 
pierwszy sygnał rozwijającej się 
choroby. Jednak u dzieci rumień 
wędrujący występuje rzadko! 
U dorosłych również nie musi 
być obecny, mimo rozprzestrze-
niającej się choroby (występuje 
u 50-80 proc. zakażonych). Zatem 
diagnostyka jest trudna. Można 
też oddać kleszcza do badania. 
Wówczas dowiemy się, czy był 
nosicielem krętka Borrelia burg-
dorferi. Zaznaczam jednak, że 
opinie są podzielone i specjaliści 
chorób zakaźnych nie traktują 
tego badania jako decydującego 
o infekcji. Ryzyko zakażenia 
zależy też od czasu żerowania 
kleszcza, a szybka reakcja 
i prawidłowe usunięcie paję-
czaka w jak najkrótszym czasie 
znacznie zmniejszają ryzyko 
transmisji boreliozy. Dlatego 
tak istotne jest, by po powrocie 
do domu z parku, ogrodu czy 
spaceru w lesie od razu obejrzeć 
całe ciało – i swoje, i dziecka.

Jeśli rozwój infekcji nie 
zostanie powstrzymany na wcze-
snym etapie, krętki Borrelia mogą 
rozprzestrzenić się w całym 
organizmie. Nie ma możli-
wości „naprawy” powstałych 
z czasem uszkodzeń w obrębie 
organizmu.  Choroba zajmuje 
skórę, układ nerwowy, stawy 
i mięsień sercowy. Wyniszcza 
organizm od środka. Dopiero 
po kontakcie z chorymi zrozu-
miałam, jak trudną i uniemożli-
wiającą normalne życie chorobą 
jest borelioza. I jak ważne jest, by 
się przed nią chronić i nie dopuścić 
do ukąszenia. 

Dlaczego temat ten poru-
szam jesienią, a nie wiosną? 
Otóż wrzesień i październik to 
kolejny szczyt sezonu na żero-
wanie kleszczy. W związku 
z brakiem szczepień ważna jest 
profilaktyka – podczas jesien-
nego grzybobrania dbajmy o osła-
nianie ciała odzieżą i stosujmy 
środki odstraszające kleszcze. 
Polecam preparaty dźwiękowe 
oraz repelenty. Ze względu na 
drażniące składniki w środkach 
odstraszających do drugiego 
miesiąca życia dziecka jedyną 
osłoną jest moskitiera. W przy-
padku niemowląt i starszych 
dzieci należy stosować prepa-
raty bazujące głównie na natu-
ralnych składnikach. Najwyższą 
ochronę dają produkty chemiczne 

zawierające w składzie DEET, 
czyli składnik, który bardzo 
skutecznie odstrasza owady. 
Udowodniono, 
że środki z DEET 
b e z p i e c z n i e 
można stosować 
maksymalnie raz 
dziennie (dzia-
łają do ośmiu 
godzin). U dzieci 
z kolei stosuje się 
je w mniejszych 
stężeniach. Nie 
mogą ich używać 
kobiety w ciąży. 

Pamiętajmy – 
szybko zdiagno-
zowana borelioza 
jest chorobą wyle-
czalną! 

Niebezpieczne kleszcze

Kleszczowe zapalenie mózgu
„KLESZCZE przenoszą wiele różnych patogenów. Nowe metody diagnostyczne 
pozwalają zdiagnozować między innymi anaplazmozę, o której jeszcze 20 lat 
temu mówiono bardzo rzadko, czy babeszjozę – chorobę pierwotniakową, 
zwaną malarią północy. Nie istnieje szczepienie przeciwko boreliozie, 
anaplazmozie czy też babeszjozie, ale możemy stosować różne środki 
profilaktyczne. Natomiast przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu jest 
szczepionka. Do szczepienia się przeciwko tej chorobie zachęcamy nie tylko 
te osoby, które są zawodowo narażone na pokłucie przez kleszcze” – mówi 
dr hab. n. med. Anna Moniuszko-Malinowska, adiunkt w białostockiej Klinice 
Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji.
Kleszczowe zapalenie mózgu wywołują wirusy z rodziny Flaviviridae, 
przenoszone przez kleszcze z rodzaju Ixodes. W celu zapewnienia odporności 
stosuje się szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Szczepionka 
przeznaczona jest przede wszystkim dla osób przebywających stale lub 
okresowo na terenach endemicznego występowania wirusa. W Polsce są 
to tereny leśne północno-wschodniej części kraju. Najlepszym przykładem 
skuteczności szczepień są leśnicy, których praktycznie nie hospitalizuje się 
z powodu kleszczowego zapalenia mózgu od czasu wprowadzenia szczepień 
w tej grupie zawodowej. Warto się więc zaszczepić! 

Eugeniusz JAROSIK

mgr farm.
IZABELA AUGUSTYNIAK  

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego Poznaniu. 

Przygodę z macierzyństwem uwiecznia 
na swoim blogu w sieci, gdzie dzieli się 

wiedzą i doświadczeniem.
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SERIALIZACJA:
KRAJOBRAZ PO PIERWSZYM STARCIU

Przepisy nakładające obowiązek serializacyjny weszły w życie 
9 lutego 2019 r. Dla całej branży farmaceutycznej – od producentów, 

dystrybutorów, a na aptekach kończąc, była to zmiana krytyczna. 
W czerwcu tego roku przyjrzeliśmy się krajobrazowi tej nowej 
rzeczywistości podczas wyjazdowej sesji Sekcji Pracowników 
Hurtowni Farmaceutycznych Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Aptekarskiej. Na zaproszenie mgr. farm. TOMASZA NAWROCKIEGO 
spotkaliśmy się w Synoptis Industrial w Swarzędzu.

MATEUSZ SZAMAŁEK, „Farmacja Wielkopolska”: Z jakimi 
wyzwaniami musiałeś się zmierzyć, przygotowując 
Synoptis Industrial do spełnienia wymogów tzw. dyrek-
tywy antyfałszywkowej? 

Tomasz Nawrocki: Produkt leczniczy o kategorii 
dostępności Rx, który nie posiada kodowania i zabez-
pieczenia zgodnego z przepisami dyrektywy, nie 
może po dniu 9 lutego zostać dopuszczony do obrotu. 
Producent jest zobowiązany wyposażyć park maszy-
nowy w urządzenie, które w czasie rzeczywistym 
będzie drukować niepowtarzalny kod serializa-
cyjny oraz kod 2D, a także weryfikować ich jakość 
i odrzucać opakowania o nieakceptowalnej jakości 
tych nadruków. Jednocześnie maszyna musi zabez-
pieczyć produkt przed otwarciem. Najpopularniej-
szym sposobem jest etykieta typu „tamper evident”, 
ale może być to także zaklejenie kartonika leku lub 
inne rozwiązanie. Zawartość opakowań odrzuco-
nych, których kod nie został wydrukowany w odpo-
wiednie jakości, w optymistycznym scenariuszu 
zostaje zawrócona do początku procesu pakowania, 
a dotychczasowe opakowanie, etykiety i wygenero-
wany numer serializacyjny staje się odpadem. 

W jaki sposób wytwórca pozyskuje numery serializacyjne?
Aby obsłużyć generowanie numerów, zarządzanie 
produktami z nadanymi już numerami oraz prze-
kazywanie ich do europejskiego systemu, produ-
cent zmuszony jest wprowadzić system IT, który 
będzie podłączony z EMVO, a jednocześnie będzie 
wspierał wszystkich wytwórców kontraktowych, 
którzy współpracują z producentem. System musi 
być w trybie online połączony z urządzeniami 
do nadruku i umożliwić w przyszłości wdrożenie 
agregacji, czyli możliwości identyfikacji pojedyn-
czych kodów opakowań w kartonach zbiorczych, 
a także z poziomu palety.

Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się wytwórca farma-
ceutyków, który nie podołał przygotowaniu do wdro-
żenia serializacji?

Producenci, którzy nie dostosowali parku maszy-
nowego i systemów informatycznych do wymogów 
wynikających z tzw. dyrektywy antyfałszywkowej, 
w praktyce wypadli z biznesu leków na receptę, 
pozostając w grze na poziomie suplementów diety 
i leków OTC.

FARMACEUCI W HURTOWNI
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Farmaceuci pracujący w hurtowniach farmaceutycznych 
codziennie mierzą się z dziesiątkami problemów związanych 
z serializacją. W jaki sposób postrzegasz nowe wyzwania 
po stronie dystrybucji po dniu 9 lutego?

Dla dystrybutora teoretycznie nic się nie zmieniło. 
Jak wiadomo, nie jest to prawda, gdyż łańcuch 
dostaw leków to nie jest prosta linia „producent – 
hurtownia – apteka”, gdzie tylko w takim przypadku 
nie musi dochodzić do weryfikacji autentyczności 
leków przez sprawdzenie ich kodów w systemie naro-
dowym. Często dochodziło do wymiany handlowej 
pomiędzy hurtowniami i podczas takiej sprze-
daży produktu hurtownia odbierająca zobowią-
zana jest skanować każde opakowanie, weryfikując 
jego autentyczność. Identyczne obowiązki nało-
żone zostały na importerów równoległych, powo-
dując, że import niektórych produktów przestał się 
opłacać w związku ze zwiększeniem pracochłonności 
i kosztów operacji. Dodatkowo hurtownik zobowią-
zany jest obsłużyć zwroty od swoich odbiorców. Jest 
to morze produktów, które należy zweryfikować po 
zwrocie z apteki do hurtowni, a przed kolejnym ich 
skierowaniem do dystrybucji.

Jak z perspektywy wytwórcy wyglądają nowe 
obowiązki aptek?

Konieczność doinstalowania nakładki do systemu 
obsługi apteki i nowy, często dodatkowy czytnik, 
być może nie są wielką uciążliwością, jednak gdy 
wziąć pod uwagę, że działanie systemu seriali-
zacji na poziomie europejskim pozostawia wiele 
do życzenia, zrozumiemy, iż farmaceuci jako 
ostatni w łańcuchu zderzają się z błędami, brakami 
i awariami systemu niemal codziennie. Do tego 
dochodzą ciągłe problemy z fałszywymi alarmami 
lub problemami z rozpoznawalnością kodów, 
chociażby ze względu na sprzężenie pomiędzy czyt-
nikiem a klawiaturą obsługującego system kompu-
tera (zamiana wielkości liter itp.).

Jak zatem mógłbyś podsumować wizję rynku farmaceu-
tycznego po wejściu w życie serializacji?

Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, wyraźnie 
widać, że system promuje przedsiębiorstwa farma-
ceutyczne przed hurtowniami i aptekami, gdyż 
to firmy kontrolują rynek. Na poziomie hurtowni 
wyraźnie ukrócono handel pomiędzy hurtow-
niami, które muszą wygenerować istotne koszty, by 

Serializacja: krajobraz po pierwszym starciu
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obsłużyć przyjęcie towaru od innego dystrybutora 
w łańcuchu dostaw niż producent. Ukrócono także 
import równoległy pomiędzy krajami Unii Europej-
skiej, gdyż w tym wypadku obowiązują identyczne 
zasady. Uzyskano zatem przewagę negocjacyjną dla 
producenta w relacji z dystrybutorem, jako że ten nie 
jest w stanie bezkosztowo zaopatrywać się w innych 

źródłach poza pierwotnym producentem. Dla aptek 
oznacza to zmniejszenie możliwości dystrybucji 
zamienników lub leków z importu równoległego, 
czyli realne zmniejszenie tańszej oferty dla pacjenta. 

A jak serializacja może wpłynąć na konkurencję wśród 
samych producentów?

Otóż przewaga konkurencyjna nie dotyczy bezpo-
średnio producentów generycznych. Wynika to z faktu 
kosztochłonności wyposażenia produkcji w urzą-
dzenia i instrumenty IT. Producent generyczny (czyli 
cały przemysł farmaceutyczny w Polsce) konkuruje 
kosztami produkcji z producentem oryginalnym (tym 

który wymyślił lek) po okresie ochrony patentowej 
(średnio 20 lat z możliwością wydłużenia) oraz innymi 
producentami generycznymi. Skoro producenci gene-
ryczni muszą doinwestować obszary produkcyjne, 
ich koszty rosną, a co za tym idzie, spada konku-
rencyjność ich produktów, gdyż te drożeją. Cześć 
z nich, głównie mali producenci, nie dotrzymają 

kroku i wypadną z biznesu. Dla producenta orygi-
nalnego koszt inwestycyjny w obszar produkcji także 
się pojawia, jednak jego zyski są wielokrotnie wyższe, 
a im dłużej konkurencja generyczna się nie pojawi 
lub pojawi w limitowanej ilości w związku z barierą 
kosztową, tym dłużej utrzymuje się wysoka sprzedaż 
produktu na wysokiej marży.

Czyli zza nadrzędnego celu, jakim jest zabezpieczenie rynku 
przed fałszywkami, wyłania się aspekt biznesowy?

Trudno oprzeć się wrażeniu, że wdrożenie dyrektywy 
antyfałszywkowej na poziomie Europy (ale także 
w innych krajach, takich jak Chiny i Indie) jest nie 

Wdrożenie dyrektywy 
antyfałszywkowej 

na poziomie Europy jest 
nie tylko przejawem 
dbałości o zdrowie 

pacjentów i eliminację 
fałszywych produktów 
z łańcucha dostaw, ale 

także elementem ostrej 
rywalizacji rynkowej 

i eliminowaniem 
konkurencji przez 
globalne koncerny

Serializacja: krajobraz po pierwszym starciu
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tylko przejawem dbałości o zdrowie pacjentów i elimi-
nację fałszywych produktów z łańcucha dostaw, ale 
także, a może w znacznej mierze, elementem ostrej 
rywalizacji rynkowej i eliminowaniem konkurencji 
przez globalne koncerny. Podsumowując, przy wdro-
żeniach wszelkich inicjatyw, szczególnie na rynku 
zdrowia, powinniśmy kierować się wartością dla 
pacjenta. Zastanawiam się, czy wielomiliardowe inwe-
stycje w całym łańcuchu dostaw leków z perspektywy 
pacjenta niosą wartość, za którą ten, chcąc nie chcąc, 
będzie płacił.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał mgr farm. MATEUSZ SZAMAŁEK 
„Farmacja Wielkopolska”

WYJAZDOWA SESJA SEKCJI PRACOWNIKÓW HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH WLKP. OIA, SYNOPTIS INDUSTRIAL (SWARZĘDZ, 27 CZERWCA 2019 ROKU). MGR FARM. TOMASZ NAWROCKI PREZENTUJE 
UCZESTNIKOM SPOTKANIA PRAKTYCZNE ASPEKTY SERIALIZACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH. CZŁONKOWIE SEKCJI PRACOWNIKÓW HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH WLKP. OIA OBSERWUJĄ PROCES 
SERIALIZACJI  LEKÓW, STANOWIĄCY JEDEN Z ETAPÓW PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ

T O M A S Z  N AW R O C K I  – 
magister farmacji, specja-
lista ds. farmacji przesyłowej. 
Członek  APICS (The Association 
for Supply Chain Management); 
w 2018 r. uzyskał prestiżową 
certyfikację CPIM (Certified 
in Production and Inventory 
Management). Doświadczenie 
zawodowe budował w firmach 
Biorfarm i GlaxoSmithKline Phar-
maceutiucals, wspierając tech-
nologię wytwarzania leków oraz 
transfery produkcyjne. Od 2014 r. związany z Grupą Neuca, gdzie 
pełni funkcję dyrektora operacyjnego Synoptis Industrial Sp. z o.o. 

Serializacja: krajobraz po pierwszym starciu
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EUGENIUSZ JAROSIK
Redaktor naczelny 

„Farmacji Wielkopolskiej”

W połowie tego roku pojawiła się 
w mediach fala informacji na temat 
braku leków w aptekach. Problem 
ten ostatnio często podejmowany 

jest również w debacie publicznej w naszym 
kraju, a także w tekstach prasowych i progra-
mach telewizyjnych poświęconych działalności 
tzw. mafii lekowej. Słuchając wypowiedzi 
niektórych publicystów i polityków, można 
by odnieść wrażenie, że w minionych latach 
polscy pacjenci nie mieli kłopotów z dostępem 
do leków, a apteki, zwłaszcza prowadzone 
przez indywidualnych aptekarzy, nie spotykały 
się ze zjawiskiem reglamentacji produktów 
leczniczych. Elastyczność naszej pamięci i jej 
iluzoryczny charakter sprawiają, że zaciera się 
prawda o tym, co działo się na rynku farmaceu-
tycznym za przestrzeni ostatniej dekady.

6 czerwca 2019 r. weszła w życie nowelizacja 
ustawy Prawo farmaceutyczne, która ma na celu 
przeciwdziałanie nieprawidłowościom i niedo-
borom w zaopatrzeniu na farmaceutycznym 
rynku detalicznym. Zgodnie z intencją projek-
todawcy tej ustawy, wprowadzane zmiany 
mają zlikwidować nieprawidłowości i braki 
leków, które są powodowane działającym 
na szeroką skalę nielegalnym obrotem produk-
tami leczniczymi funkcjonującym w ramach 
tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji 
produktów leczniczych.

Po wielu latach ignorowania zjawisk niszczą-
cych polski rynek farmaceutyczny państwo 
postanowiło wykorzystać instrumenty prawne, 
aby poprawić zaopatrzenia pacjentów w leki. 
W czasie dwóch poprzednich kadencji samo-
rządu aptekarskiego Naczelna Izba Aptekarska 
o problemie i przyczynach braku leków stale 
informowała Ministerstwo Zdrowia, posłów, 
senatorów, przewodniczących sejmowej 
i senackiej Komisji Zdrowia, Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego, a nawet Biuro 

Bezpieczeństwa Narodowego. Przedstawiano 
mechanizmy i dokumenty wskazujące, że mamy 
do czynienia ze zorganizowaną działalno-
ścią przestępczą.

Od 2013 r. aptekarze zgłaszali na stronie inter-
netowej Naczelnej Izby Aptekarskiej braki leków. 
Od połowy lutego 2013 r. do końca grudnia 
2013 r. do NIA napłynęło ponad 1700 zgłoszeń. 
Od 1 stycznia do 10 grudnia 2014 r. poprzez 
uczestnictwo we wspomnianej ankiecie 
aptekarze z całej Polski zgłaszali trudności 
z dostępem do leków ponad 1480 razy, przy 
czym jedno zgłoszenie obejmowało najczęściej 
kilka leków. Był to, rzecz jasna, wierzchołek góry 
lodowej. Ankieta była fakultatywna, a rzeczy-
wisty niedobór leków był poważnym problemem 
społecznym, zagrażającym bezpieczeństwu 
zdrowotnemu obywateli naszego kraju. 

Samorząd aptekarski już w 2012 r. ostrzegał, 
że wywóz leków z Polski będzie się nasilał. 
W stanowisku Naczelnej Rady Aptekarskiej 
z 21 listopada 2012 r. zwrócono się do Ministra 
Zdrowia o podjęcie działań zmierzających 
do wyeliminowania nielegalnego wywozu 
z kraju produktów leczniczych, w szczegól-
ności objętych refundacją ze środków publicz-
nych. W kwietniu 2015 r. Sejm przyjął tzw. 
ustawę antywywozową, odrzucając, poprawki 
zgłoszone przez posłów ówczesnej opozycji, 
a przygotowane przez Naczelną Izbę Apte-
karską. Zdaniem NIA, przyjęta wówczas 
nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne 
nie była w stanie zapewnić stałego i równego 
dostępu aptek, a w konsekwencji ich pacjentów 
do leków. Ówczesna nowelizacja ustawy skut-
kowała też bezref leksyjną depenalizacją 
art. 127 ustawy Prawo farmaceutyczne. Przepis 
ten niegdyś przewidywał odpowiedzialność 
karną, a po zmianie prawa przewidywał 
jedynie odpowiedzialność administracyjną 

O braku leków, mafii i trosce 
o dobre imię aptekarzy
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za prowadzenie działalności niezgodnie z treścią 
zezwolenia. W tej sytuacji walka z mafią lekową stała 
się fikcją. Gdyby art. 127 przewidywał odpowiedzial-
ność karną obok wprowadzonej odpowiedzialności 
administracyjnej, to takie zachowanie byłoby oczy-
wiście przestępstwem. 

Od kwietnia 2015 r. Naczelna Izba Aptekarska prowa-
dziła akcję protestacyjną. Aptekarze protestowali 
przeciwko reglamentacji leków i modelowi dystry-
bucji, który narzuciły firmy farmaceutyczne, limitując 
dostawy produktów leczniczych do aptek. Protest 
polegał na informowaniu społeczeństwa o przyczynach 
braku leków w aptekach. Aptekarze składali podpisy 
pod tekstem zamieszczonym na stronie internetowej 
NIA, domagając się stałego i równego dostępu do leków 
refundowanych ze środków publicznych. Do czerwca 
2015 r. protest na stronie NIA poparło około 6 tysięcy 
osób. 

Tegoroczna nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne 
penalizuje nabywanie leku z naruszeniem zakazu okre-
ślonego w art. 78b Prawa farmaceutycznego (zakaz 
zaopatrywania się przez hurtownie w produkty lecznicze 
od podmiotów innych niż ściśle określone) oraz z naru-
szeniem zakazu, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy 
Prawo farmaceutyczne (zakaz nabywania przez podmiot 
wykonujący działalność leczniczą produktu leczniczego 
w innym celu niż udzielanie przez ten podmiot świad-
czenia opieki zdrowotnej). Zgodnie z art. 126b ust. 2 
Prawa farmaceutycznego działanie osób naruszających 
zakaz nabywania produktów leczniczych od podmiotów 
prowadzących obrót detaliczny i podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą stanowi samodzielną 
podstawę odpowiedzialności bez względu na możliwość 
przypisania naruszenia nakazów związanych ze zbywa-
niem produktów leczniczych przez osoby reprezentujące 
podmioty tego ostatniego rodzaju. To rozwiązanie 
winno spowodować możliwość ukierunkowania reakcji 
karnej na osoby organizujące i zarządzające niepożą-
danym procederem. 

Czy uda się skutecznie walczyć z mafią lekową? Prawo 
stwarza taką możliwość. Żeby jednak poprawić zaopa-
trzenie aptek w leki, niezbędne są kolejne działania. 
Fundamentalną sprawą jest równy dostęp wszyst-
kich aptek do produktów leczniczych. Tymczasem 
apteki powiązane z dużymi hurtowniami są w sytuacji 

uprzywilejowanej. Potrzebna jest też konsekwentnie 
i mądrze prowadzona polityka lekowa państwa. 

Samorząd aptekarski powinien nadal informować 
Ministra Zdrowia o wszelkich nieprawidłowościach 
na rynku farmaceutycznym i problemach z zaopa-
trzeniem aptek w leki. Ale powinien też błyskawicznie 
reagować na materiały prasowe, w których dzien-
nikarze, poruszając temat mafii lekowej, tworzą 
przekaz krzywdzący i naruszający dobre imię tysięcy 
pracujących rzetelnie i z oddaniem pacjentowi farma-
ceutów. Po materiale telewizyjnym wyemitowanym 
we wrześniu przez stację TVN24 prezes Wielkopol-
skiej Okręgowej Rady Aptekarskiej Alina Górecka 
zwróciła się do prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej 
Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej z prośbą o inter-
wencję medialną rzecznika prasowego Naczelnej Izby 
Aptekarskiej w sprawie rzeczywistego odbioru społecz-
nego ww. programu, dotyczącego działania mafii 
lekowej w Polsce. „Obecnie właśnie po tym programie 
sumiennie pracujących farmaceutów spotyka wiele 
przykrości ze strony «uświadomionych» przez ten 
program pacjentów. Do Wlkp. OIA wpływają skargi 
rozżalonych na brak reakcji rzecznika prasowego 
NIA farmaceutów, którzy są wręcz atakowani przez 
pacjentów komentarzami:
«Tylko niech nic tu pani nie kombinuje z liczbą leku 
na recepcie, dobrze wiemy, co pani robi z tymi lekami».
«No, no, teraz wiemy, z czego się nachapaliście…».

To tylko te najłagodniejsze szykany, których doświad-
czają farmaceuci.

Jednym z zadań ustawowych samorządu aptekar-
skiego jest dbałość o dobre imię aptekarzy. Rozumiemy, 
że ideą programu telewizyjnego było pokazanie poważ-
nego problemu i bezradności państwa w tej sprawie, 
jednak faktem bezspornym jest to, że na wizerunku 
w odbiorze społecznym straciła znakomita większość 
naszych Koleżanek i Kolegów. Proszę o interwencje 
rzecznika prasowego NIA, od którego w takich sytu-
acjach farmaceuci oczekują natychmiastowej reakcji 
w obronie ich dobrego imienia” – napisała prezes 
Wlkp. ORA.
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BŁĘDY W PRACY FARMACEUTY
W życiu codziennym często spotykamy się ze stwierdzeniem, 
że błądzić jest rzeczą ludzką. Jednak w przypadku zawodu 

farmaceuty, będącego zawodem zaufania publicznego, 
konsekwencje błędów popełnianych podczas wykonywanych 

czynności mogą pociągać za sobą daleko idące skutki. 

W   przepisach brak 
jest prawnej defi-
nicji błędu farma-
c e u t y c z n e g o . 

W praktyce pojęcie to rozpa-
truje się więc na podstawie 
piśmiennictwa dotyczącego 
błędu w sztuce lekarskiej, który 
definiuje się jako postępowanie 
sprzeczne z uznanymi zasadami 
wiedzy medycznej (M. Nestoro-
wicz, „Prawo medyczne”), a także 
jako naruszenie przez lekarza, 
świadomego tego, że podejmuje 
czynność medyczną, obowiązują-
cych go w konkretnym wypadku, 
wypracowanych na gruncie nauki 
i praktyki, reguł postępowania 
zawodowego wobec dóbr praw-
nych w postaci życia i zdrowia 
człowieka, które na gruncie prawa 
stanowi podstawę dla stwier-
dzenia naruszenia obowiązku 
ostrożności (A. Liszewska, 
„Odpowiedzialność karna za 

błąd w sztuce lekarskiej”). Mając 
powyższe na uwadze, błąd farma-
ceutyczny, potocznie określany 
też jako błąd w sztuce aptekar-
skiej, można zdefiniować jako 
działanie przy wykonywaniu 
czynności zawodowych niezgodne 
z procedurami i zasadami postę-
powania zawodowego, których 
źródłem są aktualne standardy 
wiedzy farmaceutycznej i prak-
tyka farmaceutyczna. 

Wszystkiemu 
winna rutyna?
Jako główną przyczynę błędów 
popełnianych przez farmaceutów 
realizujących średnio kilkadzie-
siąt recept dziennie wskazuje się 
w szczególności rutynę. Działania 
według utartych wzorów i sche-
matyczność postępowania, a także 
monotonia i brak zróżnicowania 
w pracy mogą prowadzić do popeł-
niania nawet podstawowych 

pomyłek. Często przyczyną jest 
również czynnik ludzki spowo-
dowany przez konkretne osoby, 
które mogą popełniać błędy, 
wykonując swoje czynności zawo-
dowe, w szczególności z powodu 
zmęczenia, stresu, presji czasu, 
rozproszenia uwagi lub różnego 
rodzaju utrudnień. Wpł y w 
na popełnianie błędów może 
mieć również zbyt duża liczba 
obowiązków czy po prostu nieprze-
strzeganie procedur. Także zasady 
obowiązujące w danej aptece, 
polityka kadrowa, zła komuni-
kacja, relacje interpersonalne czy 
wreszcie niejednoznaczny lub 
nieprawidłowo dokonany podział 
obowiązków, mogą prowadzić 
do popełniania przez farma-
ceutów błędów w wykonywanej 
pracy. Często przyczyną błędów 
w trakcie realizacji recepty jest 
niewłaściwe odczytanie nazwy 
leku lub dawki, bardzo podobne 

KAROLINA MYTKOWSKA

IGNORANTIA IURIS NOCET
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nazwy i opakowania preparatów, 
niewłaściwe bądź wprowadza-
jące w błąd określenia związane 
ze stężeniem lub ilością substancji 
leczniczej, a także brak odpowied-
niej kontroli realizacji recepty przy 
wydawaniu leku. 

Kategorie błędów
Biorąc pod uwagę brzmienie art. 
86 ust. 2 ustawy Prawo farma-
ceutyczne (tj. z 22 lutego 2019 r., 
Dz.U. z 2019 r., poz. 499), wymie-
niającego usługi farmaceu-
tyczne świadczone w aptekach, 
można wyróżnić następujące 
rodzaje błędów popełnianych 
przez farmaceutów:

   w wydawaniu produktów lecz-
niczych i wyrobów medycznych, 

   w sporządzaniu leków receptu-
rowych i aptecznych,

   w udzielaniu informacji 
o produktach leczniczych 
i wyrobach medycznych.
Błędy w wydawaniu produktów 

leczniczych i wyrobów medycz-
nych obejmują zarówno przy-
padki wydania leku innego niż 
wskazany na recepcie, w niepra-
widłowej dawce lub postaci, ale 
także sytuacje sprzedaży leków, 
których termin ważności minął, 
leków w ycofanych z obrotu 
dec yzją Głównego Inspek-
tora Farmaceutycznego, leków 
niezarejestrowanych w Polsce 
czy też sprzedaży określonych 
leków bez recepty. Zgodnie z art. 
124 ustawy Prawo farmaceu-
tyczne wprowadzanie do obrotu 
produktu leczniczego bez pozwo-
lenia na dopuszczenie do obrotu 
zagrożone jest grzywną, karą 

ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 
2. Ta sama kara przewidziana 
jest w art. 126 Prawa farma-
ceutycznego za wprowadzanie 
do obrotu produktu leczniczego, 
dla którego upłynął termin 
ważności. Wprawdzie produkty 
lecznicze wydane z apteki nie 
podlegają zwrotowi, jednak 
zgodnie z art. 96 ust. 8 Prawa 
farmaceutycznego nie dotyczy to 
produktu leczniczego lub wyrobu 
medycznego zwracanego aptece 
z  powodu niewłaściwego ich 
wydania. W takim przypadku, 
jeżeli pacjent zauważy, że farma-
ceuta błędnie wydał mu lek, może 
dokonać jego zwrotu.

Błędy w praktyce farma-
ceutycznej dotyczące wykony-
wania leków recepturowych 

Błędy w pracy farmaceuty
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mogą polegać na nieprawi-
dłowym odważeniu poszczegól-
nych składników, wykonywaniu 
określonych czynności w taki 
sposób, że dochodzi do powstania 
niezgodności recepturowych czy 
też wykonywaniu leków jałowych 
w warunkach nieaseptycznych.

Podczas wykonywania swoich 
obowiązków farmaceuta może 
również popełniać błędy w zakresie 
przekaz y wania pacjentom 
nieprawidłowych informacji co 
do schematu dawkowania leku, 
działań niepożądanych lub prze-
ciwwskazań wobec stosowanych 

leków. Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie zapotrze-
bowań oraz wydawania z apteki 
produktów leczniczych, środków 
spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego i wyrobów 
medycznych z 12 października 
2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2008) 
w § 5 ust. 1 przewiduje, że osoba 
wydająca z apteki produkt lecz-
niczy miedzy innymi sprawdza 
jego termin ważności oraz – jeżeli 
jest to możliwe – kontroluje wizu-
alnie, czy nie wykazuje on cech 
świadczących o jego sfałszo-
waniu lub niewłaściwej jakości, 

udziela informacji dotyczących 
przechowywania i stosowania 
wydawanego produktu leczni-
czego, a także udziela informacji 
o środkach ostrożności związa-
nych z przyjmowaniem wyda-
wanego produktu leczniczego, 
jeżeli są one dostępne. Zgodnie 
z art. 7 ust. 2 Kodeksu Etyki Apte-
karza RP aptekarz używa całej 
swojej wiedzy i umiejętności dla 
przekazania pacjentowi odpo-
wiednich w jego dolegliwościach 
środków leczniczych, dbając przy 
tym o przekazanie mu rzetelnej, 
pełnej i zrozumiałej informacji 
o produktach leczniczych i wyro-
bach medycznych. W związku 
z tym w sytuacji, gdy pacjent 
zażąda dodatkowych informacji 
– obowiązkiem farmaceuty jest 
jej udzielenie z zachowaniem nale-
żytej staranności.

Obok powyższego podziału 
dokonuje się również rozróż-
nienia błędów w sztuce aptekar-
skiej na formalne oraz zagrażające 
życiu i zdrowiu pacjenta. Błędy 
formalne polegają najczęściej na 
nieprawidłowej wycenie wartości 
leku, zrealizowaniu recepty mimo 
niepełnych lub nieczytelnych 
danych, czy też zrealizowaniu 
recepty przeterminowanej bądź 
niezgodnej z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia w  sprawie 
recept lekarskich z 13 kwietnia 
2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 745). 
Ponieważ nie stanowią one 
zagrożenia dla zdrowia lub 
życia, mogą zostać naprawione 
poprzez ponowną wycenę recepty 
czy też poprawienie błędnych 
danych i z reguły nie wymagają 
kontaktu z pacjentem, chyba 
że pojawi się konieczność zwrotu 
kwoty nadpłaconej przez pacjenta 
wskutek błędu farmaceuty. 

O wiele poważniejsze skutki 
mogą jednak wynikać z błędów 
zagrażających zdrowiu lub życiu 
pacjenta w konsekwencji wydania 
przez farmaceutę niewłaściwej 
(mniejszej lub większej) dawki leku 
czy też niewłaściwego zamien-
nika. Ponieważ tego typu błąd 
może wpływać na nieprawidłowy 
przebieg terapii, a nawet dopro-
wadzić do jej niepowodzenia, 
w takich sytuacjach wyma-
gany jest jak najszybszy kontakt 
z pacjentem lub lekarzem wysta-
wiającym receptę celem uniknięcia 
negatywnych skutków pomyłki lub 
przynajmniej ich zminimalizo-
wania. W praktyce wskazuje się, 
że aby ograniczyć ryzyko błędów, 
realizacja i późniejsza kontrola 
recepty powinna być wykonywana 
przez dwie różne osoby.

Z punktu widzenia etyki zawo-
dowej w przypadku popełnienia 
błędu farmaceuta musi podjąć 
określone działania. Zgodnie 
z art. 8 Kodeksu Etyki Aptekarza 
RP każda pomyłka merytoryczna 
popełniona podczas czynności 
zawodowych aptekarza musi być 
niezwłocznie naprawiona dla 
zapobieżenia jej skutkom.

Konsekwencje
Farmaceuta może zostać pocią-
gnięty do odpowiedzialności 
na płaszczyźnie zawodowej, 
cywilnej oraz karnej. Kwestia 
odpowiedzialności zawodowej 
uregulowana jest w przepisach 
ustawy o izbach aptekarskich (tj. 
z 14 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1419). 

Zgodnie z art. 45 tej ustawy 
członkowie samorządu aptekar-
skiego podlegają odpowiedzial-
ności zawodowej przed sądami 
aptekarskimi za postępowanie 

Błędy w pracy farmaceuty
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sprzeczne z zasadami etyki 
i deontologii zawodowej oraz 
przepisami prawnymi doty-
czącymi wykonywania zawodu 
farmaceuty. Sąd aptekarski po 
przeprowadzeniu postępowania 
w przedmiocie odpowiedzial-
ności zawodowej może orzec karę 
upomnienia, nagany, zawieszenia 
prawa wykonywania zawodu 
farmaceuty na okres od trzech 
miesięcy do trzech lat oraz karę 

pozbawienia prawa wykonywania 
zawodu farmaceuty. Stosownie do 
treści § 37 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie 
postępowania w sprawach odpo-
wiedzialności zawodowej farma-
ceutów z 31 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 65, poz. 612) sąd aptekarski 
wymierza karę, biorąc pod uwagę 
stopień winy, naruszenie zasad 
etyki i deontologii zawodowej, 

naruszenie przepisów o wyko-
nywaniu zawodu farmaceuty, 
skutki czynu oraz zachowanie się 
obwinionego przed popełnieniem 
przewinienia zawodowego i po 
jego popełnieniu. Zgodnie z art. 51 
ustawy o izbach aptekarskich kara 
upomnienia, nagany i zawieszenia 
prawa wykonywania zawodu 
pociągają za sobą utratę prawa 
wybieralności do organów izb 
aptekarskich do czasu usunięcia 

z rejestru wzmianki o ukaraniu. 
Natomiast w razie prawomoc-
nego ukarania karą zawieszenia 
oraz pozbawienia prawa wyko-
nywania zawodu, stosunek pracy 
farmaceuty wygasa z mocy prawa. 
Wygaśnięcie to pociąga za sobą 
skutki, jakie przepisy prawa 
wiążą z rozwiązaniem umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika. Kara pozbawienia 

prawa wykonywania zawodu 
farmaceuty powoduje ponadto 
skreślenie z listy członków okrę-
gowej izby aptekarskiej bez 
prawa ubiegania się o ponowne 
uzyskanie prawa wykonywania 
zawodu przez okres dziesięciu 
lat od daty uprawomocnienia się 
orzeczenia o karze pozbawienia 
prawa wykonywania zawodu. 
Postępowanie w  przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej 

o ten sam czyn toczy się nieza-
leżnie od postępowania karnego 
lub postępowania dyscypli-
narnego wszczętego w jedno-
stce organizacyjnej, w której 
przepisy szczególne przewi-
dują takie postępowanie. Może 
jednak być ono zawieszone 
do czasu ukończenia postępo-
wania karnego (art. 52 ustawy 
o izbach aptekarskich).

Błędy w pracy farmaceuty
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Odpowiedzialność cywilna 
farmaceuty za błąd popełniony 
przy wykonywaniu czynności 
zawodowych ukształtowana jest 
na zasadzie winy. Jeżeli farma-
ceuta zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę popełnił błąd 
przy w ykony waniu swoich 
obowiązków służbowych i wyrzą-
dził tym szkodę osobie trzeciej, 
to co do zasady ponosi on odpo-
wiedzialność wobec pracodawcy 
do wysokości trzymiesięcznego 
wynagrodzenia przysługującego 

mu w dniu wyrządzenia szkody 
(art. 119 Kodeksu pracy). Należy 
jednak mieć na względzie, że 
zgodnie z art. 120 ust. 1 Kodeksu 
pracy w razie wyrządzenia przez 
pracownika przy wykonywaniu 
przez niego obowiązków pracow-
niczych szkody osobie trzeciej, 
zobowiązany do jej naprawienia 

jest w yłącznie 
p r a c o d a w c a , 
któremu w takiej 
sytuacji przysłu-
guje roszczenie 
do pracownika 
o zwrot zapła-
conego odszko-
dowania. Jeżeli 
jednak farma-
ceuta umyślnie 
wyrządził szkodę, 
to jest obowią-
zany do jej napra-
wienia w pełnej 

wysokości (art. 122 Kodeksu 
pracy). W sytuacji natomiast gdy 
farmaceuta nie jest zatrudniony 
na podstawie umowy o  pracę, 
to jego odpowiedzialność będzie 
miała charakter odpowiedzial-
ności deliktowej, uregulowanej 
w art. 415 Kodeksu cywilnego 
przewidującego obowiązek napra-
wienia szkody wyrządzonej 
ze swojej winy.

Błąd popełniony przy wyko-
nywaniu czynności zawodowych 
może skutkować także pocią-

gnięciem farmaceuty do odpo-
wiedzialności karnej. Zgodnie 
z art. 160 § 3 Kodeksu karnego za 
nieumyślne narażenie człowieka 
na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu przewi-
dziana jest grzywna, kara ograni-
czenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku. Ściganie tego 
przestępstwa następuje na wniosek 
pokrzywdzonego, przy czym 
farmaceuta nie będzie podlegał 
karze, jeżeli dobrowolnie uchylił 
grożące niebezpieczeństwo 
(art. 160 § 4 i 5 Kodeksu karnego). 
W przypadku nieumyślnego naru-
szenia czynności narządu ciała 
lub rozstroju zdrowia Kodeks 
karny przewiduje grzywnę, 
karę ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku 
(art. 157 § 3 Kodeksu karnego). 
W sytuacji jednak nieumyślnego 

spowodowania ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu wysokość przewi-
dzianej kary wzrasta do  3  lat 
pozbawienia wolności (art. 156 
§ 2 Kodeksu karnego), a ściganie 
przestępstwa następuje z urzędu. 
W przypadku gdy w wyniku popeł-
nionego błędu w sztuce aptekar-
skiej dojdzie do nieumyślnego 
spowodowania śmierci człowieka, 
to farmaceuta zgodnie z art. 155 
Kodeksu karnego podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5. Należy jednocześnie mieć 
na względzie, że odpowiedzialność 
za popełnienie przestępstwa ma 
charakter osobisty i nie jest uzależ-
niona od formy wykonywania przez 
farmaceutę zawodu. 

Poniesienie przez farmaceutę 
odpowiedzialności na jednej 
z wyżej wymienionych płaszczyzn 
nie wyłącza odpowiedzialności 
z innego tytułu. Może się zatem 
zdarzyć, że farmaceuta będzie 
odpowiadał za błąd popełniony 
przy wykonywaniu czynności 
zawodowych zarówno na płasz-
czyźnie zawodowej, cywilnej, 
jak i karnej. Dlatego też w razie 
ustalenia, że został popełniony 
błąd w  czynnościach farma-
ceuty, należy podjąć wszelkie 
działania mające zapobiec jego 
skutkom, ewentualnie w celu ich 
zminimalizowania. O ile bowiem 
konsekwencje na gruncie prawa 
cywilnego można ograniczyć 
ubezpieczeniem się od odpo-
wiedzialności cywilnej z tytułu 
wykonywania zawodu farmaceuty, 
o tyle jednak żadne ubezpieczenie 
nie uchroni od skutków odpowie-
dzialności karnej i dyscyplinarnej. 
Stąd tak ważne jest zachowanie 
należytej staranności przy wyko-
nywaniu obowiązków zawodo-
wych w pracy farmaceuty. 

Błędy w pracy farmaceuty

DZIAŁANIA WEDŁUG UTARTYCH WZORÓW 
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„Powstanie kompleksu farmaceutycznego w Poznaniu 
umożliwi mocne zintegrowanie potencjału naukowego 

i dydaktycznego społeczności akademickiej naszego Wydziału 
Farmaceutycznego, pracowników i studentów. Wspólnota 

zebrana w jednym miejscu stanowi potencjał twórczy, który 
jeżeli zostanie dobrze ukierunkowany, potrafi wydać naprawdę 

dobre owoce” – mówi prof. dr hab. FRANCISZEK GŁÓWKA, 
przewodniczący Zespołu ds. Projektu Budowy Collegium 
Pharmaceuticum i Centrum Innowacyjnych Technologii 

Farmaceutycznych, który opowiada o siedemdziesięcioletnich 
staraniach o budowę nowej siedziby poznańskiego 

Wydziału Farmaceutycznego.

Idea budowy poznańskiego 
Collegium Pharmaceuticum
Pierwsze plany budowy siedziby dla jednostek 
poznańskiego Wydziału Farmaceutycznego sięgają 
pierwszej połowy ubiegłego wieku, a ściślej roku 
1947, kiedy wydział ten był jeszcze w strukturach 
Uniwersytetu Poznańskiego. 13 grudnia 1947 r. Rada 
Wydziału podjęła uchwałę, żeby wystąpić do Central-
nego Urzędu Planowania w Warszawie o włączenie 
budowy siedziby Wydziału Farmaceutycznego 
w sześcioletni plan rządowy. 

Przez kolejne dziesięciolecia pojawiały się różne 
koncepcje. Jedna z nich, z końca lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku, kiedy dziekanem była prof. Luto-
sława Skrzypczak, szczególnie wydawała się możliwa 
do spełnienia, ale też nie doczekała się realizacji. 
Istne fatum zawisło nad naszym marzeniem o nowo-
czesnej siedzibie Wydziału Farmaceutycznego. Gdy 
10 lat temu kwestię budowy poruszyłem w rozmowie 
z jednym z prominentnych wówczas profesorów 
naszego wydziału, usłyszałem odpowiedź, którą 
dobrze zapamiętałem: „Panie kolego, zakończy 
pan pracę w uniwersytecie, pójdzie  na emeryturę, 
a i tak do tego czasu Collegium Pharmaceuticum nie 
powstanie”. Nie było wówczas podstaw, żeby ocenie 
profesora zaprzeczyć. Nigdy jednak nie zgodziłem 

się z tą opinią. Gdy zatem temat budowy Collegium 
Pharmaceuticum pojawił się w końcówce kadencji 
rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. 
Jacka Wysockiego, bez wahania przyjąłem propozycję 
zaangażowania się w ten projekt. 

W czerwcu 2016 r. zostałem powołany na pełno-
mocnika rektora Uniwersytetu Medycznego 
do spraw reprezentowania uczelni przed właści-
wymi organami i instytucjami w związku z pracami 
dotyczącymi przygotowania projektu „Budowa 
i wyposażenie Centrum Innowacyjnej Techno-
logii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”. Działania 
te miały na celu zgłoszenie projektu do konkursu 
w ramach WRPO 2014+ (Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny) – „Wsparcie infrastruktury 
B+R w sektorze nauki”. Tak też się stało - projekt 
uzyskał znaczne wsparcie finansowe z funduszy 
unijnych. 

Z początkiem roku akademickiego 2017/2018 
pracę rozpoczął Zespół ds. Projektu Budowy Colle-
gium Pharmaceuticum i Centrum Innowacyj-
nych Technologii Farmaceutycznych, powołany 
przez kanclerza uniwersytetu dr. Rafała Staszew-
skiego. W skład zespołu weszły następujące osoby: 
prof. dr hab. Franciszek Główka (przewodniczący), 
dr hab. Marta Karaźniewicz-Łada, dr hab. Edyta 

Collegium Pharmaceuticum w Poznaniu
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Szałek, dr Bartosz Urbaniak, dr Bartłomiej Mila-
nowski oraz mgr inż. Bogusław Bednarek. Zadaniem 
zespołu było opracowanie założeń merytorycznych 
całego kompleksu farmaceutycznego oraz współ-
praca z pracownią architektoniczną w zakresie wyko-
nania dokumentacji projektowej. 

Jesteśmy coraz bliżej realizacji naszego farma-
ceutycznego marzenia. Obecny rektor prof. dr hab. 
Andrzej Tykarski w swoim programie wyborczym 
z roku 2016 zawarł konieczność budowy Collegium 
Pharmaceuticum i obietnicy dotrzymuje. Wyty-
czono teren pod przyszłą inwestycję w kampusie 
uniwersyteckim. W 2017 r. została wyłoniona firma 
architektoniczna, która podjęła się zaprojektowania 
całego kompleksu Wydziału Farmaceutycznego, 
kojarzonego jako Collegium Pharmaceuticum. 
W tym samym roku powstała koncepcja architek-
toniczna, systematycznie rozwijana, żeby sprostać 
wymaganiom przyszłych użytkowników obiektu 
– naukowców, nauczycieli, studentów i pozosta-
łych pracowników wydziału. Rektor uniwersytetu 
zdobył znaczące fundusze na realizację projektu. 

Główne źródła finansowania to pożyczka z Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego oraz środki uzyskane 
w ramach programu operacyjnego innowacyjna 
gospodarka, a przeznaczone na budowane łącznie 
z Collegium Pharmaceuticum Centrum Innowacyj-
nych Technologii Farmaceutycznych (CITF). 

Koncepcja architektoniczna
Projekt architektoniczny został przygotowany przez 
architektów z firmy Rysy Architekci Rafał Siera-
czyński z Warszawy. Zakłada on budowę trzech 
budynków z łącznikami. Cały kompleks Collegium 
Pharmaceuticum wraz z dwoma osobnymi budyn-
kami o łącznej powierzchni prawie 10 tys. m2 spełnia-
jącymi przede wszystkim funkcje dydaktyczne oraz 
pomiędzy nimi posadowione Centrum Innowacyj-
nych Technologii Farmaceutycznych o powierzchni 
prawie 3 tys. m2 usytuowany będzie w kampusie 
uniwersyteckim pomiędzy ulicami Rokietnicką, 
Polną i Marcelińską. 

W budynkach dydaktycznych na trzech kondy-
gnacjach nadziemnych umieszczone będą katedry 

1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ WMUROWANIA AKTU EREKCYJNEGO POD BUDOWĘ COLLEGIUM PHAMACEUTICUM. OD LEWEJ: KANCLERZ KOLEGIUM NAUK FARMACEUTYCZNYCH 
PROF. DR HAB. LUCJUSZ ZAPRUTKO, WICEMINISTER ZDROWIA SŁAWOMIR GADOMSKI, DZIEKAN POZNAŃSKIEGO WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO PROF. DR HAB. EDMUND GRZEŚKOWIAK I REKTOR 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU PROF. DR HAB. ANDRZEJ TYKARSKI

UMP
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i zakłady naukowe z laboratoriami i salami dydak-
tycznymi. Zaplanowano również w pełni wyposażoną 
dużą salę wykładową oraz liczne sale seminaryjne, 
których obecnie bardzo brakuje. Szczególny nacisk 
położono na polepszenie warunków pracy nauczy-
cieli akademickich. Poprawę funkcjonowania 
katedr ma zapewnić rozdział pokoi dla asystentów, 
adiunktów oraz samodzielnych pracowników nauko-
wych od pomieszczeń laboratoryjnych. Pomyślano 
też o studentach, a zwłaszcza o pomieszczeniach, 
w których mogliby odpocząć, poczytać,  porozma-
wiać, przeczekać przerwę między zajęciami czy zjeść 
posiłek. Ulokowano je w dużych łącznikach między 
budynkami. Zakładamy, że cały kompleks budynków 
o nazwie Collegium Pharmaceuticum będzie miej-
scem integracji środowiska akademickiego, nauko-
wo-badawczego i przemysłowego.

Przed budynkiem ma powstać ogród farmako-
gnostyczny, spełniający zarówno funkcję dydak-
tyczną, jak i rekreacyjną. Dla zmotoryzowanych 
przygotowano znaczną liczbę naziemnych miejsc 
parkingowych. W części poniżej poziomu zerowego 
będą mieściły się magazyny na odczynniki, sprzęt, 
centralna serwerownia. Na tym samym poziomie 
w CITF zaprojektowano również dobrze doświetlone 
sale seminaryjne.

Etapy budowy
Realizacja projektu postępuje zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. 19 grudnia 2018 r. została odsło-
nięta tablica przy ul. Rokietnickiej w Poznaniu,  
informująca, że w tym miejscu powstanie Colle-
gium Pharmaceuticum. Zakończył się też etap 
wyboru generalnego wykonawcy odpowiedzial-
nego za budowę inwestycji. W wyniku postępo-
wania przetargowego wyłoniono firmę ALSTAL. 
W dniu 23 lipca 2019 r. podpisana została umowa 
na realizację inwestycji. Jak podkreślił rektor 
prof. Andrzej Tykarski: „To kolejny krok zbliża-
jący nas do utworzenia nowej siedziby dla jedno-
stek Wydziału Farmaceutycznego. Czekaliśmy 
na to blisko 70 lat”. 1 października 2019 r. odbyła 
się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego 
pod budowę Collegium Phamaceuticum. Tak więc 
marzenie powoli staje się rzeczywistością. 

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach. 
W latach 2019-2021 powstanie pierwszy budynek 
Collegium Pharmaceuticum. Równolegle będzie 

prowadzona budowa Centrum Innowacyjnych Tech-
nologii Farmaceutycznych. Do pierwszego budynku 
zostaną przeniesione jednostki naukowo-dydak-
tyczne posadowione na terenach, które po sprze-
daży mogłyby zasilić finansowo drugi etap budowy. 
Ostatnim, lecz nie mniej ważnym etapem, będzie 
budowa w kolejnych dwóch latach, po zakończeniu 
I etapu, drugiego budynku Collegium Pharmaceu-
ticum, gdzie będą mieściły się pozostałe katedry oraz 
dziekanat naszego wydziału.

Centrum Innowacyjnych 
Technologii Farmaceutycznych
Projektowane CITF, skupiające ekspertów 
z Wydziału Farmaceutycznego oraz dysponujące 
wyjątkową w skali regionu i kraju infrastrukturę 
badawczą, ma być odpowiedzią na potrzebę wdra-
żania i komercjalizacji badań naukowych oraz 
prac rozwojowych nad lekiem. Głównym celem 
działalności CITF będzie świadczenie usług badaw-
czych i doradczych, a także realizacja prac rozwojo-
wych w obszarach: farmaceutycznym, medycznym, 
chemicznym i kosmetycznym, w szczególności 
w zakresie leków generycznych i biologicznych. 
Obecnie część jednostek Wydziału Farmaceutycz-
nego prowadzi działalność komercyjną w ramach 
szeroko zakrojonej współpracy z przemysłem, 
jednak rozproszona lokalizacja utrudnia możliwość 
współdziałania zarówno z pozostałymi jednost-
kami wydziału, jak i z partnerami branżowymi. 
Skupienie w jednym miejscu zespołów badawczych 
jednostek Wydziału Farmaceutycznego o udoku-
mentowanym doświadczeniu w prowadzeniu badań 
komercyjnych oraz zlokalizowanie w nim nowocze-
snej aparatury jest gwarancją lepszej organizacji 
pracy i skutecznej wymiany informacji między sferą 
produkcyjną a sferą naukowo-badawczą. 

Spodziewamy się, że CITF będzie stanowić 
platformę współpracy między przedsiębiorstwami 
i zespołami badawczymi Wydziału Farmaceutycz-
nego. Będzie to pierwszy punkt do kontaktu dla 
przedsiębiorstw przekonanych o tym, że warto 
inwestować w nowe rozwiązania technologiczne 
i w długotrwałą współpracę z naukowcami. Pozwoli 
to na skuteczne wdrażanie i komercjalizację badań 
naukowych, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 
potencjału technologicznego naszego regionu 
na światowym poziomie. 

Collegium Pharmaceuticum w Poznaniu
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Innowacyjne projekty są niezbędnym środ-
kiem rozwoju badań naukowych, mających na celu 
poprawę skuteczności leczenia wielu schorzeń oraz 
poprawę jakości i długości życia pacjentów. W dobie 
postępujących zmian demograficznych, polegających 
między innymi na starzeniu się społeczeństwa, 
zapotrzebowanie na leki będzie wciąż rosło. Jedno-
cześnie pacjenci oczekują skutecznej, komfortowej 
i bezpiecznej terapii, prowadzonej nowoczesnymi 
lekami o umiarkowanych cenach. Ideałem byłoby 
stosowanie terapii zindywidualizowanej, dopa-
sowanej do potrzeb każdego pacjenta. Z drugiej 
strony - procesy wytwarzania substancji leczniczych 
powinny być bardziej efektywne i bezpieczne dla 
środowiska. Stąd konieczność inwestowania w inno-
wacyjne rozwiązania w obszarze nowych produktów 
leczniczych, zwłaszcza leków biologicznych. 

Zagwarantować to może połączenie eksperckiej 
wiedzy środowiska akademickiego z nowoczesną 
technologią, przy wsparciu ze strony przemysłu. 
CITF wydaje się być idealnym narzędziem do reali-
zacji powyższych celów.

Jak to robią za granicą?
Nasz wydział prowadzi szeroko rozwiniętą współ-
pracę edukacyjną związaną z wymianą studentów 
z University of Kentucky, College of Pharmacy 
w Lexington (USA), University of Rennes, University 
of Nancy (Francja), University of Linköping (Szwecja), 
Semmelweis University w Budapeszcie i z wieloma 
innymi ośrodkami uniwersyteckimi. Nawiąza-
liśmy też aktywną współpracę naukową z Rutgers 
University w New Brunswick (USA), Uniwersytetem 
Christiana Albrechta w Kilonii, Uniwersytetem 

Collegium Pharmaceuticum w Poznaniu

ZESPÓŁ DS. PROJEKTU BUDOWY COLLEGIUM PHARMACEUTICUM W POZNANIU: DR N. FARM. BARTOSZ URBANIAK, DR HAB. EDYTA SZAŁEK, PROF. DR HAB. FRANCISZEK GŁÓWKA (PRZEWODNICZĄCY 
ZESPOŁU) I DR HAB. MARTA KARAŹNIEWICZ-ŁADA
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Martina Lutra w Halle czy Uniwersytetem Tech-
nicznym w Dortmundzie (Niemcy). Doświadczenia 
zebrane podczas pobytów naszych naukowców 
w wielu ośrodkach naukowych w kraju i za granicą 
znalazły wyraz w koncepcji i wyposażeniu  projek-
towanych laboratoriów Collegium Pharmaceuticum, 
a zwłaszcza w CITF. Nowoczesne podejście domino-
wało w projektowaniu części dydaktycznej. Osobiście 
miałem możliwość pracować w nowym budynku 
Imperial College, Division of Biomedical Sciences 
w Londynie pod kierunkiem prof. Johna Caldwella. 
Obiekt ze wszech miar nowoczesny, lecz w mojej 
ocenie wielkie, otwarte przestrzenie, pomieszczenia 
często bez okien oraz ze sztucznym światłem przez 
całą dobę nie do końca spełniały oczekiwania pracu-
jących tam naukowców. Takiego rozwiązania chcie-
liśmy uniknąć u nas. 

W ostatnich kilku latach miałem okazję kilka-
krotnie przebywać w nowo wybudowanym College 
of Pharmacy w Lexington. Jest to budynek jedno-
bryłowy z nowoczesnymi rozwiązaniami wewnątrz, 
z częścią laboratoryjną na najwyższym piętrze; 
poniżej mieściły się funkcjonalne sale wykładowe 

z wyposażeniem audiowizualnym. Studenci 
przychodzili na wykłady z laptopami, gdzie po 
podłączeniu do sieci mieli już udostępnione treści 
wykładu i podczas prezentacji wykładowcy robili 
tylko krótkie notatki. Takie rozwiązanie chcemy 
wprowadzić również u nas. Myślę, że nasz kompleks 
farmaceutyczny będzie dobrze prezentował się 
na tle innych budowli o podobnym przeznaczeniu 
zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2014 r. dele-
gacja z  College of Pharmacy w Lexington była pod 
wrażeniem naszego Centrum Kongresowo-Dydak-
tycznego i biblioteki. Mam głębokie przekonanie, 
że w tym przypadku też tak będzie. 

Podsumowanie
Co da nam posiadanie Collegium Pharmaceuticum 
oraz CITF? W mojej ocenie najważniejszym osią-
gnięciem będzie mocne zintegrowanie potencjału 
naukowego i dydaktycznego społeczności akademic-
kiej naszego Wydziału Farmaceutycznego, pracow-
ników i studentów. Wspólnota zebrana w jednym 
miejscu stanowi potencjał twórczy, który jeżeli 
zostanie dobrze ukierunkowany, potrafi wydać 

Collegium Pharmaceuticum w Poznaniu

Wiceminister zdrowia SŁAWOMIR GADOMSKI dla „Farmacji 
Wielkopolskiej”: „Nowe Collegium Pharmaceuticum Uniwer-
sytetu Medycznego w Poznaniu będzie nowoczesną bazą dydak-
tyczną dla rozwoju nauk farmaceutycznych, która pozwoli 
obecnym i przyszłym pokoleniom farmaceutów realizować 
swoje naukowe pasje. Mając na uwadze intensywny rozwój nauki 
i technik badawczych, nowoczesna baza dydaktyczna w tak 
rozwojowej dziedzinie, jaką jest farmacja, ułatwi zapewnienie 
wysokiego poziomu kształcenia na tym kierunku i pozwoli 
na prawidłowe przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie 
farmaceuty, co jest niezwykle istotne w kontekście jakości 
udzielanych świadczeń zdrowotnych. Celem kształcenia i przy-
gotowania do wykonywania zawodów medycznych jest optymalne 
przygotowanie młodzieży do aktywnego funkcjonowania we 
współczesnym społeczeństwie, a przede wszystkim do pracy 
zawodowej. Wkład Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
w kształcenie kadr medycznych jest nieoceniony, a nowe Colle-
gium Pharmaceuticum znacznie to zadanie ułatwi. Gratuluje 
kadrze zarządzającej postępu w realizowanym projekcie i życzę 
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naprawdę dobre owoce. Ja w to głęboko wierzę. 
Będzie też na pewno łatwiej podjąć się nauczania 
problemowego studentów farmacji i przygotować 
naszego absolwenta do pracy zawodowej w coraz 
bardziej wymagającym społeczeństwie.

Powstanie Collegium Pharmaceuticum powoli 
staje się faktem. Przychodzi czas ref leksji i zadumy 
nad tym, jak długą drogę przeszliśmy. Dlaczego, 
współuczestnicząc w budowie i zagospodarowaniu 
części farmaceutycznej z symboliczną salą wykła-
dową im. Konstantego Hrynakowskiego w ramach 
Uniwersytetu Poznańskiego, staliśmy się osta-
tecznie po reorganizacji „narodem bez ziemi”. 
Dla kilku pokoleń poznańskich farmaceutów idea 
budowy Collegium Pharmaceuticum była tylko 
niedoścignionym marzeniem. Przychodzi też czas 
na przypomnienie, jak wiele osób angażowało się 

podczas tych 70 lat w zrywy, którym przyświecała 
wizja budowy Collegium Pharmaceuticum. Chwała 
im za to. Każdy trud przynosi owoce, często nie 
od razu.

Marzenie staje się rzeczywistością. Moim życze-
niem jest, żeby to nowe lokum Wydziału Farmaceu-
tycznego przez wiele kolejnych lat dobrze służyło 
następnym pokoleniom nauczycieli akademickich, 
naukowców i studentom, a idee i pomysły, zwłaszcza 
te zrealizowane, pomagały wszystkim ludziom i były 
symbolem dobrego wykorzystania zainwestowanych 
środków finansowych, wiedzy i zaangażowania 
wielu pokoleń. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć 
w realizacji tego dzieła, jakim jest nasze Colle-
gium Pharmaceuticum.

Wysłuchał i opracował Eugeniusz JAROSIK 

Collegium Pharmaceuticum w Poznaniu
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FARMACEUTA  
PO DRUGIEJ STRONIE ODRY

„Za każdy nocny dyżur farmaceuci w Niemczech 
dostają dodatki do wynagrodzenia, a izby aptekarskie 
pokrywają część ponoszonych przez apteki kosztów” 

– mówi mgr farm. ADA PIETKIEWICZ, polska 
farmaceutka pracująca w Niemczech, w rozmowie 
z mgr farm. Aliną Górecką, przewodniczącą Rady 

Programowej „Farmacji Wielkopolskiej”. 

ALINA GÓRECKA, „Farmacja Wielkopolska”: Absolwentka 
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu, 
nadanego uchwałą Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekar-
skiej podejmuje swoją pierwsza pracę w zawodzie w Niem-
czech. Jakie warunki musi spełnić absolwent polskiej 
uczelni, aby pracować jako farmaceuta w Niemczech?

Ada Pietkiewicz: : Warunkiem podstawowym 
i dość oczywistym jest znajomość języka niemiec-
kiego. Żeby poważanie myśleć o pracy w Niemczech, 
należy zdać egzamin językowy na poziomie B2 
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego (ESOKJ). Ja do tego egzaminu przygo-
towywałam się już podczas studiów, aby przystąpić 
do niego zaraz po zakończeniu kształcenia. 

Następnie należy przygotować i przetłuma-
czyć wiele dokumentów (musi to być tłumaczenie 
przysięgłe), które składa się w odpowiednim urzę-
dzie w Niemczech. Nie w izbie aptekarskiej, tak 
jak mogłoby sie wydawać, lecz w Landesamt für 

Soziales, Jugend und Versorgung. Dokumenty te to 
między innymi dyplom oraz suplement do dyplomu, 
prawo wykonywania zawodu, zaświadczenie lekar-
skie czy zaświadczenia o niekaralnosci – również 
w zawodzie. Kolejnym krokiem do uznania dyplomu 
jest egzamin językowy, który odbywa się już w izbie 
aptekarskiej. Jest to egzamin ustny, sprawdzający 
znajomość języka fachowego. Ten egzamin rożni 
się w zależności od kraju związkowego (landu). 
Czasem jest to inscenizacja rozmowy z pacjentem 
czy drugim farmaceutą, a czasem ma to charakter 
bardziej ustnej wypowiedzi dotyczącej na przykład 
antybiotykoterapii. 

Należy pamiętać, że Polska jest członkiem Unii 
Europejskiej i sam dyplom ma już charakter euro-
pejski. Jest to duże ułatwienie dla Polaków. Zwalnia 
to nas automatycznie z obowiązku zdawania egza-
minów państwowych, które niemieccy studenci 
farmacji zdają aż dwa razy. Osoby pochodzące spoza 
unii muszą te egzaminy zaliczyć. 

FARMACEUCI NA ŚWIECIE



lipiec–wrzesień 2019 www.farmacjawielkopolska.pl | 59

Farmaceuta po drugiej stronie Odry

Czy przynależność do samorządu zawodowego jest obliga-
toryjna w Niemczech? Jak Pani ocenia rolę izb aptekarskich 
w Niemczech i ich wpływ na działalność aptek?

W Niemczech przynależność do samorządu jest obli-
gatoryjna. Wiąże się to także z regularnym płaceniem 
składek. Izby aptekarskie działają bardzo prężnie. Orga-
nizują certyfikowane szkolenia dla personelu aptecznego, 
cotygodniowo informują o wycofaniu danych partii leków 
z rynku, prowadzą podział dyżurów nocnych, angażują 
się w programy pilotażowe, biorą udział w dyskusjach 
na temat nowelizacji ustaw czy wprowadzania nowych 
dyrektyw. Działalność samorządu zawodowego jest 
oczywiście istotna i nieoceniona. 

Czy farmaceuta zaraz po studiach wykonuje swoje 
obowiązki samodzielnie czy pod kierunkiem starszej kole-
żanki czy kolegi? Czy są jakieś aktywności zawodowe, 
do których trzeba przejść szkolenie podyplomowe?

Studia w Niemczech różnią się od naszych zasad-
niczo tym, że ostatnie dwa semestry są to semestry 

praktyczne. Po ich zakończeniu przystępuje się 
do egzaminu państwowego, a nie do obrony pracy 
magisterskiej jak w Polsce. Dlatego też w pierw-
szym roku pracy nie ponosi się jeszcze całko-
witej odpowiedzialności. W moim przypadku 
było bardzo podobnie. Kilka miesięcy pracowałam 
z innymi osobami, aby dobrze nauczyć się całego 
systemu refundacji, programu komputerowego 
czy zwyczajnie preparatów, które znajdują się 
na tutejszym rynku. Z czasem stawałam się coraz 
bardziej samodzielna, a dziś pracuję już całko-
wiecie samodzielnie.

Po studiach istnieje możliwość dalszej edukacji 
w różnych dziedzinach farmacji, między innymi 
w farmacji klinicznej, technologii postaci leków, 
analityce farmacutycznej czy toksykologii i ekologii 
z zakresu farmacji. Specjalizacje te nie są jednak 
niezbędne do pracy, na przykład jako farmaceuta 
kliniczny. 
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Farmaceuta po drugiej stronie Odry

Jak wygląda system kształcenia podyplomowego 
farmaceutów w Niemczech? Kto organizuje i certyfikuje 
takie szkolenia?

Cały personel apteczny zobligowany jest do udziału 
w szkoleniach zawodowych. Nie ma jednak okre-
ślonej liczby punktów, jakie trzeba zdobyć w danym 
okresie. Dlatego też każdy pracownik decyduje 
sam, jak często i w jakich szkoleniach bierze udział. 
Szkolenia organizowane przez izby aptekarskie czy 
związek farmaceutów są najczęściej płatne, kilkugo-
dzinne i przez to bardziej kompleksowe. Szkolenia 
firm farmaceutycznych odbywają się bardzo często 
w aptece, trwają około trzydziestu minut i najczęściej 
dotyczą konkretnych leków. 

W ramach stażu podyplomowego pracowała Pani w aptece 
ogólnodostępnej w Polsce. Jakie zasadnicze różnice widzi 
Pani w funkcjonowaniu aptek w Niemczech i Polsce?

Pierwsza różnica to personel – w niemieckich apte-
kach praca podzielona jest pomiędzy trzy zawody. 
Są to aptekarz, technik farmaceutyczny oraz tzw. 
specjalista od zakupów. O ile praca aptekarza i tech-
nika farmaceutycznego nie różni się zasadniczo, 
o tyle stanowisko specjalisty od zakupów to było dla 
mnie coś nowego. Osoby te przygotowane są do skła-
dania zamówień, rozmów z przedstawicielami 
farmaceutycznymi, wprowadzania i rozkładania 
towaru, kalkulacji cen czy prowadzenia inwentury. 
Wykonujący tę pracę posiadają również podstawowe 
wykształcenie z zakresu farmacji. Osoby te ułatwiają 
pracę farmaceutom czy technikom, dzięki czemu 
mogą oni więcej czasu poświęcić pacjentom. 

Druga ogromna różnica to mnogość kas chorych. 
Na szczęście programy komputerowe są na tyle 
intuicyjne, że funkcjonuje to całkiem sprawnie. 
Oczywiście trzeba stale być bardzo ostrożnym, 
aby prawidłowo wprowadzić wszystkie dane 
do programu, jednak wybór odpowiednich raba-
towanych preparatów jest automatyczny. 

Czy apteki w Niemczech pełnią dyżury nocne? 
Na jakich zasadach?

Tak, apteki pełnią dyżury nocne. Przydzielanie tych 
dyżurów należy do zadań izby aptekarskiej. Pod 
koniec każdego roku kalendarzowego podawany 
jest plan na cały następny rok. Czasami zdarza się, 
że w jednym tygodniu odbywają się dwa dyżury, 

a czasem przez dwa tygodnie nie ma żadnego. Jest 
to jednak system sprawiedliwy - na każdą aptekę 
przypada podobna liczba dyżurów.  Należy również 
dodać, że za każdy nocny dyżur farmaceuci dostają 
dodatki do wynagrodzenia, a izby aptekarskie pokry-
wają część ponoszonych przez apteki kosztów. 

Słyszymy różne opinie na temat wdrażania e-recepty 
w krajach Unii Europejskiej. Jak to wygląda w Niemczech?

W Niemczech e-recepta nie została jeszcze wdro-
żona. Wprawdzie prowadzone są zarówno rozmowy 
na ten temat, jak i  programy pilotażowe, jednak 
wydaje mi się, że minie jeszcze trochę czasu, zanim 
ten system zacznie w pełni funkcjonować.

Wszystkie kraje unijne miały obowiązek wdrożenia dyrek-
tywy antyfałszywkowej od 9 lutego 2019 roku. Czy w Niem-
czech system weryfikacji autentyczności leków został 
w pełni wdrożony? Jak farmaceuci niemieccy byli przygo-
towywani do tego procesu? Czy państwo partycypowało 
w kosztach wdrożenia?

System funkcjonuje sprawnie i bardzo dużo leków 
posiada aktywne kody weryfikacyjne. W mojej 
aptece wszyscy pracownicy przeszli krótkie szko-
lenie z zakresu funkcjonowania całego systemu 
SecurPharm. Dostaliśmy też materiały Q&A, 
w których można było znaleźć odpowiedzi na wiele 
pytań. Początki nie były łatwe i mieliśmy obawy 
co do sprawności tego systemu, jednak obecnie 
weryfikowanie autentyczności leków jest dla nas 
rutyną. 

Czy opieka farmaceutyczna jest obecna w praktyce apte-
karskiej farmaceuty niemieckiego?

Tak, chociaż nie jest ona aż tak rozwinięta jak 
w Anglii. Oczywistym jest, że podczas wizyty 
pacjenta w aptece staramy się informować go 
o dawkowaniu, przeciwwskazaniach czy o ewen-
tualnych interakcjach. Ponadto coraz więcej aptek, 
w tym również ta, w której ja mam przyjemność 
pracować, prowadzą dodatkowe programy z zakresu 
opieki farmaceutycznej. Przykładem takich aktyw-
ności jest analiza wszystkich leków stosowanych 
przez pacjenta, pomoc w doborze pielucho majtek lub 
odpowiednich rajstop uciskowych, pomiary ciśnienia 
oraz poziomu cukru we krwi czy wydawanie leków 
podczas substytucyjnej terapii opioidowej. 
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Czy Pani zdaniem struktura właścicielska aptek w Niem-
czech ma wpływ na ich funkcjonowanie?

W Niemczech jeden aptekarz może posiadać do czte-
rech aptek - jedną główną i do trzech aptek filialnych. 
Poza tym określa się, w jakiej maksymalnej odle-
głości od siebie mogą te apteki się znajdować oraz 
bierze się pod uwagę zaludnienie na danym terenie. 
Oczywiście pozytywnie wpływa to na funkcjono-
wanie aptek, aczkolwiek rosnąca liczba aptek inter-
netowych zagraża małym, miejscowym aptekom. 

Co jest najbardziej pozytywną cechą aptekarstwa 
niemieckiego, którą uważa Pani za wartą implemen-
tacji w polskim systemie aptek ogólnodostępnych?

Myślę, że tym, co bardzo ułatwia pracę w Niem-
czech, jest tzw. Pharmazentralnummer (PZN). Jest to 
numer identyfikacyjny, przydzielany dla każdego leku, 

dawki i wielkości opakowania. Numer ten widnieje 
bardzo często również na recepcie obok opisu konkret-
nego leku. Podczas realizacji recepty można szybko 
porównać numer z recepty z numerem z opakowania. 
To w dużym stopniu minimalizuje ilość pomyłek 
dawki czy wielkości opakowania, szczególnie jeśli 
opakowania leków są do siebie podobne. 

Serdecznie dziękuję za podzielenie się z nami doświadcze-
niami z pracy farmaceuty w Niemczech. Cieszę się, że Pani, 
absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, w tym nowym 
otoczeniu poradziła sobie doskonale. Gratuluję. 

Rozmawiała mgr farm. ALINA GÓRECKA 
„Farmacja Wielkopolska”

Farmaceuta po drugiej stronie Odry
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OD ERY ROZSĄDKU   
DO ZAAWANSOWANYCH TERAPII

prof. dr hab. ANNA JELIŃSKA

ERA ROZSĄDKU – 
OD LAT 70. XX WIEKU 
DO KOŃCA XX WIEKU
Odkrycia biologii molekularnej 
i patomechanizmu schorzeń przy-
czyniły się do wprowadzenia do 
lecznictwa bardzo szerokiego 
asortymentu leków: agonistów 
i antagonistów bardzo licznych 
receptorów, blokerów kanałów 
jonowych i inhibitorów enzymów. 
Umożliwiło to leczenie licz-
nych schorzeń, w tym reuma-
toidalnego zapalenia stawów, 

schizofrenii, padaczki czy 
depresji oraz niektórych chorób 
neurodegeneracyjnych. 

Uregulowania 
prawne
Pod koniec XIX wieku leki kupo-
wało się bez recepty. W obliczu 
groźnych przypadków uzależ-
nień, będących rezultatem stoso-
wania kokainy, morfiny i heroiny, 
konieczne stało się wprowa-
dzenie uregulowań prawnych. 
Na początku XX wieku wpro-
wadzono przepisy ograniczające 

dostęp do leków uzależniających. 
W Ameryce ustawa znana była 
jako Prawo Czystej Żywności 
i Leków z 1906 r. Wciąż jednak 
nie istniały przepisy wskazujące, 
jak należy badać bezpieczeństwo 
stosowania leków.

Do II wojny światowej wprowa-
dzenie leków na rynek nie wyma-
gało przeprowadzenia testów ich 
bezpieczeństwa czy skuteczności. 
Prawo wymagało jedynie, aby 
były one właściwie oznakowane. 
W 1937 r. wprowadzono na rynek 
„eliksir sulfonamidowy”, w którego 

Publikujemy drugą część wykładu „Od magii i ziół 
do zaawansowanych terapii”, który  prof. dr hab. Anna Jelińska 

z Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu wygłosiła podczas tegorocznej 

imprezy „Noc muzeów” w Muzeum Farmacji Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu.  

W poprzednim wydaniu „Farmacji Wielkopolskiej” (nr 7/2019) 
przedstawiliśmy pierwszą część tego wykładu  

(„Od magii i ziół do ery antybiotyków”).

NAUKA
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Od ery rozsądku do zaawansowanych terapii

syntezie jako rozpuszczalnik 
zastosowano silnie toksyczny glikol 
etylenowy, co spowodowało śmierć 
107 dzieci, zanim go wycofano. 
Doprowadziło to do uchwalenia 
w USA w 1938 r. prawa znanego 
jako ustawa o żywności, lekach 
i kosmetykach. Wymagało ono, 
by leki przed wprowadzeniem 
na rynek poddawać testom spraw-
dzającym ich bezpieczeństwo.

Od tego czasu producenci 
przed wprowadzeniem leku na 
rynek musieli składać do FDA 
wniosek o dopuszczenie leku 
do obrotu. Wniosek musiał szcze-
gółowo opisywać zastosowania 

leku i zawierać naukowe dowody 
na jego bezpieczeństwo. Nadal 
jednak nie wykonywano badań 
klinicznych. Pod koniec lat 50. 
XX wieku wprowadzono na rynki 
europejskie nowy lek – tali-
domid – jako bezpieczny środek 
uspokajający i nasenny. Był on 
powszechnie stosowany przez 
kobiety ciężarne do zwalczania 
porannych nudności. W 1962 r. 
wykazano, że talidomid ma dzia-
łanie teratogenne, co powodowało 
deformację płodu, szczególnie 
kończyn. Wcześniej badano 
bezpieczeństwo stosowania 
leku, ale nie przeprowadzono 

testów na działanie terato-
genne. Od tego czasu instytucje 
nadzorujące wprowadzanie 
leków na rynek zaostrzyły proce-
dury zatwierdzania leków oraz 
zwiększyły liczbę koniecznych 
prób toksykologicznych i testów 
bezpieczeństwa, a także wpro-
wadzono przepisy nakazujące, 
by producent wykazał w naukowy 
sposób, że lek powoduje efekty 
kliniczne, które mu się przypi-
suje. Po raz pierwszy podkre-
ślono znaczenie przeprowadzenia 
badań klinicznych na dużą skalę 
i na odpowiednie instytucje 
nałożono odpowiedzialność za 

www.stock.adobe.com
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dopuszczanie nowych leków, 
a nie tylko za ich sprawdzanie. 
W wyniku podjętych kroków 
wzrosły znacząco koszty i czas 
wprowadzenia leku na rynek. 

Dlaczego na rynku pojawia 
się mniej leków? Szacuje się, że 
na każde 10 000 zsyntezowanych 
związków podczas projekto-
wania leku – 500 jest testowane 
na zwierzętach, 10 jest kierowane 
do I fazy badań klinicznych, 
a tylko 1 trafi na rynek. Średni 
koszt rozwoju nowego leku został 
niedawno oszacowany na 800 mln 
dolarów. Wprowadzenie nowego 
leku na rynek wymaga przepro-
wadzenia badań bezpieczeństwa 
i skuteczności oraz możliwości 
pod awania w odpow iedni 
sposób (badania przedkliniczne 
i kliniczne, obejmujące toksycz-
ność, metabolizm leku, trwałość, 
formulację i testy farmakolo-
giczne). Ważna rolę odgrywają 
również uwarunkowania prawne 
i patentowe oraz analiza kosztów 
i korzyści. 

WIEK XXI – 
ZAAWANSOWANE 
TERAPIE

Wirusowe zapalenie 
wątroby typu C
P r z y k ł a d e m  s c h o r z e n i a , 
w którego leczeniu dokonano 
przełomu, jest wirusowe zapa-
lenie wątroby typu  C (HCV). 
Główne objawy wskazujące na 
zakażenie tego typu to: utrata 
apetytu, odbarwione stolce, 
bóle mięśni i stawów, gorączka, 
s k r a j n e  z m ę c z e n i e,  b ó l e 
w jamie brzusznej, żółtaczka, 
ciemne zabarwienie moczu, 
nudności i wymioty, którym 

mogą towarzyszyć dolegli-
wości mentalne i psychiczne. 
Wirus zapalenia wątroby typu C 
(HC V ) został zident y f iko-
wany w 1988 r., natomiast testy 
pozwalające na jego wykrycie 
znane są od  1989  r. Obecnie 
~3% populacji świata (180 mln) 
żyje z przewlekłym wirusowym 
zapaleniem wątroby typu  C, 
a każdego roku HCV zaraża 
się 3–4 mln osób. Śmiertelność 
w wyniku chorób związanych 
z HCV to ponad 300 tys. rocznie. 
W Polsce z infekcją HCV żyje 
prawie 700 tys osób, co stanowi 
ok. 1,5% populacji. Wirus HCV 
przenoszony jest w w yniku 
kontaktu z krwią zainfeko-
wanej osoby. Główne przyczyny 
rozpowszechnienia zakażenia 
HCV to późne zidentyfikowanie 
HCV (1988 r.), bezobjawowość 
zakażenia (może się ujawniać 
nawet po 20-30 latach), używanie 
niesterylnego sprzętu i brak 
szczepionki przeciw HCV. HCV 
może mieć przebieg ostry lub 
przewlekły. Nieleczone prze-
wlekłe zakażenie HCV może 
powodować chroniczne choroby 
wątroby z wysokim ryzykiem 
rozwoju zwłóknienia wątroby 
(10-30%), marskość wątroby 
(20-33%) oraz nowotwór wątro-
bowokomórkowy (~2%). 

Dotychczas zidentyfikowano 
siedem głównych genotypów (GT) 
wirusa HCV (GT1, GT2, GT3, GT4, 
GT5, GT6, GT7) i ich podtypów 
(a, b). W Polsce dominuje genotyp 
GT1, występujący u 80% zakażo-
nych, ze zdecydowaną większością 
(98%) subgenotypu GT1b. 

W latach 1989-1999 w leczeniu 
HCV stosowano interferon i ryba-
wirynę. W latach 1999-2011 inter-
feron zastąpiono pegylowanym 

interferononem – w celu prze-
dłużenia jego działania. Czas 
leczenia interferonem wynosił 
od 24 do 48 tygodni w zależności 
od genotypu HCV. Skutecz-
ność terapeutyczna interferonu 
-2b wynosiła 10-20% i zależała 
od  genotypu wirusa. Łączne 
stosowanie interferonu -2b i ryba-
wiryny wpłynęło na zwiększenie 
skuteczności terapii w zależności 
od genotypu do 45% dla GT1, 70% 
dla GT2 i GT4 lub 80% dla GT3. 
Leczenie interferonowe powodo-
wało wiele skutków ubocznych: 
chroniczne zmęczenie, bóle 
mięśni i stawów, gorączka, bóle 
głowy, zmiany w morfologii krwi 
(anemia, neutropenia, trombocy-
topenia, hiperurykemia), objawy 
psychiczne (dysforia, bezsen-
ność, depresja), uczulenia, wysy-
chanie śluzówek, kaszel, suchość 
skóry. Rybawiryna wykazywała 
szerokie spektrum aktywności 
przeciwwirusowej, zarówno 
w stosunku do wirusów DNA, 
jak i RNA, ale także powodo-
wała liczne działania niepożą-
dane, takie jak niedokrwistość 
hemolityczna, zaburzenia OUN 
(na przykład dysforia, zaburzenia 
snu, depresja, problemy z koncen-
tracją), zaburzenia przewodu 
pokarmowego (między innymi ból 
brzucha), skurcz oskrzeli i inne 
zaburzenia układu oddecho-
wego (przy podaniu wziewnym), 
wysypka, alergia, hiperbilirubi-
nemia, wzrost stężenia żelaza 
we krwi, hiperurykemia, wzrost 
ilości retikulocytów we krwi, 
a ponadto działanie teratogenne 
i embriotoksyczne. 

Obecnie w leczeniu HCV stoso-
wane są nowoczesne terapie. 
Od 2011 r., a w Polsce od listo-
pada 2015 r., stosowane są terapie 

Od ery rozsądku do zaawansowanych terapii
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bezinterferonowe (DAA; ang. 
Direct Acting Antivirals), charak-
teryzujące się wysokim współ-
czynnikiem (ponad 90%) wyleczeń 
oraz mniejszymi skutkami ubocz-
nymi. Stało to się możliwe dzięki 
poznaniu genomu wirusa. 

Terapia DDA (bezinterfero-
nowa), zaaprobowana przez EMEA 
i FDA do leczenia HCV, obejmuje:

  inhibitory NS3/4A proteazy 
wirusowej: glecaprewir, grazo-
prewir, paritaprewir, sime-
prewir, woksilaprewir, 
  inhibitory NS5A proteazy sery-
nowej: daklataswir, elbaswir, 
ledipaswir, ombitaswir, pibren-
taswir, welpataswir, 

  inhibitory NS5B RNA-zależnej 
RNA polimerazy (NS5B RdRp), 
  nukleozydowe inhibitory poli-
merazy: sofosbuwir, 
  nie-nukleozydowe inhibitory 
polimerazy: dasabuwir. 

Leczenie jest skuteczne, jeżeli 
12 tygodni po zakończeniu terapii 
wirus nadal jest niewykrywalny 
we krwi, czyli obserwujemy 
trwałą odpowiedź wirusologiczną 
(SVR12). Przy nowoczesnych tera-
piach nawroty choroby zdarzają 
się niezwykle rzadko i najczęściej 
występują w pierwszych tygo-
dniach po zakończeniu leczenia. 
Przy terapiach interferono-
wych za sukces uważano SVR24 

i nawroty choroby dotyczyły co 
trzeciego, czwartego leczonego. 

Choroby 
nowotworowe
Nowotwory stanowią największe 
wyzwanie dla ludzkości i jedno-
cześnie są największym zagroże-
niem, gdyż co czwarty mieszkaniec 
świata umiera na  nowotwór. 
Wśród kobiet najczęściej wystę-
puje nowotwór piersi, dalej jelita 
grubego i płuca, u mężczyzn – 
płuca, gruczołu krokowego i jelita 
grubego. Obecnie w leczeniu 
nowotworów coraz częściej stoso-
wana jest celowana molekularnie 
terapia przeciwnowotworowa 

W leczeniu nowotworów 
coraz częściej stosowana 

jest celowana 
molekularnie terapia 

przeciwnowotworowa, 
która polega 

na stosowaniu 
leków lub innych 

substancji, działających 
na specyficzne 

cele molekularne 
zaangażowane we 
wzrost, progresję 

i rozprzestrzenianie się 
nowotworu

www.stock.adobe.com
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(tzw. leczenie spersonalizowane), 
która polega na stosowaniu leków 
lub innych substancji, działają-
cych na specyficzne cele moleku-
larne zaangażowane we wzrost, 
progresję i rozprzestrzenianie się 
nowotworu. 

Celowane terapeutyki różnią 
się od standardowych chemiote-
rapeutyków tym, że:

  działają na specyficzny cel mole-
kularny towarzyszący nowotwo-
rowi, większość standardowych 
chemioterapeutyków działa 
na wszystkie szybko dzielące się 
komórki – normalne i nowotwo-
rowe, co przekłada się na liczne 
działania niepożądane,
 są celowo wybierane lub projek-

towane dla ich celu, 
  zwykle działają cytostatycznie 
(blokują proliferację komórki), 
natomiast standardowe chemio-
terapeutyki działają cytotok-
sycznie (zabijają komórki 
nowotworowe). 

W kierowanie metabolizmem 
komórki zaangażowane są miedzy 
innymi białka receptorowe, białka 
odpowiedzialne za transdukcję 
sygnału, białka uczestniczące 
w transformacji nowotworowej, 

czyli syntezie matrycowej nici 
RNA (mRNA), białka cyklu komór-
kowego, białka funkcyjne i struk-
turalne. Wszystkie te białka są 
lub mogą być w przyszłości celem 
molekularnym terapii przeciw-
nowotworowej. Obecnie znanych 
jest ponad 300 biologicznych celów 
molekularnych. 

Białka receptorowe stanowiące 
cel działania aktualnie stosowa-
nych leków przeciwnowotworo-
wych to: 

  EGFR (receptor nabłonkowego 
czynnika wzrostu), 
  PDGFR (receptor płytkowego 
czynnika wzrostu PDGF), 

  VEGFR (receptor naczyniowego 
czynnika wzrostu śródbłonka 
naczyń). 

Leki mogą działać na:
  zewnątrzkomórkową domenę 
receptorów (przeciwciała) lub
  wewnątrzkomórkową domenę 
receptorów (inhibitory kinaz 
tyrozynowych). 

Oczekiwania 
Pomimo znacznego asortymentu 
leków przeciwnowotworowych 
o różnych mechanizmach dzia-
łania śmiertelność spowodowana 

chorobami nowotworowymi jest 
duża i potrzebne są nowe strategie 
walki z rakiem. Dużym wyzwa-
niem dla naukowców i lekarzy są 
obecnie także:

  choroby neurodegeneracyjne 
(choroba Parkinsona, choroba 
Alzheimera, choroba Hunting-
tona, stwardnienie rozsiane, 
stwardnienie boczne zanikowe 
itp.); w tym zakresie ocze-
kuje się opracowania testów 
diagnostycznych pozwalających 
na wczesne wykrywanie scho-
rzenia, poznania patomecha-
nizmu schorzeń oraz otrzymania 
leków działających przyczynowo;
  choroby układu krążenia, 
które zajmują pierwsze miejsce 
pod względem śmiertelności, 
pomimo ogromnych środków 
przeznaczonych na różne 
programy badawcze. 

Ważnym zagadnieniem jest 
również korzystanie z badań profi-
laktycznych i dbałość o własne 
zdrowie poprzez odpowiednie 
odżywianie i tryb życia, gdyż: 
„Zdrowie jak mądra żona – jest 
cierpliwe. Jednak zaniedbywane 
długo, też odejdzie”. 
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Kar tez ja ńsk i  para-
dygmat uprawiania 
współczesnej medy-
cyny często nie tylko 

nie daje odpowiedzi na niektóre 
problemy zdrowotne pacjentów, 
ale wręcz zniechęca do propo-
nowanych przez nią terapii 
z powodu braku efektów leczni-
czych, szczególnie w przypadku 
chorób przewlekłych. Reakcją 
na tę niewystarczalność współ-
czesnej medycyny alopatycznej, 
a także brak odpowiedzi na wiele 
pytań dotyczących zdrowia, 
choroby i leczenia jest renesans 
homeopatii i nieustanny jej 
rozwój. 

Lekarz Samuel Hahnemann 
(1755-1843), twórca homeopatycz-
nego systemu leczniczego, oparł go 
na naturalnych zasadach leczenia, 
naturalnych lekach w nieskoń-
czenie małych dawkach i na prze-
konaniu, że ciało człowieka to coś 
o wiele więcej aniżeli suma jego 
części oraz że posiadamy mecha-
nizmy samouzdrawiające. 

Fundamentalną myślą home-
opatii jest uwzględnianie wszyst-
kich objawów szczegółowych, 
ogólnych i psychicznych wyróż-
niających chorego człowieka, 

zrozumienie jego indywidu-
alności, niepowtarzalności, jak 
również dokonanie personalnego 
doboru remedium, to znaczy 
znalezienie pojedynczego leku, 
którego obraz (wywołany u zdro-
wego probanta) jest najbardziej 
podobny do  obrazu choroby 
pacjenta, bowiem „podobne leczy 
podobne”. 

Najsłynniejszymi homeopa-
tami w naszych czasach są Rajan 
Sankaran oraz Jan Scholten. Obaj 
pracują nad metodologią perso-
nalnego doboru leku w oparciu 
o naukowe klasyfikacje. Mine-
rały w homeopatii klasyfikowane 
są według układu okresowego 
pierwiastków. Dla roślin klasyfi-
kacją jest genetyczna taksonomia 
roślin, w której wykorzystana jest 
informacja DNA poszczególnych 
roślin i nazywa się kladystyką. 
Obecnie homeopaci w swojej pracy 
z remediami roślinnymi korzy-
stają z najnowszej wersji klasyfi-
kacji Apg3.

Dr Rajan Sankaran znany jest ze 
swoich przełomowych pomysłów. 
Jego filozoficzny sposób myślenia 
w aspekcie sposobu postrze-
gania zdrowia w homeopatii, 
choroby będącej zaburzeniem 

mechanizmów samonaprawczych 
organizmu, wizjonerskie podejście 
do sytuacyjnej materia medica oraz 
głębokie spostrzeżenia w przepro-
wadzaniu wywiadu, prowadzące 
do zrozumienia indywidualności 
każdego pacjenta, mają wpływ 
na sposób myślenia wielu współcze-
snych homeopatów i ich praktykę. 

WSPÓŁCZEŚNI KONTYNUATORZY
MYŚLI HAHNEMANNA

mgr farm. KONSTANCJA MAJEWSKA

HOMEOPATIA
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Do radykalnych pomysłów 
Rajana Sankarana potwierdzo-
nych doświadczalnie należą: 

  poszukiwanie i leczenie central-
nego zaburzenia, w myśl tezy, 
że nie może być dolegliwości 
w części, bez choroby całego 
organizmu człowieka, 
  wprowadzenie nowej klasy-
f ikacji remediów poprzez 
określenie ich przynależności 
do odpowiednich królestw 
w świecie przyrody,

  rozszerzenie pojęcia i zakresu 
klasyfikacji miazm poprzez 
sposób postrzegania rzeczy- 
wistości przez pacjenta i radzenia 
sobie z zaistniałą nową sytuacją 
– chorobą.

Według Sankarana rozróż-
niamy 10 skaz. Przedstawiają one 
różne postawy i wzory zachowań 
pacjenta w chorobie, pokazując, 
jak radzi on sobie z zaistniałą 
sytuacją i jak choroba zmienia 
zachowania pacjenta. W rezultacie 

dobra znajomość skaz, miazm 
pomaga sprecyzować dobór leku. 

Jan Scholten, Niderlandczyk, 
studiował chemię, f ilozofię, 

Współcześni kontynuatorzy myśli Hahnemanna

DR RAJAN SANKARAN BYŁ WYKŁADOWCĄ NA KONFERENCJI HOMEOPATYCZNEJ, ZORGANIZOWANEJ W PAŹDZIERNIKU 2011 ROKU W POZNANIU PRZEZ WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE HOMEOPATÓW 
LEKARZY I FARMACEUTÓW (ZDJĘCIE Z ARCHIWUM KONSTANCJI MAJEWSKIEJ)
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medycynę, akupunkturę, home-
opatię, a także wiele innych 
dyscyplin alternatywnych, takich 
jak medycyna ortomolekularna 
i ziołolecznictwo. Od 1985 r. 
praktykuje w Utrechcie home-
opatię klasyczną.

W publikacji „Homeopatia 
i minerały” Jan Scholten opisał 
preparaty homeopatyczne pocho-
dzenia mineralnego, szczególnie 
te mniej znane i wprowadził nową 
metodę analizowania środków 
homeopatycznych, którą nazwał 
„metodą analizy grupowej”. 
Pozwala ona przewidzieć portrety 
homeopatyczne nieznanych 
środków oraz ułatwia przy-
swoić olbrzymią ilość informacji 
dostępną w homeopatii poprzez 
wyszczególnienie najważniejszych 
cech wspólnych, charakterystycz-
nych dla grupy środków zawierają-
cych ten sam element, na przykład 
kation sodu lub anion chloru. 

W kolejnych publikacjach 
autor dokonał usystematyzo-
wania znanych i nowych środków 
homeopatycznych, będących pier-
wiastkami chemicznymi bądź ich 
związkami chemicznymi, głównie 
nieorganicznymi, w oparciu 
o układ okresowy pierwiastków. 
Wprowadzona przez Scholtena 
metoda klasyfikacji, zwana teorią 
pierwiastków chemicznych, stała 
się standardem w homeopatii. 
Jan Scholten opisał swoje dotych-
czasowe doświadczenia z lanta-
nowcami i ich solami, które jako 
pierwszy wprowadził do arsenału 
preparatów homeopatycznych.

W jego ostatniej książce 
„Cudowne rośliny” zawarta jest 
teoria roślin, gdzie remedia 
roślinne ułożone są w grupach 
klasyfikacyjnych, a nie alfabe-
tycznych, jak w materia medica. 

Daje to nam przegląd roślin 
podobny do tego, jaki uzyskujemy 
w tabeli okresowej pierwiastków, 
zgodnie z rzędami i kolum-
nami. Teoria roślin jest wielkim 
wkładem Scholtena w proces 
rozwoju homeopatii. Oparta jest 
na prostych zasadach i w przy-
szłości poszerzy zakres stoso-
wania roślin, bo pozwala na dużo 
głębsze zrozumienie leków niż to 
było możliwe wcześniej. Scholten 
nakreślił ogólny schemat, będący 
planem dla całego królestwa 
roślin, umożliwiający przewidy-
wanie nowych leków.

Poglądy przedstawionych 
lekarzy homeopatów, Rajana 
Sankarana oraz Jana Scholtena, 
pozwalają określić ich mianem 
Homo universalis. W homeopatii 
łączą wiedzę z zakresu medy-
cyny, psychologii, chemii, fizyki 
i biologii. Interesuje ich człowiek, 
aspekty fizyczne, emocjonalne, 
umysłowe i duchowe w stanie 
zdrowia i choroby.

Dr Rajan Sankaran, znany 
i ceniony na całym świecie 
hinduski lekarz i nauczyciel, był 
gościem i wykładowcą na konfe-
rencji homeopatycznej, zorgani-
zowanej w październiku 2011 r. 
w Poznaniu przez Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Homeopatów 
Lekarzy i Farmaceutów. Podczas 
tej konferencji przedstawił wiele 
przypadków za swej praktyki, 
prezentując właściwie prowa-
dzony wywiad, historię choroby 
oraz uzasadnienie wyboru leku 
homeopatycznego. Zaprezen-
tował swoją oryginalną metodę 
doboru leku Sensathion-method, 
tj. metodę odczuć, rzadko stoso-
waną w krajach europejskich. 
Poznaliśmy również wprowa-
dzoną przez niego klasyfikację 

Współcześni kontynuatorzy myśli Hahnemanna

WPROWADZONA PRZEZ 
JANA SCHOLTENA METODA 
KLASYFIKACJI, ZWANA TEORIĄ 
PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH, 
STAŁA SIĘ STANDARDEM 
W HOMEOPATII

DR JAN SCHOLTEN 

remediów na pochodzące z trzech 
królestw: minerałów, roślin i zwie-
rząt oraz cechy charakterystyczne 
dla tych królestw, pozwalające 
na ich identyfikację.

Dla nas homeopatów była to 
bezcenna i niezwykła wiedza, 
przekazana rzetelnie i z dużym 
doświadczeniem przez naukowca 
i praktyka, która zmieniła nasze 
postrzeganie drogi doboru właści-
wego remedium. 

mgr farm. 
KONSTANCJA 
MAJEWSKA

Współwłaścicielka apteki 
„Pod Złotym Lwem” w Poznaniu. 

Członek Polskiego Stowarzyszenia 
Homeopatów Lekarzy 

i Farmaceutów (w latach 2008-
2016 była najpierw członkiem 

Zarządu, później wiceprezesem). 
Uczestniczy w pracach Sekcji 

Historii Farmacji PTFarm.
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Hirudoterapia
Od wielu stuleci istniał jednak pewien wyjątek – 
do leczenia używane bowiem były żywe pijawki 
(Hirudo). Stosowano je, obok tzw. krwioupustów, 
od bardzo dawnych czasów. „Puszczanie krwi przez 
zacięcie żyły lub pijawki” stanowiło najpospolitszy 
środek zapobiegawczy i leczniczy. Najstarszym 
przekazem świadczącym o stosowaniu tego rodzaju 
zabiegów leczniczych jest malowidło naścienne 
z egipskiego grobowca pisarza Userhata, datowa-
nego przez egiptologów na okres XVIII dynastii 
(1567-1308 r. p.n.e).

Kolejny wczesny zapis o stosowaniu pijawek 
pochodzi od greka Nikandrosa (II-I wiek p.n.e.), a więc 
z wczesnego okresu helleńskiego. Nikandros zalecał 

przystawianie tych ssących krew zwierząt w miejscach 
ciała, które należy uwolnić od zastojów krwi. Była to 
wówczas metoda alternatywna w stosunku do sztucz-
nych upustów krwi  (f lebotomia), przy użyciu specjal-
nych noży, tzw. puszczadeł. Zabiegi hirudoterapii 
stosowali Asklepiades (128-56 r. p.n.e.) oraz Pliniusz 
Starszy (23-79 r.).

W późniejszym okresie pod wpływem medycyny 
zachodniej zainteresowanie i wykorzystanie pijawek 
w lecznictwie wzrasta, a apogeum hirudoterapii to 
połowa XIX stulecia. Pod wpływem francuskiego 
lekarza Franciszka Broussais zaczęto leczyć pijaw-
kami „wszystkich pacjentów i wszystkie choroby”. 
W roku 1818 na oddziale szpitalnym tego lekarza 
w Paryżu zużyto ponad 100 tysięcy tych zwierząt, 

ŻYWE ZWIERZĘTA 
WYKORZYSTYWANE  

DO CELÓW TERAPEUTYCZNYCH

dr n. farm. STANISŁAW PIC

W lecznictwie surowce zwierzęce (animalia), 
w przeciwieństwie do surowców roślinnych (vegetabilia) 

i mineralnych (mineralia), wykorzystywane były bardzo rzadko. 
Apogeum zainteresowania nimi przypadło na przełom XVI 

i XVII stulecia. Wydana w 1618 r. tzw. farmakopea londyńska 
podała opisy około 200 surowców uzyskiwanych ze zwierząt. 

Były to martwe zwierzęta, całe lub ich fragmenty, w różny 
sposób przetworzone.

TERAPIE
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Żywe zwierzęta wykorzystywane do celów terapeutycznych

a w 1833 r. Francja do celów leczniczych sprowa-
dziła ponad 41 milionów pijawek! Nieuzasadnione 
szafowanie krwią pacjentów, często kończące się 
tragicznie, spowodowało ironiczne nazwanie tego 
okresu „wampiryzmem”. Mawiano też, że ówcześni 
lekarze, stosując hirudoterapię, przelali nie mniej 
krwi niż Napoleon we wszystkich swoich bitwach, 
a według innych źródeł, nie mniej niż w czasie rewo-
lucji francuskiej.

W efekcie doprowadziło to do licznych prote-
stów przeciwko temu rodzajowi terapii (Piotr Louis, 
Józef Dietl) i spowodowało ograniczenie ich zużycia. 
Pijawka lekarska (Hirudo medicinalis L.), należąca 
do typu pierścienic (Annelida), jest przedstawicielem 
rodzaju liczącego kilkadziesiąt gatunków zasiedla-
jących wszystkie kontynenty. Stąd też do celów tera-
peutycznych wykorzystuje się nieraz i inne gatunki 
tych zwierząt. W Egipcie na przykład wykorzysty-
wano Hirudo troctina, a na dalekim wschodzie Hirudo 
sinica. Wymienione gatunki charakteryzowały się 

podobnym sposobem odżywiania – zawsze była to 
świeża krew innych zwierząt. Niekiedy omyłkowo 
próbowano do celów leczniczych stosować pijawkę 
końską (Haemopis sangiusuga), ale nigdy nie dawało 
to żadnych efektów terapeutycznych, bowiem ten 
gatunek jest drapieżnikiem i odżywia się wyłącznie 
innymi drobnymi zwierzętami, czasem młodymi 
pijawkami lekarskimi. Stosowana na terenie Europy 
pijawka lekarska wytworzyła dwie odmiany barwne 
(węgierską i niemiecką). Za bardziej wartościową 
uważano odmianę węgierską. Do celów leczniczych 
wykorzystywano zwierzęta pochodzące z odłowów 
z siedlisk naturalnych. Ze względu na duże zapo-
trzebowanie liczebność populacji szybko malała, 
a na odłowy w Austro-Węgrzech udzielano specjalnych 
koncesji. Z czasem zaczęto prowadzić hodowlę tych 
zwierząt w tzw. pijawczarniach. 

Pijawki używane do zabiegów powinny być 
„wygłodzone”. Pijawka posiada w szczególny sposób 
ukształtowany otwór gębowy. Znajdują się w nim 

HIRUDOTERAPIA www.stock.adobe.com
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twarde płytki zakończone ostrymi ząbkami, którymi 
przecinają skórę, do której zostały przystawione. 
Do tej drobnej ranki wydzielały szczególną substancję 
białkową hirudynę, która unieczynniała protrom-
binę, co przeciwdziałało krzepnięciu krwi. Jedno-
razowo pijawki odsysały przeciętnie około 15 cm3 
krwi. W zależności od wieku i stanu pacjenta przysta-
wiano 10 i więcej pijawek jednorazowo. Zasadą, choć 
nie zawsze przestrzeganą, było, aby wykorzystywać 
je tylko raz. W monografiach farmakopealnych (II 
i III FP) przestrzegano przed kupnem i stosowa-
niem pijawek wcześniej używanych do zabiegów 
– były to więc, jak na dzisiejsze standardy – typowe 
„jednorazówki”.

Aptekarze często nie byli w stanie sprostać zapo-
trzebowaniu na te „zwierzęta lecznicze” w okresie 
zimowym. Próbowano zatem wprowadzać tzw. 
sztuczne pijawki, na przykład „pijawki” systemu 
Heurteloupa, ale ze względu na brak hirudyny 
w trakcie zabiegu odsysania krwi dochodziło 
do powstawania skrzepów. Urządzenia tego typu 
nigdy nie zdobyły uznania. 

Wskazania do stosowania pijawek były bardzo 
rozległe. Dawniej szczególnie często sięgano po nie 
w przypadkach nadciśnienia i udarów apoplektycz-
nych. Po okresie chwilowego zaniechania zabiegów 
hirudoterapteutycznych zapotrzebowanie na nie 
ponownie wzrosło i zaczęto je hodować w specjal-
nych fermach. Wskazania do ich stosowania stały się 
całkowicie inne – wykorzystuje się je w transplanto-
logii, zwłaszcza w reimplantacjach oraz w leczeniu 
tzw. stopy cukrzycowej, niekiedy łącznie z innymi 
zwierzętami żywymi.

Larwy muszycy 
W celach leczniczych zaczęto stosować również larwy 
muszycy – Lucilla sericata (Meygen) z rodziny Calli-
phoridae. Larwy tego zwierzęcia żerują na zainfe-
kowanych ranach, co dawniej traktowano jako stan 
chorobowy (myosis). Dzięki enzymom proteolitycznym, 
wydzielanym do ran, trawią pozaustrojowo martwe 
tkanki i niektóre bakterie, co stanowi ich pokarm. 
Równocześnie wydzielają niewielkie ilości alantoiny, 
co przyspiesza proces gojenia. Tkanek niezmienionych 
chorobowo nie ruszają – mamy tu więc do czynienia 
z niezwykle precyzyjną biochirurgią. Zjawisko to było 
znane już w starożytności, a do celów leczniczych 
zaczęto je świadomie wykorzystywać dzięki lekarzowi 
Zachariasowi w czasie wojny secesyjnej w Ameryce. 
Nieraz jednak dochodziło do niepowodzeń terapeu-
tycznych z powodu infekcji beztlenowymi pałeczkami 
tężca. Nadmienić należy, że już wcześniej, bo w XVI 
stuleciu larwy muszycy zaczął stosować angielski 
chirurg wojskowy Ambrosius Pare, zajmujący się lecze-
niem ran. Jego obserwacje, mimo publikacji, przeszły 
niezauważone i szybko uległy zapomnieniu.

W 1932 r. amerykańska firma Lederle opracowała 
skuteczną metodę sterylizacji larw i jaj muszycy, 
rozwiązując tym samym problem przypadkowych 
infekcji. Zaczęto coraz częściej wykorzystywać ten 
rodzaj terapii (muszyca sztuczna, muszyca chirur-
giczna). W latach 90. ubiegłego wieku larwoterapię 
wykorzystywano w lecznictwie zamkniętym zarówno 
w szpitalach w Stanach Zjednoczonych, jak i Europie. 
Szczególnym orędownikiem tej metody leczenia był 
amerykański lekarz Richard Sherman.

Do celów leczniczych początkowo hodowano 
larwy w laboratoriach przyszpitalnych, a jałowe 
warunki hodowli pozwalały na uzyskiwanie mate-
riału o znikomej wirulencji. Obecnie larwy muszycy 
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Larwoterapia staje się metodą z wyboru 
w leczeniu trudno gojących się ran.  

Jest ona znacznie tańsza i skuteczniejsza 
od tradycyjnych
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produkowane są na skalę techniczną w wyspecjalizowa-
nych laboratoriach. W 2003 r. w USA leczenie larwami 
zostało w pełni zaaprobowane przez FDA. Rok później 
larwy muszycy uznano za oficjalny produkt medyczny 
w niektórych państwach Unii Europejskiej. W Wielkiej 
Brytanii, krajach Beneluksu i krajach skandynawskich 
leczenie larwami uważane jest za metodę standar-
dową i trafiły one do lekospisów. W Anglii i Niemczech 
są dostępne na receptę w aptekach, a koszt leczenia 
refundują kasy chorych. W Polsce ten sposób leczenia 
nie został jeszcze prawnie uregulowany; larwoterapia 
nadal traktowana jest jako metoda niekonwencjonalna. 
Niemniej jednak coraz częściej wykorzystywana jest 
również w klinikach.

Podsumowując – larwoterapia staje się metodą 
z wyboru w leczeniu trudno gojących się ran. Jest ona 
znacznie tańsza i skuteczniejsza od tradycyjnych. 
Proces enzymatycznego oczyszczania ran został wyko-
rzystany przez przemysł farmaceutyczny. Istnieje 
kilka preparatów tego typu zawierających czyste 
enzymy proteolityczne.

Brzana ssąca
Od wielu lat w leczeniu niektórych chorób skóry 
wykorzystuje się dwa rodzaje niewielkich (10-12 cm) 

ryb z rodziny karpiowatych (Cyprynidae). Są to 
Garra rufa (Heckel) oraz opisany przez tego samego 
autora Cyprion macrostomus. Obydwa taksony, posia-
dające w szczególny sposób ukształtowane ssące 
otwory gębowe, odżywiają się w naturze martwymi 
łuskami innych ryb. Żerują też na skórze innych 
zwierząt, a ich pokarm stanowią wyłącznie martwe 
tkanki, które są przez nie odsysane. Stąd wzięła się 
polska nazwa – brzana ssąca.

Na południu Europy, zwłaszcza w Turcji 
i Grecji, w mniejszym stopniu w Niemczech, Szwaj-
carii i USA, ryby te są wykorzystywane do tzw. 
biopeelingu. Niektóre sanatoria wykorzystują 
je do leczenia łuszczycy i nadmiernego rogowa-
cenia skóry, a ich działanie polega na oczyszczaniu 
skóry pacjentów z martwych tkanek. Metoda ta jest 
kontrowersyjna i zdania co do jej skuteczności są 
podzielone. Przeciwnicy uważają, że ryby właściwie 
nie leczą choroby, a jedynie usuwają jej objawy. 
Oficjalna medycyna do dziś także leczy, na przy-
kład łuszczycę, objawowo, a nie przyczynowo. 
Innymi chorobami skóry, które próbowano leczyć 
przy użyciu brzany ssącej, to egzema, oparzenia 
i trądzik. W Polsce sanepid nie dopuścił tej metody 
do oficjalnego lecznictwa. 
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Jad pszczoły miodnej 
Kolejnym zwierzęciem stosowanym w postaci 
żywej do celów medycznych jest powszechnie znana 
pszczoła miodna – Apis mellifica z rodziny Apidae. 
Do zabiegów wykorzystuje się jad tych owadów 
przez przystawienie ich do skóry pacjentów, gdzie 
jednorazowo pozostawiają przeciętnie 12 mikro-
gramów tej wydzieliny (apitoksynoterapia). Po takim 
zabiegu owad ginie. Jad pszczeli zawiera peptydy 
(melitynę i apaminę) oraz aminy biogenne (histaminę 
i dopaminę). Zabiegi apitoksynoterapii stosowane 
są wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach. 
Wymagają one zachowania znacznej ostrożności 
i u każdego pacjenta wykonuje się poprzedzające 
testy, określające indywidualną wrażliwość na jad. 

Podobne zabiegi, ale bez użycia żywych pszczół, 
wykonuje się przez wprowadzenie jadu pobranego 
od tych zwierząt. Przy użyciu pobranego jadu wyko-
nuje się zabiegi elektro- i fonoforezy. Czasami stosuje 
się też chemoakupunktruę, polegającą na wpro-
wadzaniu mikroilości jadu przez wkłuwanie się 
cienkimi igłami w tzw. punkty akupunkturowe. 

Ze względu na możliwość wystąpienia wstrząsu 
anafilaktycznego wymienione zabiegi wykonuje się 
bardzo rzadko. Wskazaniami do stosowania apitok-
synoterapii są neuralgie, migreny, choroby reuma-
tyczne, alergie, niektóre choroby serca i naczyń 
obwodowych. 

Termity i mrówki 
W podręcznikach historii medycyny znaleźć 
można informacje o pewnych mrówkach i termi-
tach używanych do sporządzania specyficznych 
„szwów chirurgicznych”. Stosowano do tego celu 
okazy mrówek – żołnierzy, charakteryzujących się 
znacznymi rozmiarami (czasem ponad 4 cm) i okaza-
łymi żuwaczkami. Dzięki tak rozwiniętemu frag-
mentowi narządu gębowego zwierzęta te potrafią 
w trwały sposób połączyć brzegi ran. W medycynie 
oficjalnej mrówki i termity nie są wykorzystywane, 
ale w Afryce, Ameryce Południowej i Indiach nadal 
pewne grupy etniczne stosują je do zaopatrywania 
większych uszkodzeń skóry. Jürgen Thorwald 
(„Dawna medycyna jej tajemnice i potęga”) podaje, 

www.stock.adobe.com
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WYKŁAD „Żywe 
zwierzęta wykorzystywane 
do celów terapeutycznych” 
dr n. farm. Stanisław Pic, 
kustosz Muzeum Farmacji 
Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Poznaniu 
w latach 1999-2017, wygłosił 
podczas tegorocznej imprezy 
„Noc muzeów”. Sylwetkę 
kustosza, laureata Statuetki 
im. prof. Franciszka 
Adamanisa w 2017 r., 
przedstawiliśmy w artykule 
„Kustosz z powołania” 
(„Farmacja Wielkopolska”, 
nr 1/2018).

Ma
teu

sz 
Pie

ch
oc

ki

że w dawnych czasach (VII wiek) w Indiach używano 
czarnych mrówek do zszywania ran jelit. Szczególnie 
przydatne do zszywania ran okazały się występujące 
w Ameryce Południowej mrówki Eciton burchelli 
(Westwood), Eciton hamatum (Fabricius) i Eciton mexi-
canum (Roger) z podrodziny Ecitoninae. W Afryce 
i Azji wykorzystywane są do sporządzania „szwów” 
uszkodzonych powłok skórnych mrówki z rodzaju 
Doryllus (Fabricius).

W celu zespolenia uszkodzonych powłok skór-
nych odpowiedniego owada przykłada się do rany 
w taki sposób, aby mógł on uchwycić swymi żuwacz-
kami jej obydwa brzegi. Zamknięte żuwaczki i głowa 
owada pozostają przy ranie, a tułów i odwłok są 
odrywane. Istotne jest też, że żuwaczki są mate-
riałem biodegradowalnym, a do rany dostają się 
niewielkie ilości kwasu mrówkowego. Wywołuje on 
co prawda miejscowe pieczenie, ale zarazem działa 
dezynfekująco. 

Jaja tasiemców i obleńców
Do celów leczniczych próbuje się wykorzystywać jaja 
pewnych obleńców i tasiemców (Nemathelminthes, 
Cestoda). Jaja włosogłówki (Trichocephalus dispar) 
stosuje się do leczenia choroby Leśniewskiego – 
Crohna, uzyskując obiecujące wyniki. U pacjentów 

zarażonych tęgoryjcem dwunastnicy (Ancylostoma 
duodenale) stwierdzono, że zapadają na astmę 
dwukrotnie rzadziej niż niezarażeni tym pasożytem. 
Jajami niektórych tasiemców próbuje się wspomagać 
kuracje intensywnego odchudzania

Czas pokaże, czy przynajmniej niektóre z przed-
stawionych, niekonwencjonalnych środków leczni-
czych znajdą miejsce w lecznictwie oficjalnym. 

Żywe zwierzęta wykorzystywane do celów terapeutycznych
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THESAURUS 
HISTORII FARMACJI

ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

Ponad 20 lat temu pojawił się nurt, który 
określono jako „nowe muzealnictwo”. 
Wraz z upowszechnieniem tego nurtu 
zaczęło wzrastać znaczenie muzeów jako 

pozytywnej „siły społecznej”. Koncepcja muzeum 
jako placówki angażującej się w życie lokalnych 

społeczeństw, pomagającej w budowaniu własnej 
przyszłości w powiązaniu z przeszłością, to także 
istotne zadanie dla działających w naszym kraju 
muzeów farmacji. Są to miejsca szczególne. Nie 
tylko ze względu na ich rolę, która przez lata się 
zmieniała. Zmieniały się też wyzwania. W tym 
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Antonina Leśniewska, patronka warszawskiego muzeum, 
wprowadziła kobiety do aptek

MUZEA FARMACJI
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wydaniu „Farmacji Wielkopolskiej” przedstawiamy 
działalność Muzeum Farmacji im. mgr farm. Anto-
niny Leśniewskiej w Warszawie.

Wielka patronka małego 
muzeum
Pod koniec 2018 r. do ważnej i prestiżowej nagrody 
Europejskie Muzeum Roku, o którą ubiegają się 
muzea z całej Europy, nominowane zostało między 
innymi Muzeum Farmacji im. mgr farm. Anto-
niny Leśniewskiej w Warszawie. – Choć maleńkie, 
stanęło w szranki z tymi olbrzymimi – mówi kustosz 
prof. Iwona Arabas. – Pokazujemy farmację jako część 
historii nauki. Cała wystawa zbudowana jest na tym 
pomyśle – by muzeum było ciekawe dla tych, którzy 
przychodzą tu po prostu mile spędzić czas, ale także 
by dowiedzieć się czegoś więcej. 

To miejsce szczególne dla farmaceutów – 
wzbudzające emocje, przywołujące wspomnienia. 
Miejsce, w którym rozpoznają to, z czym kiedyś mieli 
do czynienia. Układ znajdujących się tu zbiorów 
pomaga zrozumieć współczesne problemy związane 
z farmacją i – oczywiście – ze zdrowiem. 

Muzeum powstało w 1985 r. Początkowo mieściło 
się w lokalu przy ul. Marszałkowskiej 72 w Warszawie. 
Tam, na parterze, od 1934 r. swoją aptekę miała Anto-
nina Leśniewska, jedna z pierwszych kobiet, która 
skończyła studia farmaceutyczne. To ona wprowa-
dziła kobiety do aptek. Prawdopodobnie dlatego 
pierwszy kustosz, dr Teodor Kikta, nadał muzeum 
jej imię. Był zafascynowany jej postacią. Jedna z sal 
poświęcona jest patronce placówki.

Nowe wyzwanie
W 1997 r. muzeum zostało przeniesione na ul. Skier-
niewicką 16/20. Wtedy też dyrektorem została 
dr Iwona Arabas. – To było bardzo „tradycyjne” 
miejsce, w którym odtworzono izbę apteczną 
– wspomina. Znajdowały się tam szafy z najcenniej-
szymi eksponatami, był stół apteczny i to właściwie 
wszystko. W 2002 r. nastąpił przełom. Przedsię-
biorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm”, 
dotychczasowy właściciel obiektu, miało zostać 
sprywatyzowane. Toczyły się rozmowy między 
„Cefarmem” a Muzeum Historycznym Miasta 
Stołecznego Warszawy. – Muzeum zostało wydzie-
lone, nie było prywatyzowane tak jak „Cefarm”. 
Dzięki wsparciu prof. Janusza Durko, wieloletniego 

dyrektora Muzeum Historycznego, przetrwaliśmy – 
mówi prof. Iwona Arabas. 

Umowę z Muzeum Historycznym Miasta Stołecz-
nego Warszawy „Cefarm” podpisał 10 czerwca 2002 r. 
– Od roku 2002 wszystko zaczęło się zmieniać. 
Staliśmy się prawdziwym muzeum. Dla nas ozna-
czało to zwiększenie obowiązków o kilkaset procent 
– przyznaje kustosz. Trzeba było zająć się tym, co 
najważniejsze – opracowaniem oraz powiększaniem 
zbiorów, a także przygotowaniem ciekawej ekspo-
zycji. Do obecnej siedziby przy ul. Piwnej przenie-
sione zostały wszystkie najcenniejsze eksponaty. 
– Staraliśmy się pokazać jak najwięcej w bardzo małej 
przestrzeni – wspomina kustosz. Kiedy zmieniła się 
dyrekcja Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego 
Warszawy, przed Muzeum Farmacji postawiono 
zadanie opracowania nowej koncepcji muzealnej. 
– Jak na współczesne zasady muzealnicze rzeczy-
wiście pachnieliśmy myszką – przyznaje prof. Iwona 
Arabas. – Sami przygotowywaliśmy wystawę, usta-
wialiśmy gabloty, cenne meble. Nie było w zasadzie 
jakiegoś konkretnego scenariusza. 

Od 2016 r. do września 2017 r. przeprowadzono 
całkowity remont. W trakcie prac powstała nowa 
koncepcja wystawiennicza. Gabloty projektowane 
i budowane były z myślą o konkretnych ekspo-
natach. Powierzchnia muzeum wynosi zaledwie 
130 mkw. (łącznie z częścią socjalną) – tak więc 
było to wielkie wyzwanie. – Bazujemy na tym, że 
chcemy przekazywać wiedzę. Musi zatem być miejsce 
do spotkań i prowadzenia działalności edukacyjnej 
– zaznacza kustosz.

To wyjątkowo cenna wiedza
Zgodnie z nowymi ideami w muzealnictwie niczego 
nie powinno się odtwarzać. Jeżeli w lokalu, gdzie 
obecnie funkcjonuje muzeum farmacji, nie było 
apteki, nie było mebli aptecznych, to nie powinno 
się ich rozmieszczać w taki sposób, jakby tu kiedyś 
apteka była. – One mogą być w muzeum, bo mebel 
jest eksponatem, ale chodzi o to, by nie tworzyć 
inscenizacji. Uważałam jednak, że powinniśmy 
odejść od tej reguły – przyznaje prof. Iwona Arabas. 
– Osoby, które przychodzą do muzeum farmacji, 
mimo wszystko chcą zobaczyć aptekę. Starą aptekę. 
W Warszawie jest to wyjątkowo cenna wiedza, 
dlatego że w mieście nie ma ani jednej, która miałaby 
oryginalne meble. 

Thesaurus historii farmacji



78 | Farmacja Wielkopolska lipiec–wrzesień 2019

Thesaurus historii farmacji

Dzięki pomocy Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Warszawie udało się przejąć najcenniejsze meble, 
jakie były w stolicy – z apteki przy ul. Krakow-
skie Przedmieście. Zamówiła je niegdyś do swojej 
apteki przy placu Aleksandra 10 w Warszawie znana 
rodzina Klawe. – Pełnią rolę gablot na nasze najcen-
niejsze eksponaty – opowiada kustosz. – Meble 
z apteki Olechowskiego z Wołomina odtwarzają 

aptekę z dwudziestolecia międzywojennego. 
Dla mnie było to bardzo ważne – uważałam, że 
opowiadając w naszym muzeum historię farmacji, 
należy pokazać, skąd wywodzi się farmacja jako 
nauka o lekach. Właśnie z apteki. Stół recepturowy 
z apteki Olechowskiego posiada szaf ki na odczyn-
niki chemiczne. Jest to namacalny dowód na to, że 
w tej aptece nie tylko wytwarzano leki, ale również 
prowadzono badania. 

Wystawy i konwersatoria
Jedna z wystaw, zatytułowana „Materia medica”, 
przedstawia historię poszczególnych grup farmakolo-
gicznych. – Zależało mi, żeby osoby, które przychodzą 

do muzeum, mogły zobaczyć, jak rozwijała się 
farmacja – od najprostszych surowców stosowa-
nych w danej grupie farmakologicznej przechodzimy 
do leku izolowanego, potem do leku chemicznego, 
jeżeli taki był, a na końcu pokazujemy utensylia apte-
karskie, za pomocą których kiedyś leki tej grupy były 
wytwarzane w aptece – opowiada prof. Iwona Arabas.

W programie muzeum jest konwersatorium 
„Osobliwki i fałszywki”. Tytuł pochodzi ze starej 
książki „Jak zastąpić osobliwki?”. O tym też opowiada 
się w muzeum, pokazując stare opakowania. – Kiedyś 
aptekarze bardzo obawiali się przemysłu i starali się 
zastąpić leki produkowane przez przemysł tymi, 
które wytwarzali samodzielnie w aptece. Na przykład 
dostępna w sprzedaży była aspiryna bayerowska, ale 
można też było kupić kwas acetylosalicylowy, czyli 
również aspirynę, ale tabletkowaną przez aptekarza 
– mówi kustosz. Przechodząc dalej, poznajemy 
ciekawą historię leków działających na układ odde-
chowy, układ krwionośny czy przewód pokarmowy. 
Wystawa kończy się w sali, która nazwana została 
„Forum magistry Antoniny Leśniewskiej”. Znaj-
dują się tu nieliczne pamiątki po tej farmaceutce. 
To również sala edukacyjna. 

Ekspozycja „Kolor i szlif” Magdaleny Ciepłowskiej 
pokazuje w bardzo interesujący sposób najpięk-
niejsze szkło apteczne. Szkło uranowe, które posiada 
muzeum, jest seledynowe. Pod wpływem światła 
ultrafioletowego świeci. – I właśnie w naszej sali 
możemy zobaczyć, jak związki uranu potrafią w tym 
świetle zabłysnąć – opowiada szefowa placówki. 

I jeszcze jedna niezwykła wystawa – dotyczy 
tradycyjnej medycyny Kampo. Wszystkie ekspo-
naty, które można tu zobaczyć, muzeum otrzymało 
i nadal otrzymuje w darze od rodziny Kashimoto 
z Osaki. – Kiedyś byłam na stypendium w Japonii. 
Z prywatnego kontaktu zrodziła się bardzo oficjalna 
współpraca z rodziną Hashimoto i firmą Sangokan 
– mówi prof. Iwona Arabas. 

Marzenia kustosza
Obecna kustosz zawsze marzyła o tym, by pokazać 
małe laboratorium, w którym produkuje się leki 
galenowe. W warszawskim muzeum jest bowiem 
kilka urządzeń, które pracowały w laboratoriach 
aptecznych. – Bardzo mi brakuje na wystawie takich 
miniurządzeń przemysłowych. W laboratorium 
aptecznym można było produkować drażetki, można 

PROF. IWONA ARABAS 
I DR LIDIA MARIA CZYŻ 

WRĘCZAJĄ 
PROF. SHOJIEMU ASADZIE 

Z KOBE STATUETKĘ 
MGR FARM. ANTONINY 

LEŚNIEWSKIEJ

Ze zbiorów muzeum
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było robić kremy za pomocą trójwalcówki. Podczas 
studiów w ramach farmacji stosowanej studenci uczą 
się tego wszystkiego. Byłoby wspaniale, gdyby można 
było to pokazać publiczności – mówi prof. Iwona 
Arabas. – Taka sala „maszyn” aptecznych byłaby 
na pewno bardzo ciekawa, a przy okazji można 
byłoby opowiadać o rodzącym się w XIX wieku 
przemyśle farmaceutycznym.

Muzeum prowadzi lekcje muzealne adreso-
wane do uczniów szkół podstawowych i średnich. 
Placówkę odwiedzają też studenci wydziałów farma-
ceutycznych zarówno z Warszawy, jak i innych miast. 
Wierną grupę odwiedzających stanowią farma-
ceuci warszawscy. Przy Polskim Towarzystwie 
Farmaceutycznym działa sekcja historii farmacji. 
Jej członkowie często korzystają z sal muzeum. 
W ostatnim czasie zorganizowano tu między innymi 
wykład dotyczący roślin stosowanych w kosme-
tyce i kosmetologii oraz spotkanie z Chiarą Vigo, 

założycielką Museo del Bisso, która 
potrafi tkać materiał z bisioru (są to 
włókna, którymi małże z rodziny 
Pinna nobilis przyczepiają się do skał). 
Wiedza o tym, jak to się robi, jak się 
pozyskuje te nici, przetrwała już tylko 
na małej włoskiej wyspie Sant’Antioco 
w pobliżu Sardynii. 

Stałym elementem muzealnych 
opowieści jest również przestrzeganie 
przed nadużywaniem leków. – Staramy 
się to bardzo podkreślać. Tłumaczymy 
różnice między lekiem a suplementem 
diety – opowiada prof. Iwona Arabas. 
– Mamy gablotkę ze szczepionkami, 
żeby mówić o znaczeniu szczepień. 
Nawiązując do współczesności, 
opowiadamy historię. Za to chyba 
jesteśmy najbardziej cenieni. 

ANNA 
KOPRAS-FIJOŁEK 
Dziennikarka zajmująca się 

tematyką społeczną i zdrowotną, 
nagrodzona  tytułem „Dziennikarza 

Medycznego Roku”. Była prezes 
Zarządu Wielkopolskiego 
Oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich.

30 lat minęło
Dr n. farm. STEFAN PIECHOCKI, kustosz Muzeum Farmacji 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu: 

Obchodzące swoje trzydziestolecie poznańskie Muzeum 
Farmacji im. prof. W.W. Głowackiego wyróżnia się na tle innych 
tego typu placówek bardzo pozytywnie i to nie tylko ze względu 
na bogate zbiory. Jest to jedyne w Polsce muzeum farmacji 
prowadzone przez samorząd aptekarski – Wielkopolską 
Okręgową Izbę Aptekarską w Poznaniu. Od momentu przejęcia 
od poznańskiego Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farma-
ceutycznego „CEFARM” w 1992 r. muzeum finansowane jest 
wyłącznie ze składek aptekarzy. Dzięki pracy wszystkich moich 
poprzedników na stanowisku kustosza – dr. Jana Majewskiego, 
mgr Marceli Namysł i dr. Stanisława Pica – Muzeum Farmacji 
w Poznaniu rozwijało się, pomnażało swoje zbiory i trwało 
w świadomości zarówno farmaceutów, jak i poznaniaków.

Od 2018 r. muzeum uczestniczy w poznańskiej edycji Nocy 
Muzeów. W 2019 r. podwoiliśmy liczbę osób, które nas odwie-
dziły z tej okazji. Innym nowym kierunkiem, który zapoczątku-
jemy w ostatnim kwartale 2019 r., będą warsztaty z technologii 
leków recepturowych, połączone z popularyzacją zawodu 
farmaceuty i jego znaczenia w gronie zawodów medycznych. 

Te warsztaty adresujemy dla młodzieży szkolnej. Zajęcia 
prowadzone w muzeum mają także uświadomić uczestnikom 
doniosłość zadania, jakim jest zachowanych dóbr kulturowych 
i dziedzictwa narodowego, związanych z zawodem aptekarza, 
a także podtrzymywanie wiedzy o tradycjach zawodu głęboko 
osadzonych w źródłach historycznych.

Powierzchnia muzeum jest porównywalna z tą, jaką zajmuje 
muzeum warszawskie, jednakże ze względu na dużą liczbę 
muzealiów oraz usytuowanie na drugim piętrze oficyny coraz 
bardziej aktualne stają się plany zmiany miejsca funkcjono-
wania poznańskiej placówki muzealnej. 
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XXVII ŚWIĘTO APTEKARZY 
Uroczystości w poznańskiej Farze i Muzeum Farmacji 

Po raz XXVII wielkopolscy farmaceuci obchodzili Święto Aptekarzy 
pod patronatem świętych braci męczenników Kosmy i Damiana. 

Organizatorzy obchodów – Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska oraz 
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i jego Sekcja 
Historii Farmacji – zaprosili do wspólnego świętowania farmaceutów z całej 
Wielkopolski, a także wykładowców i studentów Wydziału Farmaceutycznego 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
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OBCHODY TEGOROCZNEGO ŚWIĘTA APTEKARZY ROZPOCZĘŁY SIĘ TRADYCYJNIE MSZĄ ŚWIĘTĄ W POZNAŃSKIEJ FARZE

ŚWIĘTO APTEKARZY
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W uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele władz uniwersyteckich: były 
dziekan Wydziału Farmaceutycz-
nego Uniwersytetu Medycznego, 

a obecnie kanclerz Kolegium Nauk Farmaceutycz-
nych prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko oraz prodziekan 
ds. studenckich kierunków farmacja, inżynieria 
farmaceutyczna, analityka kryminalistyczna i sądowa 
prof. dr hab. Anna Jelińska. Naszymi gośćmi byli 
także: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceu-
tyczny dr n. farm. Grzegorz Pakulski, przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 
mgr Teresa Kruczkowska oraz wiceprezes Wielko-
polskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Krzysztof Kordel.

Obchody XXVII Święta Aptekarzy w sobotę 
5 października 2019 r. rozpoczęły się w bazylice kole-
giackiej Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii 
Magdaleny w Poznaniu. Mszę świętą w intencji 
wielkopolskich aptekarzy i ich rodzin celebrowali 
ks. dr Adam Sikora oraz proboszcz poznańskiej Fary 
ksiądz kanonik Mateusz Misiak. Zgromadzeni modlili 
się również za zmarłych farmaceutów, członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Homilię 
wygłosił ks. dr Adam Sikora, duszpasterz służby 
zdrowia Archidiecezji Poznańskiej. Mówiąc o relacjach 
między prawem stanowionym i prawem moralnym, 
kapłan podkreślił: „Są tu napięcia i konf likty. Są 
rozbieżności i sprzeczności. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy 
żyjemy w społeczeństwie światopoglądowo zróżni-
cowanym. A to stawia przed nami kolejne, poważne 
i coraz trudniejsze wezwania. Dotyczą one zarówno 
warstwy stanowienia prawa, że wspomnę chociażby 
dyskutowany problem prawa do sprzeciwu sumienia 

dla farmaceutów, jak i sposobu przestrzegania czy 
wykorzystywania prawa i jego niedoskonałości, 
że wspomnę społecznie bolesną kwestię uczciwości 
wobec pacjenta, jak i wobec państwa, w obszarze 
obrotu lekami, jakichś dziwnych mechanizmów, 
niekoniecznie klarownych”. 

W oficjalnej części uroczystości aptekarzy i zapro-
szonych gości powitały prezes Wielkopolskiej Okrę-
gowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Alina Górecka 
i prof. dr hab. Anna Jelińska. „Muzeum Farmacji – 
30 lat pieczy nad kulturą materialną aptekarstwa wiel-
kopolskiego” – to tytuł wykładu, który w poznańskiej 
Farze wygłosił dr n. farm. Stefan Piechocki, kustosz 
Muzeum Farmacji im. prof. W.W. Głowackiego Wiel-
kopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu. 
Uroczystość w bazylice zakończył znakomity koncert 
wykonany przez Trio KKK w składzie: Koman Leo – 
piano, Korel Robert – klarnet/saksofon, K’van Andree 
– kontrabas. W programie był utwór przygotowany 
specjalnie z okazji XXX-lecia poznańskiego Muzeum 
Farmacji (na podstawie tematów muzycznych różnych 
kompozytorów kilku epok). 

Następnie uczestnicy obchodów udali się 
do Muzeum Farmacji Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Poznaniu, gdzie prezes Wlkp. ORA 
Alina Górecka serdecznie podziękowała kustoszom 
- dr. n. farm. Janowi Majewskiemu, dr. n. farm. 
Stanisławowi Picowi i dr. n. farm. Stefanowi Piechoc-
kiemu – za wkład w rozwój muzeum i wręczyła im 
najnowszą książkę dr Hanny Cytryńskiej „Apteki 
klasztorne i szpitalne Poznania” (2019 r.).

Eugeniusz JAROSIK

XXVII Święto Aptekarzy w Poznaniu
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Z OKAZJI Święta Aptekarzy w poznańskiej Farze 
wręczona została Statuetka im. prof. Franciszka 
Adamanisa, przyznana w tym roku przez Kapitułę 
Statuetki mgr farm. Marii Mroczkiewicz-Walczyk, 
zasłużonej działaczce samorządu aptekarskiego, 
byłemu Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności 
Zawodowej i wieloletniemu członkowi Okręgowego 
Sądu Aptekarskiego Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej. 

Statuetka im. prof. Franciszka Adamanisa (autorem 
Statuetki jest artysta plastyk Marek Wilczyński) usta-
nowiona została uchwałą nr 14/2008 Wielkopolskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej z 8 lipca 2008 r. Jest 
wyróżnieniem, które przyznaje się osobom zasłu-
żonym dla samorządu aptekarskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Apte-
karskiej, na różnych polach działalności. Nagrodę 
przyznaje Kapituła Statuetki, a potwierdza uchwałą 
Wielkopolska Okręgowa Rada Aptekarska. W skład 
Kapituły wchodzi urzędujący prezes Wielkopolskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej, który jednocześnie 
pełni funkcję przewodniczącego Kapituły oraz osoby 
już wyróżnione Statuetką. Z wnioskiem o przyznanie 
odznaczenia może wystąpić osoba fizyczna, prawna, 
organizacja społeczna lub samorządowa, składając 
do Kapituły wniosek zawierający uzasadnienie dla 
postulowanej kandydatury wraz z opisem działań 
lub dokonań zasługujących na przyznanie nagrody. 

Statuetka im. prof. Franciszka Adamanisa wręczana 
jest podczas dorocznych obchodów Święta Aptekarzy. 

W 2017 r. Kapituła przyznała Statuetki prof. dr hab. 
Mariannie Zając z Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego, wychowawcy wielu pokoleń farma-
ceutów, kultywującej pamięć o prof. Franciszku Adama-
nisie i dr. n. farm. Stanisławowi Picowi, wieloletniemu 
kustoszowi Muzeum Farmacji Wielkopolskiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu. W 2018 r. Statuetki 
odebrali: prof. dr hab. Dzierżykraj Dionizy Skwarski 
z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu, wychowawca wielu pokoleń farma-
ceutów i dr n. farm. Alina Nowacka-Waliszka, kierująca 
przez trzy kadencje pracami Okręgowego Sądu Apte-
karskiego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

STATUETKA IMIENIA PROFESORA FRANCISZKA ADAMANISA
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MGR FARM. MARIA MROCZKIEWICZ-WALCZYK ODBIERA STATUETKĘ 
IM. PROF. FRANCISZKA ADAMANISA
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Pochodzi ze znanej rodziny aptekarskiej. 
Jest synem farmaceuty Henryka Umbreita. 
Urodził się w 1939 r. w Łowiczu. Akademię 

Medyczną w Poznaniu ukończył w 1965 r. Doktorat 
obronił w 1973 r., a w 1984 r. uzyskał habilitację. 
W latach 1965-2009 pracował w Katedrze Chemii 
Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farma-
ceutycznego Akademii Medycznej im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu – z przerwą w latach 
1986-1991, kiedy był zaangażowany jako maître 
de conference a Université de Constantine (Algieria). 
Od 2009 r. pracuje w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Gnieźnie, gdzie pełni funkcję dyrek-
tora Instytutu Nauk o Zdrowiu. W 2011 r. z nominacji 
Prezydenta RP uzyskał tytuł profesora nauk farma-
ceutycznych. Jest we władzach Zarządu Głównego 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. 
Od 1965 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego, a od 1967 r. członkiem Zarządu 
Oddziału Poznańskiego. Za swoją aktywność zawo-
dową i społeczną został wyróżniony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Podczas uroczystości w Pałacu Działyńskich 
uczestnicy wysłuchali laudacji wygłoszonej przez 
dr. n. farm. Jana Majewskiego. Prof. Michał 
Umbreit otrzymał Złoty Medal „Wierni Tradycji”, 
przyznany przez Zarząd Główny Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, 
a dr Lidia Maria Czyż, przewodnicząca Ogól-
nopolskiej Sekcji Historii Farmacji Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego, wręczyła mu 
okolicznościową publikację „Homo frugi omnia 
recte facit” (człowiek zacny czyni wszystko 
dobrze). Zgromadzeni goście złożyli solenizan-
towi życzenia i gratulacje, a urodzinowy toast 
wzniesiono kieliszkiem „Liquor Benedictorum”. 
Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską repre-
zentował dr n. farm. Stefan Piechocki, który 
w imieniu prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady 
Aptekarskiej Aliny Góreckiej złożył prof. Micha-
łowi Umbreitowi życzenia od wszystkich członków 
Wlkp. OIA.

dr n. farm. Stefan PIECHOCKI
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2 października 2019 roku ponad 
100 gości zgromadzonych w Sali 
Czerwonej Pałacu Działyńskich 
w Poznaniu świętowało 80. urodziny 
prof. dr. hab. Michała Umbreita, 
zasłużonego nauczyciela 
akademickiego, wychowawcy wielu 
pokoleń farmaceutów, prezesa 
Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego 
w latach 1998-2001. 

HOMO FRUGI

SYLWETKI
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PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W SERCU
ks. dr ADAM SIKORA

Kolejne farne spotkanie poznańskich 
aptekarzy, z okazji patronalnego święta 
świętych Kosmy i Damiana, to kolejna 
okazja do pochylenia się nad słowem 

Bożym do nas skierowanym i nad jakimś tematem 
dotykającym środowiska aptekarzy. 

Tak się złożyło, że dzisiaj wybrzmiała ta sama 
Ewangelia, którą słyszeliśmy w ubiegłym roku. 
Zechciejmy skupić naszą uwagę na jednym zdaniu 
z tego fragmentu, mianowicie: „Wysławiam Cię, 
Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje 
upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko”.

Aby dobrze wniknąć w przekaz ewangeliczny, 
trzeba nam widzieć jego nieco szerszy kontekst 
biblijny. Jest nim objawianie na przestrzeni dziejów 
prawdy pochodzącej od Boga, która bardzo często 
przyjmowała kształt prawa. To było coś, co stano-
wiło o tożsamości Narodu Wybranego, o jego 
pomyślności i powodzeniu. Odejście od prawa 
oznaczało katastrofę zarówno w wymiarze naro-
dowym, jak i indywidualnym. W pierwszym 
czytaniu Jerozolima płacze i użala się. Dlaczego? 
„Zostałam opuszczona z powodu grzechów dzieci 
moich, ponieważ wyłamały się spod prawa Bożego”. 
Jedynym ratunkiem jest nawrócenie, czyli powrót 
do przestrzegania prawa. Pamiętać trzeba, że temat 
prawa w Starym Testamencie nie jest jednoznaczny 
i nie zawsze był traktowany właściwie. Nie czas 
i miejsce na analizę tego problemu. 

Dla nas istotne jest to, że pełnia objawienia 
nastąpiła w Chrystusie. On objawił Bożą mądrość 
nie tym, którzy często w przewrotnej przebiegłości 
i skrupulatnym cwaniactwie próbowali wszystko 
rozstrzygnąć i uporządkować. Chrystus objawia 
„maluczkim” nowe prawo serca. W całości Ewangelii 

w centrum tego tematu stoi przypomnienie starego 
przykazania miłości Boga i bliźniego. To było nie 
tylko przypomnienie. To był przekaz czegoś abso-
lutnie nowego. O nowości Chrystusowego prawa 
miłości decydowało kilka elementów, takich jak: 
wyraźna deklaracja, że jest to najważniejsze prawo, 
istotowe i konieczne zespolenie miłości Boga z miło-
ścią człowieka, czy powszechność prawa miłości, 
które Chrystus rozszerza aż do miłości nieprzyja-
ciół. Wystarczy przypomnieć wezwanie do nieskła-
dania ofiary Bogu, póki nie pojednałeś się z bratem, 
przypowieść o Samarytaninie, która jest przypo-
wieścią o powszechności miłości, czy wezwania 
do przebaczenia i miłości nieprzyjaciół, aby stać 
się podobnym do Ojca, który jest w niebie i sprawia, 
że słońce świeci nad dobrymi i złymi i zsyła deszcz 
na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 

Przywołuję to ewangeliczne orędzie o Bożym 
prawie i chcę je dzisiaj zestawić z innym rodzajem 
prawa, które dotyczy nas w sposób jednoznaczny 
i oczywisty. Mam na myśli prawo stanowione przez 
uprawnioną władzę ludzką, która w ten sposób 
organizuje życie społeczne, chroni jednostki i wspól-
noty przez zakusami ludzi niegodziwych, wyznacza 
standardy postępowania. To prawo dotyka także 
środowisk zawodowych, zwłaszcza tych, w których 
pracy dotyka się podstawowych dóbr ludzkiej osoby. 
Niewątpliwie taką grupą zawodową są aptekarze 
i – szerzej – farmaceuci. 

Najpierw trzeba sobie uświadomić zasad-
nicze różnice między prawem Bożym, moralnym, 
etycznym, które można jakoś ze sobą utożsamiać, 
a prawem ludzkim. Prawo moralne obejmuje 
całego człowieka, wszystkie obszary jego życia 
– od wewnętrznego świata myśli, uczuć, emocji, 
po działania zewnętrzne. Prawo ludzkie może 
obejmować wyłącznie ten ostatni obszar. A jest tak 

ETYKA
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przede wszystkim dlatego, że moralni sędziowie 
– Bóg i nasze sumienie – mają dostęp do naszego 
wnętrza. Prawodawca ludzki i ludzki egzekutor 
prawa ma dostęp wyłącznie do czynów spełnionych 
na zewnątrz. 

Prawo ludzkie jest ze swej natury zmienne. 
A jego zmienność wynika przede wszystkim z tego, 
że to ludzki prawodawca może reagować na zmie-
niające się uwarunkowania, potrzeby, możliwości 
i zagrożenia. I właśnie w tych zmiennych warun-
kach prawodawca ludzki, precyzując ogólne z natury 
swej prawo moralne, często przewidując jeszcze 
sankcje, przyczynia się do zwiększenia faktycznej 
skuteczności prawa moralnego. Konkretny człowiek 
działa w konkretnych warunkach, które się zmie-
niają. Aptekarz z końca XIX wieku funkcjonował 
w zupełnie innych warunkach profesjonalnych 
i prawnych niż aptekarz początku XXI wieku, ale 
i jednego, i drugiego obowiązywało to samo prawo 
moralne nakazujące szacunek wobec człowieka, 
jego zdrowia i życia.

Nie jestem naiwnym i wiem, że relacja między 
prawem stanowionym i prawem moralnym nie jest 
sielankowa. Są tu napięcia i konf likty. Są rozbież-
ności i sprzeczności. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy 
żyjemy w społeczeństwie światopoglądowo zróżni-
cowanym. A to stawia przed nami kolejne, poważne 
i coraz trudniejsze wezwania. Dotyczą one zarówno 
warstwy stanowienia prawa, że wspomnę chociażby 
dyskutowany problem prawa do sprzeciwu sumienia 
dla farmaceutów, jak i sposobu przestrzegania czy 

wykorzystywania prawa i jego niedoskonałości, 
że wspomnę społecznie bolesną kwestię uczciwości 
wobec pacjenta, jak i wobec państwa, w obszarze 
obrotu lekami, jakichś dziwnych mechanizmów, 
niekoniecznie klarownych. 

My tutaj zgromadzeni, w tym 
czasie i tym miejscu, zastanawiamy 
się, jak zintegrować te dwa porządki 
– prawa Bożego i ludzkiego. 
Musimy chyba uświadomić sobie, 
że aby obydwa te porządki speł-
niały swoje zadania i prowadziły 
nas ku pełni i bogactwu człowie-
czeństwa, trzeba nam właśnie tego 
– dojrzałego, wrażliwego serca, czyli 
sumienia. Bo paradoksalna wielkość 
człowieka sprawia, że to on osta-
tecznie decyduje o kształcie swoich 
decyzji, swojego życia, o sposobie 
widzenia bliźniego. Prawo pocho-
dzące od samego Boga, czy nawet 
doskonałe prawo stanowione przez 
najmądrzejszego na świecie prawo-
dawcę, nie spowoduje doskona-
łości człowieka. O nią musi starać 
się on sam – w swojej wolności 
i odpowiedzialności. 

Niech nasi patronowie nam ciągle 
o tym przypominają i wyjednują łaski 
potrzebne do doskonalenia naszego 
człowieczeństwa. 
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ADAM SIKORA 

jest duszpasterzem służby 
zdrowia Archidiecezji Poznańskiej. 

Homilia „Prawo obowiązujące 
w sercu” została wygłoszona 

5 października 2019 roku podczas 
Mszy świętej w bazylice kolegiackiej 

Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy i św. Marii Magdaleny 

w Poznaniu, odprawionej w intencji 
wielkopolskich farmaceutów 

z okazji XXVII Święta Aptekarzy, 
obchodzonego pod patronatem 

świętych braci męczenników Kosmy 
i Damiana. Jednym z organizatorów 

dorocznego święta farmaceutów 
była Wielkopolska Okręgowa 

Izba Aptekarska.



86 | Farmacja Wielkopolska lipiec–wrzesień 2019

Psychologia zakupowa
Podobno największe wydatki w naszym życiu to 
zakup własnego domu i samochodu. Oczywiście 
poza inwestycją w wychowanie dzieci, ale skupmy się 
na rzeczach materialnych. Nowy samochód kosztuje 
co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. W przy-
padku marek premium kwoty sięgają setek tysięcy 
złotych. Mało kto dzisiaj chce finansować zakup auta 
z własnych oszczędności. Decydując się na konkretny 
model musimy pamiętać o corocznych kosztach 
dodatkowych jak np. ubezpieczenie, czy przeglądy. 
Perspektywa wydawania dużych kwot jednorazowo 
przeważnie odstrasza. Co innego, jeśli to wszystko 
rozłożymy na mniejsze części. 1 500,00 zł nie brzmi 
już tak strasznie jak 150 000,00 zł. 

Czas na zmiany
Z roku na rok doświadczamy wzrostu konsumpcjo-
nizmu społeczeństwa. Podążanie za modą i tren-
dami zdecydowanie wpłynęło na tryb naszego 
życia. Pojawiła się potrzeba częstych zmian – nawet 
tak kosztowych rzeczy jak samochód. Posiadanie 
własnego auta staje się coraz mniej atrakcyjne. 
Producenci częściej wypuszczają nowe modele, 
co powoduje że dotychczasowe szybciej nam się 
nudzą. Przestajemy patrzeć na samochód jako 
część składową naszego majątku. Zaczyna nas 
bardziej interesować jego użytkowanie niż posia-
danie. Natomiast nadal ważny jest element prestiżu 
czy wizerunku jaki budujemy decydując się na 
konkretny model. 

Kupując samochód na kredyt od razu stajemy się jego 
właścicielami. Biorąc w leasing – dopiero po jego zakończeniu 

lub nigdy. Jest jeszcze trzecia opcja, najstarsza – zakup 
za gotówkę. Ma natomiast jeden kluczowy minus: bardzo wysoki 

jednorazowy wydatek. Kilka lat temu pojawiła się jeszcze 
jedna możliwość, która z roku na rok zyskuje coraz większą 

popularność: samochód na raty z opcją zatrzymania go po kilku 
latach lub oddania dealerowi. Warto, czy nie warto?

BOLESŁAW SZOŁKOWSKI

WŁASNY SAMOCHÓD  
BEZ KUPOWANIA? 

TAK, TO MOŻLIWE 
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Elektryczna inteligencja w motoryzacji

Płacisz i jeździsz
W dzisiejszych czasach cenimy przede wszystkim 
wolność wyboru. Lubimy mieć poczucie, że dużo od 
nas zależy. Przyzwyczają nas do tego praktycznie 
wszystkie marki. Podobnie jest z samochodami 
na raty – to od nas zależy, czy wykupimy użytkowany 
pojazd na własność, czy zwrócimy go do dealera 
i wymienimy na nowy lub wydłużymy umowę 
na kolejny okres. Mercedes-Benz oferuje produkt 
Lease&Drive, gdzie płacąc co miesiąc 1% ceny 
rynkowej, możemy cieszysz się komfortem i bezpie-
czeństwem, które daje jazda nowym Mercedesem. 
Nie musimy przy tym inwestować własnego kapitału, 
a umowę możemy rozszerzyć o liczne dodatkowe 
opcje jak np. ubezpieczenie, pakiet gwarancyjny 
czy przeglądy przez cały okres użytkowania. W ten 
sposób wszystkie wydatki zmieścimy w atrakcyjnej 
miesięcznej racie, bez potrzeby wykładania jedno-
razowo większych kwot. 

Finansowanie w praktyce
Produkt Lease&Drive przeznaczony jest dla spółek 
i osób prowadzących działalność gospodarczą. 
Wszystkie opłaty związane z umową w całości 
wpisujemy w koszty uzyskania przychodu oraz odli-

czamy VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Jednocześnie minimalizujemy działania admini-
stracyjne i księgowe, ograniczając je tak naprawdę 
do jednej comiesięcznej zbiorczej faktury. Po dwóch 

PRZESTAJEMY PATRZEĆ NA SAMOCHÓD 
JAKO CZĘŚĆ SKŁADOWĄ NASZEGO MAJĄTKU. 
ZACZYNA NAS BARDZIEJ INTERESOWAĆ JEGO 
UŻYTKOWANIE NIŻ POSIADANIE

MERCEDES-BENZ GLC SUV
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Własny samochód bez kupowania?

latach użytkowania przesiadamy się 
do nowego modelu bez większych 
formalności – kończymy jedną umową 
i zawieramy drugą. Przykład? Nowy 
GLC SUV z napędem na cztery koła 
z wpłatą wstępną 5%, opieką serwisową 
w stałej miesięcznej racie 1 850,00 zł 
netto. Tak naprawdę to od nas zależy 
ile chcemy płacić. Możemy np. zdecy-
dować się na nową Klasę A z 0% wpłaty 
wstępnej, pakietem gwarancyjnym 
i ratą od 976,00 zł netto miesięcznie, 

którą powiększymy o dodatkowe elementy wypo-
sażenia samochodu. 

Dla kogo Lease&Drive
Dla osób, które chcą mieć samochód, ale obawiają 
się kosztów związanych z jego eksploatacją. Nie chcą 
analizować wydatków na wizyty w serwisie. Pragną 
mieć pełną gwarancję mobilności, bezpieczeństwa 
i bezstresowego użytkowania. Wierzą, że skoro 
można wykupić abonament na usługi typu telefon 
czy internet, to na podobnej zasadzie powinno się 
użytkować samochody.

Kontakt
Chcesz dowiedzieć się więcej o nowocze-
snych formach f inansowania samochodów 
Mercedes-Benz? A może interesuje Cię jazda 
próbna? Skontaktuj się z naszym doradcą Iloną 
Raszewską (+48 885 700 241). 

MINIMALIZUJEMY DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE 
I KSIĘGOWE, OGRANICZAJĄC JE TAK NAPRAWDĘ 
DO JEDNEJ COMIESIĘCZNEJ ZBIORCZEJ FAKTURY

MERCEDES-BENZ KLASA A

BOLESŁAW 
SZOŁKOWSKI 

Dyrektor marketingu i wsparcia 
sprzedaży Duda-Cars S.A.



MUZEUM FARMACJI  
im. prof. W.W. Głowackiego 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Poznaniu

Poznań, al. Marcinkowskiego 11
tel.: 798 195 988

e-mail: muzeumfarmacji@woia.pl
Muzeum czynne jest we wtorki, 
środy i piątki od 9:00 do 15:00

Wstęp bezpłatny
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