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mgr farm. ALINA GÓRECKA
Prezes Wielkopolskiej 

Okręgowej Rady Aptekarskiej

Za nami lato inne niż wszystkie, jakich dotychczas doświadczyliśmy. Ze względu 
na stan epidemii i ciągłe realne zagrożenie zakażeniem zmieniły się nasze 
zachowania, myśli, zmieniły się nasze obawy. Prawie każde działanie, zarówno 
w sferze zawodowej, jak i prywatnej, zdeterminowane jest stanem epidemii. 

Zmieniła się nasza świadomość, każdego dnia budzimy się z poczuciem, że żyjemy 
w szczególnych realiach i funkcjonujemy inaczej niż dotychczas. Często używamy pojęć, 
które wcześniej nie były obecne w naszym codziennym słowniku: lockdown, kwarantanna, 
tarcza antykryzysowa, dystans społeczny, reżim sanitarny i spotkania z wykorzystaniem 
narzędzi do porozumiewania się na odległość.

Pandemia wpływa na organizację pracy. Pracujemy zdalnie lub dzielimy zespół na 
dwie grupy, które się ze sobą nie kontaktują. Zmieniliśmy sposób spędzania wolnego 
czasu. Rezygnujemy ze spotkań towarzyskich i rodzinnych. Maksymalnie scyfryzowa-
liśmy nasze aktywności z zakupami włącznie. Zweryfikowaliśmy plany urlopowe, szukając 
miejsc jak najmniej zatłoczonych. Doceniliśmy urodę naszych ogrodów.

Po kilku miesiącach takiego życia jesteśmy trochę zmęczeni. Już nie zachwycają nas 
tak bardzo możliwości techniczne i najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne, 
które pozwalają nam na zorganizowanie życia w czasie zagrożenia epidemicznego. 
Tęsknimy za normalnością, w którą wpisana jest wolność i brak ograniczeń. Z każdym 
dniem coraz bardziej doceniamy wartość bliskości, rozmowy i zwykłego bycia z drugim 
człowiekiem. Maile nie mają emocji, najczęściej coś komunikują, nie zastąpią nam 
kontaktu bezpośredniego.

Tęsknimy za poczuciem bezpieczeństwa, które odebrał nam niewidzialny wirus. Ocze-
kujemy spełnienia tych tęsknot pełni nadziei, że epidemia oszczędzi naszych najbliższych 
i nie zrujnuje życia zawodowego. Tak długotrwałe poczucie lęku działa destrukcyjnie na 
naszą psychikę.

Życie, chociaż tak zmienione, toczy się dalej. Uczestniczymy w nim, doświadczając 
nowych sytuacji, szukając różnych rozwiązań, ucząc się nieustannie funkcjonować 
w zmienionych warunkach. W takich warunkach odbywa się jeden z najważniejszych 
procesów legislacyjnych dla naszego zawodu – procedowana jest ustawa o zawodzie 
farmaceuty. Oby finał tych prac w parlamencie przyniósł satysfakcję wszystkim farma-
ceutom i przyczynił się do rozwoju zawodu.

Zapraszam do lektury „Farmacji Wielkopolskiej”, na której łamach dzielą  się 
w to lato, tak inne niż wszystkie, swoją wiedzą, emocjami i poglądami ludzie, których 
łączy farmacja.

Lato inne niż wszystkie

0

5

25

75

95

100



4 | Farmacja Wielkopolska lipiec–wrzesień 2020

spis
treści

 10 Farmacja pediatryczna w Polsce 
| Rozmowa z mgr farm. ANNĄ 
ŁOHYNOWICZ, mgr farm. 
KRYSTYNĄ MALINGER 
i mgr. farm.RYSZARDEM 
SOTEM

 21 Nowy dziekan poznańskiego 
Wydziału Farmaceutycznego

 25 Ślubowanie 2020

 26 Cofanie zezwoleń 
na prowadzenie apteki

 30 KORONAKRYZYS

 33 A miało być tak dobrze…

 34 Przyjdzie nam przywyknąć

 36 Szczepienia w aptece?  
Nie, dziękuję

 42 Leki innowacyjne w badaniach 
klinicznych

 46 Migrena z perspektywy 
farmaceuty

 49 Suplementy diety nie leczą

10

25

25

30

Spis treści
ww

w.
sto

ck
.ad

ob
e.c

om
Ma

rce
lin

a F
iru

s

Ryszard SotKrystyna MalingerAnna Łohynowicz



lipiec–wrzesień 2020 www.farmacjawielkopolska.pl | 5

Wydawca
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
60-273 Poznań, ul. Palacza 87
www.woia.pl

Redakcja
60-273 Poznań, ul. Palacza 87
www.farmacjawielkopolska.pl
e-mail: redakcja@woia.pl
Tel. +48 798 192 957
Tel. 61 861 96 93 wew. 105

Redaktor naczelny
Eugeniusz Jarosik

Koncepcja czasopisma
mgr farm. Alina Górecka i Eugeniusz Jarosik 
Koncepcja redaktorska i graficzna  
(współautor projektu)
Eugeniusz Jarosik
Rada Programowa
mgr farm. Alina Górecka (przewodnicząca 
Rady Programowej), Eugeniusz Jarosik, 
prof. dr hab. Anna Jelińska, 
dr n. farm. Wojciech Musiał, 
dr n. farm. Stefan Piechocki
Okładka
Adobe Stock, Wiesław Wiszowaty/EJ

Projekt graficzny i skład
Wiesław Wiszowaty

Autorzy
dr Hanna Cytryńska, mgr farm. Marcelina Firus, mgr farm. Alina Górecka, 
Eugeniusz Jarosik, dr n. farm. Marek Jędrzejczak, Marcin Józefiak,  
prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, dr n. farm. Jan Majewski,  
dr n. farm. Wojciech Musiał, dr n. farm. Grzegorz Pakulski, 
dr n. farm. Stefan Piechocki, mgr farm. Elżbieta Popiół, 
dr n. farm. Katarzyna Regulska, Henryk Sawka,  
mgr farm. Zbigniew Skotnicki, mgr farm. Mateusz Szamałek,  
dr Wojciech Ślusarczyk,  prof. dr hab. Marianna Zając,  
mgr farm. Maria Zykubek

Prezentowane przez autorów prace są wyrazem ich poglądów naukowych i redakcja nie ponosi za nie odpowiedzialności. Redakcja dołożyła wszelkich starań, aby publikowane 
artykuły były obiektywne i na najwyższym poziomie merytorycznym. Prezentowane interpretacje przepisów nie stanowią wykładni prawa i nie mogą być podstawą roszczeń 
wobec ich autorów. Wszelkie publikacje nie mogą być kopiowane w żadnej formie ani żadnymi metodami mechanicznymi ani elektronicznymi, łącznie z wykorzystaniem 
systemów przechowywania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody redaktora naczelnego.

21

54

Spis treści

 52 Suplementacja – wybór 
czy konieczność?

 54 Korzeń życia

 56 Jakość ma znaczenie

 62 Oko Saurona

 64 Jak zostać farmaceutą 
klinicznym w Kanadzie

 68 Spór o niezależność

 70 Muzeum Farmacji w przestrzeni 
publicznej Poznania

 80 W trosce o prestiż i etykę 
zawodu

 84 Farmaceutka w habicie

 86 Poczta

ww
w.

sto
ck

.ad
ob

e.c
om

Ar
ch

iw
um

 M
uze

um
 Fa

rm
ac

ji
 

70

UM
P



6 | Farmacja Wielkopolska lipiec–wrzesień 2020

Poczta

PUBLIKUJEMY PISMO STAROSTY GOSTYŃSKIEGO SKIEROWANE 
DO WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO ŁUKASZA MIKOŁAJCZYKA, 
PRZESŁANE DO WIADOMOŚCI WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ 
IZBIE APTEKARSKIEJ.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne rada powiatu danej jednostki 
samorządu powiatowego zobowiązana jest prawnie do wypełnienia delegacji tego 
przepisu. Rada Powiatu Gostyńskiego od wielu lat takowe uchwały podejmuje po 
zaciągnięciu opinii samorządu aptekarskiego, jak również wójtów i burmistrzów gmin 
z terenu powiatu. Jednak od kilku lat otrzymujemy bardzo czytelne sygnały ze strony 
właścicieli aptek, że tzw. dyżury nocne są nieopłacalne ze względu na znikomą ilość 
pacjentów, którzy nabywają leki po godzinie 22.00. Jednocześnie środowisko aptekarskie 
podnosi kwestię trudności kadrowych, co ma znaczący wpływ na obsadę tychże 
„dyżurów” i wiąże się również z nieprzestrzeganiem przepisów kodeksu pracy. 
Pragniemy poinformować, że chcąc wypracować i uzyskać pewien kompromis, władze 
powiatu kilkakrotnie spotykały się ze wszystkimi właścicielami i kierownikami aptek. 
W ramach wypracowania kompromisu omawiane były propozycje „dyżurów” na tzw. 
telefon, realizacja recept określana mianem „cito” itp. Jednak te propozycje ze względu 
na różne okoliczności nie zostały zaakceptowane przez środowisko aptekarskie. Dążąc 
jednak do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom tego środowiska, w 2019 r. rada powiatu 
podjęta uchwałę, gdzie „dyżur nocny” został wyznaczony w godzinach od 22.00 do 
24.00, co spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony farmaceutów, jak również 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Podobną uchwałę rada powiatu podjęła na 
2020 r., która jednak rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego została 
uchylona, jak również kolejna, w której „dyżury nocne” kończyły się o 6.00. 
Wszystkie te okoliczności doprowadzają jednostkę samorządu terytorialnego, jakim jest 
powiat, do pewnej sytuacji „patowej”. Z jednej strony powiat ma obowiązek wypełnienia 
delegacji prawnej zapisanej w ustawie Prawo farmaceutyczne, natomiast z drugiej 
strony rodzi to duży poziom frustracji i niepokoju zawodowego wśród farmaceutów. 
Ponadto, kiedy chcemy być zgodni z obowiązującym prawem, spotykamy się 
z negatywną opinią WOIA w Poznaniu, jak również oporem środowiska aptekarskiego. 
Natomiast jeśli  chcemy znaleźć rozwiązanie kompromisowe, które uwzględni postulaty 
tego środowiska, to narażamy się na rozstrzygnięcia nadzorcze uchylające nasze 
uchwały. Jesteśmy przekonani, że ta sytuacja, która trwa już kilka lat, dojrzała do 
tego, aby nastąpiły w najbliższym czasie konkretne rozwiązania prawne, które ten 
narastający problem rozwiążą w sposób jednoznaczny. 
W związku z powyższym zwracamy się do Pana Wojewody o dokonanie analizy tego 
problemu, który jak wiemy, dotyczy nie tylko naszego powiatu na terenie Wielkopolski, 
ale i kraju. Jednocześnie będziemy wdzięczni za przekazanie powyższego problemu na 
poziom rządowy w celu zwrócenia uwagi, szczególnie Ministerstwu Zdrowia, na pilną 
potrzebę konkretnych zmian legislacyjnych w tym obszarze.

ROBERT MARCINKOWSKI 
Starosta Gostyński
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Poczta

O realizacji recept w aptekach ogólnodostępnych 
  Pozwalam sobie przesłać kilka słów zatroskania, którego źródłem staje się nieprecyzyjność obowiązujących 

aktów prawnych, regulujących prawidłowość wystawiania, a przede wszystkim realizacji w aptece ogólnodostępnej 
recepty. 8 stycznia 2020 r. na mocy ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 
art. 56. pkt 2 został wprowadzony obowiązek wystawiania recept przez osoby uprawnione wyłącznie w postaci 
elektronicznej (tzw. e-recepta). 1 marca 2018 r. została przyjęta ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku 
z wprowadzeniem e-recepty. W treści artykułów wymienionej ustawy nie istnieje zapis, który nowelizowałby 
art. 56 pkt 2 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ustawa z 1 marca 2018 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty nowelizuje ustawę z 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 oraz z 2018 r., poz.650) w art.95b ust. 2 określa możliwość wystawienia 
i realizacji recepty w formie papierowej, gdy jest to recepta określona precyzyjnie pro auctore lub pro familiae 
lub recepta transgraniczna. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż wzory tych recept opisane są  precyzyjnie w prawie 
farmaceutycznym, a w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept. 
Ustawodawca wprowadził do ustawy Prawo farmaceutyczne art. 96. w brzmieniu:
„1a.  W przypadku awarii systemu, o którym mowa w art. 7 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 

i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ust. 1 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
i wyroby medyczne wydawane na podstawie recepty są wydawane na podstawie informacji o wystawionej 
recepcie, udostępnionej w sposób, o którym mowa w art. 96b informacje o recepcie wystawionej w postaci 
elektronicznej ust. 2 pkt 1 lub 3 oraz ust. 2a, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożeniu 
oświadczenia, że nie dokonano realizacji recepty, której dotyczy ta informacja.

1b.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 fałszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny. Składający oświadczenia są obowiązani do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: «Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia». Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”.

Ten zapis nie odnosi się jednak do recepty papierowej, a jedynie do wydruku potwierdzającego wygenerowanie 
recepty w systemie SIM. 
12 grudnia 2019 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat o następującej treści: 
„Przypominamy, że od 8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. 
Jednak w określonych przypadkach recepty będą również po ww. dacie wystawiane w postaci papierowej. 
Dotyczy to:
• recept w ramach tzw. importu docelowego,
• recept dla osób o nieustalonej tożsamości,
• recept transgranicznych (do końca 2020 r.),
•  recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie 

do osoby wystawiającej),
•  braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu 

gabinetowego/HIS czy brakiem dostępu do Internetu. 
Recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych niż ww. przypadkach będzie mogła być zrealizowana 
tak jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją. Tym samym, wdrożenie nowych 
rozwiązań, nie utrudni pacjentom dostępu do leków. Ponadto przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy 
pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2020 r. receptę w postaci papierowej”. 
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Poczta

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

  Kwestię wystawiania recepty w wersji papierowej reguluje art. 96b ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz.U.2020.944 t.j. z 2020.05.27 ze zmianami), który to właśnie stanowi samodzielną podstawą 
prawną do wystawienia i realizacji recepty w formie papierowej.
Zgodnie z art. 96b ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne:
2.  Receptę w postaci papierowej wystawia się w przypadku:
   1)  braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia;
   2) (uchylony);
   3)  recepty na produkt leczniczy lub wyrób medyczny wystawionej przez osobę uprawnioną do wystawiania recept 

zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym 
recepta została wystawiona, podlegającej realizacji w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, zwanej dalej „receptą transgraniczną”;

   4)  recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości;
   5)  recepty wystawianej przez lekarza, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza, albo 

pielęgniarkę i położną, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562 i 567);

   6)  recepty na produkt leczniczy nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4.

Tym samym przepis ten nie reguluje tylko i wyłącznie możliwości wystawienia recepty w wersji papierowej 
w przypadku wystawiania recepty pro familiae lub pro auctore, ale także stanowi podstawę wystawienia recepty 
w formie papierowej w przypadku braku dostępu do systemu informatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy 
z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Przywołany art. 96 ust. 1a ustawy Prawo 
farmaceutycznego odnosi się już do kwestii braku dostępu do systemu informatycznego, o którym mowa w art. 7 
ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w momencie realizacji recepty, a nie 
jej wystawienia.
Systemowa wykładnia art. 56 ust. 2 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 
jasno wskazuję, iż przepis ten jest lex generalis wobec art. 95 b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Tym 
samym brak jest uzasadnienia nowelizowania art. 56 ust. 2 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia.
Sam wzór recepty w postaci papierowej stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia ministra zdrowia z 13 kwietnia 
2018  r. w sprawie recept, który to załącznik zawiera wszelkie informacje, jakie powinna zawierać recepta w formie 
papierowej. 

MAGDALENA TAMBORSKA 
radca prawny

Moim zdaniem w aktualnym obrocie prawnym brak podstawy dla prawidłowej realizacji recepty papierowej 
wystawionej po 7 stycznia 2020 r. z powodu opisanego w powyższym komunikacie Ministerstwa Zdrowia, czyli 
braku dostępu do systemu e-zdrowie. 
Należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, iż na prawidłowość realizacji recepty w aptece mają wpływ aktualnie 
obowiązujące przepisy, w tym również te wynikające z umowy o refundacji, którą każda apteka zawiera 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lekarz wystawiając receptę papierową po 7 stycznia 2020 r. nie podlega 
żadnym sankcjom prawnym. Niestety, apteka już tej pewności nie posiada. (…)

JAROSŁAW SĘDZIAK 
Poznań
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FARMACJA 
PEDIATRYCZNA 

W POLSCE
Od wielu lat obserwujemy w Polsce rozwój specjalistycznych  

serwisów farmaceutycznych na rzecz pacjentów hospitalizowanych.  
Z dużymi sukcesami rozwija się farmacja onkologiczna,  

rozwijany jest też udział farmaceuty w żywieniu klinicznym. 
Działają prężnie sekcje Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego  

oraz inne towarzystwa naukowe, w ramach których farmaceuci  
poszerzają swoją specjalistyczną wiedzę w tych dziedzinach farmacji 

szpitalnej. Praktycy zawodu opracowują kolejne wydania  
standardów przygotowania mieszanin żywieniowych  

i standardów farmacji onkologicznej zgodnie  
z wytycznymi europejskich towarzystw naukowych  

oraz zmieniającym się prawem europejskim i polskim.
Warto pokazać, jak prężnie rozwijają się  

w Polsce usługi farmaceutyczne dla pacjentów 
pediatrycznych. To bardzo zróżnicowana grupa 

pacjentów – od pacjenta neonatologicznego, pacjenta 
wieku niemowlęcego, wczesnoszkolnego, okresu 

dojrzewania do pacjentów osiągających wiek dojrzały, 
dla których dedykowane są usługi farmaceutyczne 

o wysokospecjalistycznym charakterze. 
Świadczenie usług farmaceutycznych dla pacjentów  

od 0 do 18. roku życia to bardzo duże wyzwanie  
dla farmaceuty – wymaga specjalistycznej 

wiedzy i doświadczenia, a także 
poszukiwania wielu nowych 

rozwiązań. Od inicjatywy 
farmaceuty zależy często 

znalezienie bezpiecznego,  
optymalnego rozwiązania.

ROZMOWA FARMACJI 
WIELKOPOLSKIEJ

www.stock.adobe.com



O farmacji pediatrycznej z mgr farm. ANNĄ ŁOHYNOWICZ, 
kierownikiem apteki Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
mgr farm. KRYSTYNĄ MALINGER, kierownikiem apteki szpitalnej 

w latach 1997-2018 Ginekologiczno-Położniczego Szpitala 
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

i mgr. farm. RYSZARDEM SOTEM, kierownikiem apteki szpitalnej 
Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, 
rozmawia mgr farm. ALINA GÓRECKA, prezes Wielkopolskiej 

Okręgowej Rady Aptekarskiej.
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ALINA GÓRECKA, „Farmacja Wielkopolska”: Jednym 
z podstawowych problemów, które trzeba rozwiązać 
w szpitalu pediatrycznym, jest zapewnienie dostępu do 
dawek leków odpowiednich dla małych pacjentów, dawek, 
które w wielu przypadkach są niedostępne na rynku. Czy 
i jak rozwiązywane są takie problemy w aptece szpitalnej?

RYSZARD SOT: Pracuję w instytucie będącym 
szpitalem pediatrycznym. Praca ta uświadomiła mi, 
że apteka szpitalna stanowi integralny i niezbędny 
element w strukturze szpitala, a ze względu na wielo-
profilowy charakter udzielanych świadczeń jest to 
strategiczna jednostka w prowadzeniu bezpiecznej 
farmakoterapii i racjonalnej gospodarki lekiem. 
Z tego powodu oprócz podstawowej działalności 
apteki, takiej jak zaopatrywanie szpitala w gotowe 
produkty lecznicze i wyroby medyczne, farmaceuci 
szpitalni dużą część czasu pracy poświęcają na przy-
gotowywanie recepturowych leków w dawkach 
pediatrycznych oraz sporządzanie indywidualnych 
dawek w trzech pracowniach leku jałowego: pracowni 
żywienia pozajelitowego, centralnej pracowni leku 
cytotoksycznego oraz pracowni antybiotyków i leków 
przeciwgrzybiczych. W 2019 roku w oparciu o trzy 
zaawansowane technologicznie pracownie sporzą-
dziliśmy dziesiątki tysięcy leków. W samej izbie 
recepturowej przygotowaliśmy niemal 25 000 leków 
recepturowych i aptecznych. Powstało wiele leków 
specjalistycznych, innowacyjnych, wykonywanych 
na potrzeby procedur wysokospecjalistycznych 
i programów lekowych. Wynika to z powszechnego 
problemu braku na rynku farmaceutycznym leków 
w dawkach pediatrycznych. Ta sytuacja powoduje, 

że farmaceuci, wykorzystując dostępne leki dopusz-
czone do stosowania na terenie Polski i poza jej 
granicami, sporządzają bardzo duże ilości leków 
o szerokiej rozpiętości dawek substancji czynnych. 
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że poza 
postaciami parenteralnymi najczęściej stosowane, 
a jednocześnie akceptowane przez pacjentów pedia-
trycznych są płynne preparaty doustne oraz formy 
sproszkowane, które niekiedy wręcz umożliwiają 
podanie leku, zwłaszcza najmłodszym pacjentom, 
zapewniając przy tym łatwość modyfikacji i dokład-
nego odmierzenia dawki.
ANNA ŁOHYNOWICZ: Mój szpital to średniej 
wielkości placówka akademicka, posiadająca w swej 
strukturze około 400 łóżek pediatrycznych, która 
przyjmuje i leczy dzieci we wszystkich specjalno-
ściach pediatrycznych. W 1989 roku powstał w niej 
pierwszy w Polsce dziecięcy oddział transplantacji 
szpiku kostnego. Ze specyfiki szpitala wynika fakt 
niezwykle rozbudowanej receptury, której wyzwa-
niem jest przygotowanie właściwych dawek leków. 
Rynek farmaceutyczny ma, niestety, bardzo ubogą 
ofertę dawek i postaci leków, które mogą być podane 
dzieciom. Brakuje leków doustnych w postaci, które 
ułatwiałyby podanie go dzieciom, zwłaszcza tym 
najmłodszym. Szpital pediatryczny obejmuje lecze-
niem dzieci w wieku od kilku dni do 18. roku życia. 
Problemem jest zatem nie tylko opracowanie odpo-
wiedniej postaci i dawki leku, ale także możliwość 
oparcia się na danych z badań klinicznych dotyczą-
cych skuteczności działania substancji leczniczej 
w tych grupach wiekowych, dotarcie do informacji 
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o specjalnych ostrzeżeniach w zakresie stoso-
wania leków u dzieci. Informacje z charakterystyk 
produktów leczniczych ze względu na ograniczone 
możliwości prowadzenia badań klinicznych w tych 
grupach wiekowych są często niewystarczające.
KRYSTYNA MALINGER: Swoją specyfikę ma 
sporządzanie leków dla tak szczególnej grupy 
pacjentów, jakimi są wcześniaki. Zgodnie z defi-
nicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są to 
dzieci urodzone pomiędzy 22. a 37. tygodniem ciąży. 

Przedwczesne urodzenie dziecka ma duży wpływ 
na jego zdrowie i prawidłowy rozwój. W zależ-
ności od stopnia wcześniactwa mamy do czynienia 
z niedoborem masy ciała, wzrostu, z niedoroz-
wojem płuc, przedłużoną żółtaczką noworodków, 
retinopatią wcześniaczą, zaburzeniami neurolo-
gicznymi i rozwojowymi. Lista leków stosowanych 
w farmakoterapii wcześniaków jest długa i obejmuje 
leki z wszystkich grup farmakologicznych. Praca 
z pacjentem neonatologicznym jest dla farmaceuty 
olbrzymim wyzwaniem. Wypracowanych stan-
dardów postępowania nie ma. 

Impulsem do działania była dla mnie pierwsza 
wizyta na oddziałach neonatologicznych. „Muzyka” 
pracującego sprzętu, którym otoczone są nowo-
rodki, spotkanie „oko w oko” z wcześniakami 
w inkubatorach, podłączonych do aparatury wspo-
magającej oddech, kontrolującej parametry życiowe, 

PACJENT NEONATOLOGICZNY OTRZYMUJE 
OKOŁO 20 LEKÓW NA DOBĘ, Z KTÓRYCH 

KAŻDY JEST ROZPUSZCZONY W SOLI 
FIZJOLOGICZNEJ LUB ROZTWORZE GLUKOZY

Rozmowa Farmacji Wielkopolskiej

MGR FARM. KRYSTYNA MALINGER (POŚRODKU W PIERWSZYM RZĘDZIE), KIEROWNIK APTEKI SZPITALNEJ W LATACH 1997-2018 GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU 
MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU, SPECJALISTA FARMACJI SZPITALNEJ, Z ZESPOŁEM APTEKI
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podłączonych do pomp strzykawkowych i infuzyj-
nych (podaż leków i żywienia parenteralnego), inspi-
ruje do niesienia bezwarunkowej pomocy także 
przez farmaceutę.

W 1998 roku w kierowanej przeze mnie aptece 
szpitalnej rozpoczęliśmy sporządzanie leków jało-
wych w dawkach indywidualnych i mieszanin do 
żywienia pozajelitowego dla pacjentów neonatolo-
gicznych, zabezpieczając całodobową farmakoterapię 
przez 7 dni w tygodniu. Wcześniej leki były przygo-
towywane przez pielęgniarki w punktach pielęgniar-
skich. W aptece, w warunkach aseptycznych, z leków 
gotowych sporządzamy nowy lek jałowy, o nowym 
składzie, w nowej dawce, w nowym opakowaniu, 
prawidłowo oznakowany, niepodlegający w trakcie 
przygotowania sterylizacji. Działania logistyczne 
były wielokierunkowe, ponieważ w strukturze apteki 
musiał powstać nowy kompleks pomieszczeń o szcze-
gólnych wymaganiach technicznych, o podwyż-
szonym i kontrolowanym standardzie utrzymania 
czystości. Konieczne było napisanie stosownych 
procedur i instrukcji oraz zabezpieczenie personelu.

Jakie rodzaje leków w dawkach pediatrycznych są przygo-
towywane w pracowniach apteki?

RYSZARD SOT: W systemie unit dose w pełni profe-
sjonalny zespół apteki przygotowuje na podstawie 
imiennych zleceń leki w dawkach dziennych dla 
pacjentów żywionych pozajelitowo, przebywających 
na oddziałach Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia 
Dziecka” oraz pacjentów leczonych ambulatoryjnie. 
Żywienie pozajelitowe jako metoda leczenia jest stoso-
wana w instytucie od wielu lat. Pierwsze mieszaniny 
pozajelitowe przygotowywano w aptece już w 1984 
roku – w pomieszczeniu recepturowym z zastoso-
waniem metody grawitacyjnej. Ze względu na stale 
rosnące zapotrzebowanie w 2006 roku uruchomiona 
została nowa pracownia, która stanowi wyodrębniony 
kompleks, a jej główną częścią jest tzw. pomieszczenie 
czyste (boks, cleanroom). W boksie zainstalowane 
są obecnie cztery komory z nawiewem laminarnym, 
w których umieszczono 3 mieszalniki do sporzą-
dzania mieszanin. Wszystkie czynności wykonywane 
w pracowni żywienia pozajelitowego przebiegają 
według ściśle określonych procedur. Dzięki swojej 
strukturze i odpowiedniej organizacji pracy możliwe 
jest utrzymanie aseptyki pracy oraz sporządzanie 
stabilnych mieszanin pozajelitowych. 

Dużym wyzwaniem dla apteki było uruchomienie 
w 2012 roku pracowni leku cytotoksycznego oraz 
pracowni antybiotyków i leków przeciwgrzybiczych, 
w których farmaceuci dzięki wsparciu innowacyj-
nych i automatycznych systemów przygotowują leki 
cytotoksyczne, a także antybiotyki i leki przeciwgrzy-
biczne w dawkach indywidualnych. 

Nie zapominajmy jednak o tradycyjnych formach 
leków, które w ogromnych ilościach przygotowy-
wane są w izbie recepturowej. Ich sporządzanie 
wiąże się często z licznymi problemami, które 
trzeba pokonać, aby uzyskać odpowiednią stabilność 
i skuteczność leku w całym okresie jego stosowania. 
Najczęściej stosowaną w moim szpitalu postacią 
leku recepturowego są proszki dzielone, wykony-
wane z mikronizowanych tabletek z dodatkiem 
substancji pomocniczej.
ANNA ŁOHYNOWICZ: Jako apteka szpitalna, której 
usługi farmaceutyczne dedykowane są najmłodszym, 
od 2005 roku prowadzimy pracownię leku cytotok-
sycznego i pracownię przygotowującą mieszaniny 
żywieniowe do podania droga dożylną. Przygo-
towujemy się do otwarcia pracowni leku jałowego 
w dawkach indywidualnych. Podstawą działania 
jest jednak receptura klasyczna, przygotowująca 
rocznie tysiące proszków dzielonych, powstających 
z dostępnych na rynku doustnych postaci leku. 
Przemysł farmaceutyczny ma dalece niewystar-
czającą ilość dawek i postaci leku dla najmłodszych 
pacjentów, zwłaszcza na potrzeby ich hospitalizacji. 
Pacjent pediatryczny postrzegany jest przez przemysł 
farmaceutyczny jako niszowy, rejestracje leków dla 
tej grupy nie są prawdopodobnie opłacalne bizne-
sowo. Niech nie zwodzą nas publikacje dotyczące 
pediatrycznych postaci leków: lizaków, gum do żucia, 
żelków i syropów. To postacie najczęściej suple-
mentów diety lub leków OTC, na ogół nieprzydatnych 
w leczeniu szpitalnym.
KRYSTYNA MALINGER: Sporządzamy wszystkie 
rodzaje i postaci leków recepturowych, w tym leki 
dożylne. Inaczej niż dla dorosłych i dzieci. Dla wcze-
śniaków sporządzamy mieszaniny żywieniowe, które 
są przygotowywane w systemie two in one (osobny 
worek/strzykawka z węglowodanami, aminokwa-
sami, elektrolitami, pierwiastkami śladowymi i wodą 
oraz drugi z emulsją tłuszczową z witaminami). 
Ze względu na małą masę ciała wcześniaka maksy-
malna objętość płynów do podania jest niewielka, 
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występują wysokie stężenia substancji w małej obję-
tości. To rodzi ryzyko niezgodności fizyko-chemicz-
nych i interakcji w fazie farmaceutycznej. Należy 
podkreślić, że pacjent neonatologiczny otrzymuje 
około 20 leków na dobę, z których każdy jest rozpusz-
czony w soli fizjologicznej lub glukozie. Podaż dodat-
kowych jonów sodu, chloru oraz kalorii z glukozy 
musi być uwzględniona w bilansie dobowym 
pacjenta. Wszystkie problemy merytoryczne są 
rozwiązywane z lekarzami, którzy codziennie wyli-
czają zapotrzebowanie na kalorie, białko, elektrolity, 
pierwiastki śladowe i witaminy, zlecają leki, wyli-
czają dawki i przedziały dawkowania. Farmaceuci 
odpowiadają za przygotowanie bezpiecznego leku, 
w odpowiedniej postaci, z uwzględnieniem terminów 
ich przydatności i trwałości.

Jakie leki stwarzają największy problem?
RYSZARD SOT: Zgodnie z dokumentem opubliko-
wanym przez Europejską Agencję Leków (European 
Medicines Agency), za najbardziej pożądane i akcep-
towane przez pacjentów pediatrycznych w każdym 
wieku uważa się płynne preparaty doustne, 
zwłaszcza syropy i krople. Łatwiejsze jest zarówno 
ich podanie, jak i modyfikowanie oraz odmierzanie 
dawek. Dodatkową zaletą jest pominięcie laktozy 
w procesie ich przygotowania. Problemem techno-
logicznym jest niska rozpuszczalność niektórych 
substancji leczniczych oraz kwestia ich stabilności 
fizyko-chemicznej w gotowej płynnej postaci leku. 
Poza tym w ostatnich latach obserwuję znaczący 
rozwój terapii opartych na zastosowaniu przeciwciał 
monoklonalnych, wykorzystywanych w terapii 
celowanej. Leki te do przygotowywania dawek 
pediatrycznych wymagają równie restrykcyjnych 
warunków pracy jak leki cytotoksyczne. 
ANNA ŁOHYNOWICZ: Podstawowy dylemat, który 
rozwiązujemy codziennie, sprowadza się do pytania, 
czy można dany lek podzielić, czy nie. A jeżeli można 
podzielić, to jak przygotować dawkę i postać leku 
akceptowalną przez małego pacjenta. Ten problem 
nie dotyczy wyłącznie tabletkowych postaci leków, 
ale także innych postaci leku o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, na przykład peletek w kapsułkach 
z kilkoma enzymami trzustkowymi. Jak obliczyć 
dawkę, skoro w każdym preparacie na rynku są one 
w innych proporcjach ilościowych? Tu jest miejsce 
na uzgodnienia z lekarzami, na zwrócenie uwagi, że 
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lek z peletki ma uwolnić substancję w odpowiednim 
miejscu przewodu pokarmowego, nie można ich 
rozcierać w celu sproszkowania, bo nie zadziała. 
Doustne, recepturowe postaci leku przygotowane 
dla dzieci to najczęściej proszki w opłatkach skro-
biowych lub kapsułki. Nie zawsze są one możliwe do 
bezpośredniego podania dziecku. Tu bardzo wska-
zaną byłaby stała współpraca farmaceuty z zespołem 
pielęgniarskim, aby wypracować możliwość podaży 
dawki w pożywieniu, w celu zamaskowania smaku 
z jednoczesnym zachowaniem aktywności substancji 
leczniczej i schematu dawkowania. Problemem są 
koszty przygotowania dawek pediatrycznych leków 
infuzyjnych. Czasami z dawki 50 mg przygotowu-
jemy jedynie 3 dawki po 1 mg. Reszta musi być zuty-
lizowana. Często są to preparaty drogie, a Narodowy 
Fundusz Zdrowia zwraca szpitalowi jedynie koszt 
dawki podanej dziecku. Pozostały koszt leku jest 
stratą szpitala.
KRYSTYNA MALINGER: Miesięcznie sporzą-
dzamy około 9000 leków. Zadaniem apteki szpitalnej 
jest przygotowanie wszystkich dawek na dwudzie-
stoczterogodzinną terapię. Leki muszą spełniać 
standardy jakościowe wymagane zapisami Farma-
kopei Polskiej. Największy problem jest z lekami, dla 
których nie ma informacji o sposobie przygotowania 
wstrzyknięcia/wlewu dożylnego (leki ampułkowe) 
oraz z lekami, które należy przygotować ex tempore. 
Leki podawane są w określonych przedziałach czaso-
wych, również w porach nocnych. Wszystkie te 
czynniki braliśmy pod uwagę podczas opracowania 
logistyki sporządzania leków, bezpiecznego trans-
portu na oddziały oraz komunikowania się z leka-
rzami i pielęgniarkami.

Dla rozwiązania tych problemów i bezpieczeń-
stwa farmakoterapii zaprojektowałam unikatowy 
dokument „Wstrzyknięcia i wlewy dożylne”. Jest 
to zapis prawidłowego sporządzania leków, regu-
larnie aktualizowany (dokument systemu zarzą-
dzania jakością w szpitalu), zawierający też istotne 
informacje dla lekarza o zawartości elektrolitów 
i substancji pomocniczych niebezpiecznych dla 
wcześniaka, które mogą mieć wpływ na bezpieczną 
i prawidłową farmakoterapię (pirosiarczyn sodu, 
alkohol benzylowy, glikol propylenowy). 

Jeśli uwzględnimy fakt, że prawidłowy proces 
przygotowania leków dożylnych jest często wieloeta-
powy, że dawki dla wcześniaków są w miligramach 
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i mikrogramach, podawane często we wlewie 
dwudziestoczterogodzinnym, to nie mamy już 
wątpliwości, iż za sporządzanie leków w dawkach 
indywidualnych odpowiedzialny jest farmaceuta, 
a procesy te powinny odbywać się w pracowniach 
przystosowanych do pracy w warunkach aseptycz-
nych, w aptece szpitalnej. 

Z jakich źródeł wiedzy korzystają farmaceuci przy rozwią-
zywaniu problemów farmakoterapii dla pacjentów pedia-
trycznych, zwłaszcza w początkowej fazie ich życia?

RYSZARD SOT: Podstawowym źródłem wiedzy, 
z którego korzystamy, podobnie jak koleżanki 
i koledzy pracujący w innych szpitalach, są infor-
macje zamieszczone w Farmakopei Polskiej i charak-
terystyka produktu leczniczego. W Instytucie 
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 

regularnie aktualizowany jest receptariusz szpitalny, 
czyli wykaz leków stosowanych w szpitalu wraz 
z zasadami dotyczącymi ich stosowania, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem najbardziej wymagających, 
najmniejszych pacjentów. Dzięki niemu w praktyce 
możemy wykorzystać wiedzę z zakresu farmakote-
rapii i farmakoekonomiki. Racjonalna farmakote-
rapia powinna uwzględniać zarówno dane dotyczące 
skuteczności terapii (evidence-based medicine – 
medycyna oparta na faktach), jak i jej bezpieczeństwa 
– zmniejszenia ryzyka wystąpienia niepożądanych 
działań leków. W szpitalu pediatrycznym wiele 

LEKI PARENTERALNE W DAWKACH 
PEDIATRYCZNYCH SĄ NIEDOSTĘPNE

MGR FARM. ANNA ŁOHYNOWICZ, KIEROWNIK APTEKI SZPITALA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU, SPECJALISTA 
FARMACJI SZPITALNEJ, OD 2010 ROKU PRZEWODNICZĄCA SEKCJI APTEK SZPITALNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO ODDZIAŁ W POZNANIU, Z ZESPOŁEM APTEKI
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leków jest stosowanych na zasadzie off-label, stąd 
szczególny nacisk na korzystanie z dodatkowych 
źródeł rekomendujących zlecane dawki, na przykład 
BNF (British National Formulary for Children), zalecenia 
towarzystw naukowych, piśmiennictwa… Często 
pomocne bywają strony internetowe Europejskiej 
Agencji Leków (EMA) czy Europejskiego Stowarzy-
szenia Farmaceutów Szpitalnych (European Associa-
tion of Hospital Pharmacists).
ANNA ŁOHYNOWICZ: Oceniam, że około 80% 
leków w szpitalach pediatrycznych stosowanych 

jest off-label, ze względu na brak rejestracji w danej 
grupie wiekowej oraz konieczność podania w zmody-
fikowanej postaci leku. Sama charakterystyka 
produktu leczniczego najczęściej jest niewystar-
czająca, choć zawiera cenne informacje dotyczące 
postaci leku, substancji pomocniczych, stabilności 
po otwarciu i rekonstytucji. Uzyskanie rozsze-
rzonych informacji o leku w działach medycznych 
podmiotów odpowiedzialnych, dotyczących stoso-
wania u pacjentów pediatrycznych, niestety, nie daje 
oczekiwanych efektów.

Rozmowa Farmacji Wielkopolskiej
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KRYSTYNA MALINGER: Pomocą są niewątpliwie 
badania trwałości leków, wykonywane w ramach prac 
magisterskich na wydziałach farmaceutycznych. 
Korzystaliśmy z wyników takich prac, które powstały 
na wydziałach farmaceutycznych w Warszawie 
i Poznaniu. Badania trwałości leku wykonały dla nas 
też Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”. 
Korzystamy także z przewodnika PIC/S w zakresie 
dobrych praktyk dotyczących sporządzania leków 
w aptekach szpitalnych i zakładowych. Dodatkowym 
źródłem wiedzy są wydane w 2016 roku rezolucje 
Rady Europy:

   Rezolucja CM/Res(2016)1 – w sprawie wymagań 
jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych 
przygotowywanych w aptekach na specjalne 
potrzeby pacjentów.

   Rezolucja CM/Res(2016)2 – w sprawie dobrych 
praktyk rekonstrukcji produktów leczniczych 
do podania pozajelitowego w placówkach 
ochrony zdrowia.

Czy przygotowanie leków dożylnych, diet parenteralnych, 
leków cytotoksycznych, zwłaszcza dla najmłodszych, 
różni się od przygotowywania tych asortymentów dla 
pacjenta dorosłego? Jakie asortymenty są przygotowy-
wane w aptece?

RYSZARD SOT: Im mniejsza jest przygotowywana 
dawka, tym większe znaczenie ma nawet najmniejsze 
jej przekroczenie bądź zaniżenie. Z tego powodu nie 
możemy opierać się wyłącznie na możliwościach 
naszego oka bądź dokładności skali widocznej na 
strzykawce czy menzurce. Precyzja pracy farmaceuty 
ma tu zasadnicze znaczenie. Niezbędne stają się 
w takiej sytuacji zautomatyzowane systemy wago-
wo-objętościowe, wykorzystywane przy produkcji 
leków. Obecnie apteki potrzebują większej auto-
kontroli i pewności w przygotowywaniu dawek 
pediatrycznych, a jednocześnie większej wydaj-
ności. Zapewniają to systemy, które oprócz spraw-
dzenia dawek zleconych przez lekarzy i ewentualnych 
niezgodności farmaceutycznych, są w stanie prze-
prowadzić farmaceutę przez cały proces sporzą-
dzenia leku i zagwarantować, że produkt finalny 
będzie skuteczny i bezpieczny.
ANNA ŁOHYNOWICZ: Rzeczywiście, zautomaty-
zowane systemy wagowo-objętościowe są wsparciem 
pracy farmaceuty zarówno dla przygotowania dożyl-
nych mieszanin żywieniowych, jak i rekonstrukcji 

leków infuzyjnych w dawkach indywidualnych. 
Często są wykorzystywane dla przygotowania także 
leków w postaci infuzyjnej, które są potrzebne 
i stosowane w szpitalu, a nie są produkowane przez 
przemysł, ze względu na swój niszowy charakter. 
W takich przypadkach przygotowujemy je właśnie 
w pracowniach apteki szpitalnej. Moja apteka przy-
gotowuje na przykład płyn kardioplegiczny lub 
3% Sol. Natrii Chloratii. Na szczęście pracownię 
żywieniową mamy zautomatyzowaną, połączoną 
z programem komputerowym pozwalającym leka-
rzom na generowanie recept zarówna na indywidu-
alne „worki”, jak i na przygotowywanie preparatów 
z produktów RTU (ready to use). Do niedawna wyko-
nywaliśmy też iniekcje domięśniowe. Jakiś czas 
temu przygotowywaliśmy iniekcje domięśniowe 
z histydynynianu miedzi, dla pacjentów z defektem 
genetycznym metabolizmu miedzi. Tego typu leki 
przygotowujemy na podstawie prac naukowych, 

znalezionych w piśmiennictwie światowym. Rozwią-
zujemy również problemy przygotowania doustnych 
leków cytotoksycznych w dawkach pediatrycznych. 
Wykonując leki dla najmniejszych pacjentów, często 
posługujemy się strzykawką insulinową, żeby pobrać 
właściwą dawkę. Często są to jedynie dziesiętne 
części posiadanego leku. 
KRYSTYNA MALINGER: Leki parenteralne 
w dawkach pediatrycznych są niedostępne. Dla 
wcześniaków często są to dawki w miligramach lub 
mikrogramach, poniżej 1ml, wyliczane na podstawie 
PMA (postmenstrual age, tj. wiek ciążowy + wiek po 
urodzeniu, szczególnie dla antybiotyków), stanu 
klinicznego dziecka, który jest dynamiczny i może 
ulec zmianie w ciągu doby. Niestety, nie ma urządzeń 
do automatycznego sporządzania dawek indywidual-
nych. Leki są sporządzane ręcznie za pomocą sprzętu 
jednorazowego użycia.

Rozmowa Farmacji Wielkopolskiej

PONAD 50% LEKÓW STOSOWANYCH 
U DZIECI PODAJE SIĘ W SPOSÓB INNY, 
NIŻ OKREŚLONO TO W CHARAKTERYSTYCE 
PRODUKTU LECZNICZEGO, A NIEKIEDY 
WRĘCZ POZA WSKAZANIAMI
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Pacjenci szpitalni to nie tylko ci, którzy są hospita-
lizowani. To także znaczna grupa pacjentów, którzy są 
zakwalifikowani do wysokospecjalistycznych programów 
terapeutycznych, pozostają w opiece szpitala, a do szpitala 
przyjeżdżają okresowo bądź na podanie leku lub odebranie 
porcji leków do samodzielnego stosowania w domu. Czy 
takie programy są realizowane z udziałem apteki również 
dla pacjentów pediatrycznych? Na czym polega udział 
apteki w takich programach?

RYSZAD SOT: Wydanie leku z apteki dla pacjenta 
zakwalifikowanego do programu uzależnione jest 
głównie od tego, czy dziecko przebywa w szpitalu, 
czy leczone jest w domu. Comiesięczny harmono-
gram wizyt pacjentów w przyszpitalnych poradniach 
przekazywany jest do apteki z wyprzedzeniem, 
żeby możliwe było przygotowanie odpowiedniej 
ilości wydawanych leków. Każdorazowy odbiór leku 
potwierdzany jest pisemnie przez pacjenta bądź jego 
prawnego opiekuna, a fakt odbioru zgłaszany jest 
do działu rozliczenia świadczeń, aby szpital mógł 
rozliczyć się z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Chciałbym wspomnieć o ogromnym zaangażowaniu 
farmaceutów szpitalnych w realizację programów 
lekowych w dobie pandemii Sars-CoV-2. NFZ dopu-
ścił realizację i rozliczanie świadczeń poprzez 
wydanie leków na okres sześciomiesięcznej terapii, 
na podstawie indywidualnej oceny lekarza i po prze-
prowadzeniu zdalnej konsultacji. W tym czasie 
farmaceuci zaangażowani byli dodatkowo w przygo-
towywanie pakietów z lekami i sprzętem, wysyłanych 

następnie do domów pacjentów za pomocą firm 
kurierskich. Tryb wydawania leków programowych 
na oddziały nie różni się od wydawania pozostałych 
preparatów. 
ANNA ŁOHYNOWICZ: Opiekunowie często nie 
radzą sobie z wypełnianiem zaleceń lekarskich. 
Widzimy te problemy zwłaszcza wtedy, gdy w trakcie 
realizacji programu następuje zmiana preparatu. 
Dochodzi lekceważenie zasad przechowywania, 
zapominanie o codziennym przyjmowaniu leku. 
Apteka otrzymuje sygnały od opiekunów, że mają 
w domu opakowania leku przeterminowanego, 
co potwierdza fakt omijania dawek i beztroski 
w przechowywaniu. Pamiętajmy, że tego typu błędy 
dotykają ciężko chorych dzieci, leczonych bardzo 
drogimi preparatami.

Obecnie przygotowywane są w Polsce programy opieki 
farmaceutycznej dla pacjentów odwiedzających apteki 
ogólnodostępne, dedykowane szczególnie pacjentom 
geriatrycznym. Czy potrzebna jest opieka farmaceu-
tyczna dedykowana rodzicom dzieci, które uczestniczą 
w programach terapeutycznych w pediatrii? Czy można by 
wskazać inne zakresy opieki farmaceutycznej potrzebne 
pacjentom pediatrycznym?

RYSZARD SOT: Opieka farmaceutyczna prowa-
dzona w szpitalu wygląda nieco inaczej niż w lecz-
nictwie otwartym. W aptece szpitalnej Instytutu 
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” wydzie-
lony został odrębny pokój do udzielania porad dla 
rodziców dzieci, które uczestniczą w programach 
lekowych. Farmaceuci oprócz wydania leku do domu 
przekazują informację o dawkowaniu, możliwości 
wystąpienia działań niepożądanych oraz szkolą 
rodziców w zakresie obsługi niektórych sprzętów 
i podania leków, takich jak hormon wzrostu. Jest 
to inicjatywa, która spotkała się z ogromnym zain-
teresowaniem i uznaniem ze strony pacjentów 
i ich rodzin.
ANNA ŁOHYNOWICZ: Przygotowując programy 
opieki farmaceutycznej, nie można dedykować 
ich wyłącznie pacjentom geriatrycznym. Pedia-
tryczna opieka farmaceutyczna potrzebna jest nie 
tylko w trakcie hospitalizacji, w trakcie udziału 
w programie terapeutycznym, ale powinna stać się 
także częścią praktyki aptek ogólnodostępnych. Moje 
doświadczenie z pracy w aptece ogólnodostępnej są 
przerażające. Rodzice, którzy kupują kilogramami 

Rozmowa Farmacji Wielkopolskiej

PROBLEMEM SĄ KOSZTY PRZYGOTOWANIA 
DAWEK PEDIATRYCZNYCH LEKÓW 
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ZWRACA SZPITALOWI JEDYNIE KOSZT 
DAWKI PODANEJ DZIECKU
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suplementy, witaminki i aplikują je dzieciom według 
własnego pomysłu. Nie bez wpływu na takie postę-
powanie ma wszechobecna reklama suplementów 
i leków pediatrycznych, która często jest podstawą 
działania rodziców, a także „bezcenne” informacje od 
„Goździkowej” z piaskownicy. Ten problem widoczny 
jest też w szpitalu, gdzie rodzice starają się prze-
mycić te pseudoleki do szafek dzieci hospitalizowa-
nych. Walczymy z takimi praktykami, aby nie było 
cichego udziału rodziców w leczeniu pacjenta hospi-
talizowanego, bez wiedzy lekarza prowadzącego. 
Programy pediatrycznej opieki farmaceutycznej 
dla pacjentów hospitalizowanych, w programach 
terapeutycznych lub z przewlekłymi chorobami 
w opiece ambulatoryjnej, to serwisy, które powinny 
jak najszybciej wejść do systemu opieki zdrowotnej 
nad pacjentem pediatrycznym.
KRYSTYNA MALINGER: Chciałabym zwrócić 
uwagę na szczególny rodzaj opieki farmaceutycznej, 
która jest wsparciem dla pracy pielęgniarek neona-
tologicznych. Pielęgniarka jest odpowiedzialna za 
identyfikację leku, dawkę i pacjenta oraz prawidłowe 
podanie z uwzględnieniem zleconych przez lekarza 
przepływów. Pielęgniarki muszą mieć dostęp do 
odpowiedniego asortymentu wyrobów medycznych 

– zestawów do przetaczania, drenów, łączników, 
filtrów… Muszą otrzymać informację, które leki 
są światłoczułe, które mogą wchodzić w reakcje 
z materiałem, z którego wytwarzany jest podsta-
wowy sprzęt. Między pacjentem a pompą jest zestaw 
drenów, łączników i filtrów. Tam może pozostać 
znaczna część dawki leku dedykowanej pacjentowi. 
Stąd wzięło się pojęcie „+% na dren”, co oznacza, że 
apteka musi zwiększyć objętość sporządzanego leku 
dla pacjenta neonatologicznego o objętość równą 
pojemności drenu łączącego pompę z pacjentem. Ta 
informacja znajduje się oczywiście na etykiecie leku.

Na koniec chciałabym poruszyć chyba najtrudniejszą 
kwestię – udziału farmaceutów w badaniach klinicznych 
nad lekami w grupie pacjentów pediatrycznych. Czy takie 
badania są realizowane w Polsce? Czy farmaceuci biorą 
w nich udział? Jakie zadania są przez nich realizowane 
w ramach protokołu badania?

RYSZARD SOT: Prowadzenie badań klinicznych 
leków w pediatrii jest szczególnie trudne. Obecnie 
ponad 50% leków stosowanych u dzieci podaje się 
w sposób inny, niż określono to w charakterystyce 
produktu leczniczego, a niekiedy wręcz poza wskaza-
niami. Pediatryczne badania kliniczne są unikatowe 
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z kilku powodów. Po pierwsze, dzieci to wyjątkowo 
wrażliwa grupa pacjentów podlegająca szczególnej 
ochronie, a sama rekrutacja do badania może 
stanowić dla sponsora i badacza ogromne wyzwanie. 
W Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” 
w Warszawie badania kliniczne są prowadzone 
z udziałem apteki od wielu lat. Rolą farmaceuty, 
poza czynnościami administracyjnymi, takimi jak 
przyjęcie dostaw, monitoring warunków przechowy-
wania czy konfekcjonowanie dawek pediatrycznych, 
jest także pełnienie funkcji przypisanych dla roli 
pharmacovigilance managera. Spowodowało to, 
że farmaceuta jest niekwestionowanym członkiem 
zespołu badawczego, a jego praca i zaangażowanie 
są niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia 
całego badania klinicznego.

KRYSTYNA MALINGER: W badaniach klinicznych 
farmaceuta jako członek zespołu badawczego musi 
realizować zadania ustawowe, wymagane ustawą 
Prawo farmaceutyczne. Zakres odpowiedzialności 
określa też sponsor w protokole badania.

Czy ze względu na szczególny rodzaj zadań realizowanych 
przez farmaceutów szpitalnych na rzecz pacjentów pedia-
trycznych możemy już mówić o farmacji pediatrycznej? 
Jeśli tak, to w jaki sposób farmaceuci powinni rozwijać 
swoje kompetencje w zakresie farmacji pediatrycznej?

RYSZARD SOT: Jestem zdania, że powinniśmy 
utworzyć sekcję pediatryczną w strukturze Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego i w jej ramach 
powołać do życia oddzielny serwis dotyczący dzieci 
i młodzieży. Dobrym pomysłem będzie również 
korzystanie z dotychczasowych platform, gdzie 
utworzone byłyby oddzielne zakładki dedykowane 
farmacji pediatrycznej.

Apteka szpitalna IPCZD prowadzi działalność na 
najwyższym poziomie, ukierunkowaną na potrzeby 

zdrowotne dzieci i młodzieży (chociaż nie tylko), 
kierowanych tu z całego kraju, a zatem musimy 
być dyspozycyjni każdego dnia, o każdej porze 
i w profesjonalny, rzetelny sposób współpracować 
z pozostałym personelem medycznym. Ze względu 
na wspomnianą odmienność w farmakokinetyce 
i farmakodynamice leków w populacji pediatrycznej 
oraz biorąc pod uwagę szczególne potrzeby tej 
grupy pacjentów, obserwuję od pewnego czasu 
rozwój farmacji pediatrycznej. Uważam to za 
właściwy kierunek i mam nadzieję na dalszy rozwój 
farmacji pediatrycznej.
ANNA ŁOHYNOWICZ: Oczywiście, bardzo 
przydałaby nam się w codziennej pracy pomoc 
ze strony interdyscyplinarnych portali prowa-
dzonych przez praktyków. Z lekami pediatrycz-
nymi mają problem nie tylko farmaceuci, ale także 
pielęgniarki i lekarze. Może mógłby to być portal 
interprofesjonalny? Bardzo cenne byłyby konfe-
rencje praktyków farmacji pediatrycznej, gdzie 
moglibyśmy się podzielić doświadczeniem, wypra-
cować rozwiązania najtrudniejszych problemów, 
konferencje, podczas których uczylibyśmy się od 
siebie. Szpitali pediatrycznych nie ma zbyt wiele. 
Może powinniśmy się bardziej zjednoczyć w swoich 
działaniach? Może z tego wspólnego doświadczenia 
wypracowalibyśmy tak bardzo potrzebne standardy 
postępowania? 
KRYSTYNA MALINGER: Ze względu na charakter 
pracy, odpowiedzialność zawodową i rodzaj 
problemów rozwiązywanych przez farmaceutę 
szpitalnego zdecydowanie możemy mówić już 
o farmacji pediatrycznej. Opieka nad dzieckiem, 
zwłaszcza wcześniakiem, jest pracą zespołową, 
zatem interdyscyplinarne szkolenia lekarzy, pielę-
gniarek i farmaceutów pozwoliłoby na lepsze 
wzajemne zrozumienie w ramach zespołu. Może 
zagadnienia farmacji pediatrycznej powinny być 
uwzględnione w trakcie studiów farmaceutycznych? 
Może warto wprowadzić interdyscyplinarne zajęcia 
praktyczne na oddziale, przy łóżku pacjenta, co bez 
wątpienia przełoży się na efektywniejszą i profe-
sjonalną opiekę nad pacjentem hospitalizowanym?

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała mgr farm. ALINA GÓRECKA 
„Farmacja Wielkopolska”

OPIEKA NAD HOSPITALIZOWANYM DZIECKIEM, 
ZWŁASZCZA WCZEŚNIAKIEM, JEST PRACĄ 

ZESPOŁOWĄ, W KTÓREJ SZCZEGÓLNE MIEJSCE 
MA AKTYWNOŚĆ FARMACEUTY
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WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

NOWY DZIEKAN  
POZNAŃSKIEGO WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Nowym dziekanem Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu (kadencja 2020–2024) została  

prof. zw. dr hab. n. farm. ANNA JELIŃSKA, która zastąpiła 
na tym stanowisku prof. dr. hab. Edmunda Grześkowiaka.

Prof. Anna Jelińska (z domu Molenda) 
urodziła się 1 lipca 1958 r. w Padniewku. 
W latach 1973–1977 uczęszczała do Liceum 
Ogólnokształcącego w Trzemesznie (klasa 

o profilu matematyczno-fizycznym). W latach 1977–
1982 odbyła studia farmaceutyczne, początkowo na 
Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej 
w Gdańsku (1977–1979), a następnie na Wydziale 
Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu 
(1979–1982), uzyskując tytuł magistra farmacji na 
kierunku aptecznym. 

Bezpośrednio po ukończeniu studiów, w roku 
1982, rozpoczęła pracę nauczyciela akademickiego 
w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej 
Akademii Medycznej w Poznaniu, pod kierunkiem 
prof. dr hab. Marianny Zając. W katedrze tej pracuje 
nieprzerwanie do chwili obecnej, przechodząc 
kolejne etapy kariery zawodowej – od asystenta do 
profesora nauk farmaceutycznych. 

Stopień naukowy doktora nauk farmaceutycz-
nych uzyskała w 1989 r. na podstawie rozprawy 
doktorskiej „Trwałość moksalaktamu (MOXL) 
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w roztworach wodnych”, uznanej przez recenzentów 
i Radę Wydziału Farmaceutycznego Akademii 
Medycznej w Poznaniu za wyróżniającą (promotor 
doc. dr hab. Marianna Zając).

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 
farmaceutycznych uzyskała w 2001 r. na podstawie 
dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Ocena 
trwałości niektórych pochodnych puryny”. Praca 
habilitacyjna została zatwierdzona przez Centralną 
Komisję do Spraw Tytułów i Stopni Naukowych 
29 października 2001 r. Za pracę habilitacyjną otrzy-
mała nagrodę naukową Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego w kategorii prac 
o tematyce szczególnie ważnej dla nauk farmaceu-
tycznych w 2003 r.

Tytuł profesora nauk farmaceutycznych uzyskała 
w 2011 r., a w 2014 r. została profesorem zwyczajnym. 

Prof. A. Jelińska jest specjalistą I stopnia 
z analityki farmaceutycznej (1986 r.) oraz II stopnia 
z analizy leków (1989 r., z wyróżnieniem). Ukończyła 
także kurs pedagogiczny przy Studium Dosko-
nalenia Pedagogicznego Akademii Medycznej 
w Poznaniu (1986 r.). 

Działalność naukowa 
Dorobek naukowy prof. A. Jelińskiej obejmuje 
autorstwo i współautorstwo 116 prac badawczych 
opublikowanych w czasopismach krajowych i zagra-
nicznych, 28 pozycji podręcznikowych i monografii, 
27 rozdziałów w podręcznikach, 119 komunikatów 
naukowych na ogólnopolskich zjazdach krajowych 
i 25 komunikatów naukowych na zjazdach zagranicz-
nych, 19 wykładów/referatów programowych wygło-
szonych na konferencjach naukowych, 56 monografii 
substancji i produktów leczniczych zamieszczonych 
w Farmakopei Polskiej V, tom II–V oraz Farmakopei 
Polskiej VI, 5 monografii narodowych, polskoję-
zyczne wersje monografii ogólnych i szczegółowych 
do Farmakopei Polskiej VII–XII (ponad 300) i weryfi-
kacja tłumaczeń (ponad 500, tłumaczenie z kolejnych 
wydań Farmakopei Europejskiej), 14 opracowań dla 
przemysłu farmaceutycznego.

Realizowana przez prof. A. Jelińską proble-
matyka badawcza dotyczy opracowania metod 
analitycznych oraz oceny jakości i trwałości 
substancji i produktów leczniczych. W ostatnim 
czasie rozpoczęła badania trwałości mieszanin 
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żywieniowych oraz leków w tych mieszaninach. 
Z tego zakresu prof. A. Jelińska jest promotorem 
trzech prac doktorskich – dwóch zakończonych 
i jednej w trakcie realizacji.

Nowymi kierunkami badawczymi realizowa-
nymi przez prof. A. Jelińską są: wpływ promie-
niowania radiacyjnego na trwałość wybranych 
antybiotyków antracyklinowych oraz cefalosporyn; 
ocena jakości i trwałości wybranych cefalosporyn III 
i IV generacji stosowanych w weterynarii; badania 
substancji leczniczych występujących w różnych 
odmianach polimorficznych, w tym badania ich 
trwałości; oznaczanie efektów katalitycznych i ich 
powiązanie z właściwościami spektroskopowymi; 
badania adsorpcji i uwalniania wybranych grup 
leków z mezoporowatych krzemionek – modyfi-
kowanych i niemodyfikowanych oraz możliwości 
wykorzystania mezoporowatych krzemionek jako 
nośników leków; próba otrzymania związku hybry-
dowego – połączenia epigallokatechiny i kurkuminy 
oraz badania możliwości wykorzystania otrzy-
manego związku w zapobieganiu wszczepiania 
się komórek nowotworowych po usunięciu zmian 
nowotworowych pęcherza moczowego. 

Bardzo istotne znaczenie w działalności 
naukowej prof. dr hab. A. Jelińskiej ma jej współpraca 
z Komisją Farmakopei, która polega na opracowy-
waniu, harmonizacji i nowelizacji monografii ogól-
nych i monografii szczegółowych substancji do celów 
farmaceutycznych oraz stosowanych w weterynarii. 
Uczestnicząc w pracach Komisji Farmakopei brała 
udział w przygotowaniu kolejnych wydań Farma-
kopei Polskiej, od Farmakopei Polskiej V do XII.

Działalność 
dydaktyczno-wychowawcza 
Działalność dydaktyczno-wychowawcza prowadzona 
przez prof. dr hab. Annę Jelińską obejmuje wszystkie 
formy zajęć dydaktycznych, zarówno z przed-
miotów obowiązkowych, jak i fakultatywnych, ze 
studentami studiów magisterskich na kierunku: 
farmacja, kosmetologia, analityka kryminalistyczna 
i sądowa, inżynieria farmaceutyczna oraz w ramach 
programu PharmD.

Na podkreślenie zasługuje bardzo duża aktywność 
prof. A. Jelińskiej w zakresie współudziału w opra-
cowaniu podręczników i monografii dla studentów 
i farmaceutów do nauczania chemii leków. 

Działalność naukowa-organizacyjna 
Prof. Anna Jelińska w ramach działalności uczel-
nianej w latach 2012–2020 była prodziekanem ds. 
studenckich. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
jej współudział w opracowaniu efektów kształcenia 
i utworzeniu dwóch nowych kierunków studiów 
– inżynierii farmaceutycznej (prowadzona przez 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Politech-
nikę Poznańską) oraz analityki kryminalistycznej 
i sądowej, przygotowanie wniosku do konkursu 
„Studia z przyszłością” dla kierunku inżynieria 
farmaceutyczna, a także kierownictwo merytoryczne 
projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
związanych z realizacją staży studenckich, mają-
cych na celu wzmocnienie kompetencji zawodowych 
studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP).

Prof. Anna Jelińska jest kierownikiem Katedry 
i Zakładu Chemii Farmaceutycznej od 2007 r. 
W latach 2009-2019 była członkiem Rady Społecznej 
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UMP. 
Ponadto jest członkiem Zespołu ds. Koordynacji 
Studiów Anglojęzycznych na Wydziale Farmaceu-
tycznym (od 2004 r.); członkiem komisji senackich 
i wydziałowych, a od 2019 r. członkiem Rady Dydak-
tycznej UMP, przewodniczącą Rady Programowej 
na kierunku farmacja, analityka kryminalistyczna 
i sądowa oraz inżynieria farmaceutyczna; jest także 
członkiem Wydziałowego Zespołu Doskonalenia 
i Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Prof. A. Jelińska jest członkiem Ogólnopolskiego 
Zespołu ds. Oceny i Modyfikacji Kształcenia na 
kierunku farmacja od 2014 r., ekspertem Grupy 10B 
(substancje syntetyczne) Komisji Farmakopei Euro-
pejskiej w Strasburgu – od 2008 r., gdzie reprezen-
tuje na posiedzeniu grupy ekspertów prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych oraz uczest-
niczy w opracowaniu i nowelizacji monografii szcze-
gółowych Farmakopei Europejskiej, sekretarzem 
Komisji Farmakopei, przewodniczącą grupy eksperc-
kiej ds. Oceny Stopnia Trudności Opracowań do 
Farmakopei Polskiej Komisji Farmakopei, członkiem 
grupy eksperckiej ds. Substancji i Metod Chemicz-
nych oraz ekspertem zewnętrznym ds. oceny doku-
mentacji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
Jest także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie 
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analityki farmaceutycznej (od 2017 r.) oraz członkiem 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. 

Kształcenie kadry naukowej 
Prof. dr hab. A. Jelińska jest promotorem 11 ukoń-
czonych i trzech będących w trakcie realizacji prac 
doktorskich wykonywanych w Katedrze i Zakładzie 
Chemii Farmaceutycznej. Jest również recenzentem 
prac doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz 
wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora. 

Wyrazy uznania 
Prof. dr hab. Anna Jelińska 
w uznaniu jej pełnej zaangażo-
wania pracy naukowej, dydaktycz-
no-wychowawczej i organizacyjnej 
została uhonorowana między 
inny mi: Srebrny m (2005 r.) 
i Złotym Krzyżem Zasługi (2011 r.); 
Nagrodą II0 im. dr. Władysława 
Biegańskiego za wybitne osią-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
na Uniwersytecie Medycznym 
w Poznaniu (2012 r.); Medalem im. 
Ignacego Łukasiewicza za wybitne 
zasługi dla farmacji polskiej 
(2013 r.), nadanym przez Zarząd 

Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycz-
nego; Medalem Szpitala Klinicznego im. Karola 
Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, za wybitne zasługi 
dla rozwoju i modernizacji szpitala; zespołową 
nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za 
cykl prac na temat trwałości leków (1995 r.), nagrodą 
naukową Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Farmaceutycznego w kategorii prac o tematyce 
szczególnie ważnej dla nauk farmaceutycznych za 
pracę habilitacyjną.

Prof. Anna Jelińska jest bardzo pracowita, życzliwa 
i przyjacielska. Potrafi słuchać i reagować na potrzeby 
innych osób. Jest wielkim orędownikiem wartości 
rodziny. Jest zawsze otwarta na potrzeby innych, 
starając się pomagać tam, gdzie to możliwe. Jest 
koleżanką i przełożoną bardzo lubianą i szanowaną 
przez współpracowników i studentów. W sytuacjach 
trudnych czy konf liktowych wskazuje na stojącą na 
półce pocztówkę z Władysławem Bartoszewskim i jego 
słowami „Warto być przyzwoitym”. W pracę, którą 
wykonuje, wkłada całe swoje umiejętności i serce. 

Z okazji wyboru na dziekana Wydziału Farma-
ceutycznego UMP życzę Pani Profesor w imieniu 
własnym oraz społeczności akademickiej dalszej 
owocnej pracy dla dobra wydziału, uczelni oraz 
polskiej farmacji. 
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Co roku dokładamy wszelkich starań, aby 
dzień, w którym młodzi farmaceuci składają 
ślubowanie przed prezesem Wielkopolskiej 

Okręgowej Rady Aptekarskiej i otrzymują doku-
ment Prawa Wykonywania Zawodu, został w ich 
pamięci jako doniosłe i piękne wydarzenie, rozpo-
czynające drogę zawodową farmaceuty – zawodu 
zaufania publicznego.

Od kilku lat ślubowania odbywają się w Muzeum 
Farmacji Wlkp. OIA, co nadaje niepowtarzalną 
oprawę tej uroczystej chwili, a także jest okazją do 
obejrzenia zbiorów muzealnych. W  tym roku stan 
epidemii zmusił nas do zmiany miejsca tego tak 
doniosłego wydarzenia. Odbyło się ono w pięciu 
grupach (czterech 30 czerwca 2020 r. i jednej 3 wrze-
śnia 2020 r.) w sali wykładowej Wlkp. OIA przy 
ul. Rynarzewskiej w Poznaniu. Bezpieczeństwo 
naszych młodych koleżanek i kolegów jest dla nas 
najważniejsze. W tym miejscu byliśmy w stanie 
zapewnić odpowiedni dystans społeczny i zachować 
wszystkie zasady reżimu sanitarnego wymagane 
w stanie epidemii.

W trakcie uroczystości prezes Wlkp. ORA Alina 
Górecka przybliżyła zebranym nie tylko obowiązki 
farmaceuty wobec samorządu aptekarskiego, ale 
także wszystkie prawa i pożytki wynikające z przy-
należności do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Apte-
karskiej. Tworzenie samorządu zawodowego jest 

konstytucyjnym przywilejem zawodów 
zaufania publicznego, które są wyko-
nywane w oparciu o istniejące prawo 
oraz kodeks etyki zawodowej. Jako samorząd 
zawodowy farmaceutów w Wielkopolsce, sprawu-
jący pieczę nad wykonywaniem zawodu, życzymy 
wszystkim młodym farmaceutom satysfakcji z jego 
wyboru, deklarując pomoc i wsparcie w trudnych 
chwilach. 

PREZYDIUM Wielkopolskiej  
Okręgowej Rady Aptekarskiej

ŚLUBOWANIE 2020

Marcelina Firus

Małgorzata Gielniak

ŚLUBOWANIE W SALI 
WYKŁADOWEJ 
WIELKOPOLSKIEJ 
OKRĘGOWEJ IZBY 
APTEKARSKIEJ

PO ŚLUBOWANIU 
W CZERWCU 2020 ROKU
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COFANIE ZEZWOLEŃ  
NA PROWADZENIE APTEKI

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny jest władny cofnąć 
zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu 

aptecznego. Jest to jedna z kompetencji powierzonych mu 
przez ustawodawcę, służąca między innymi usunięciu z grona 
zezwoleniobiorców podmiotu, który rażąco narusza przepisy 

Prawa farmaceutycznego.

Cofnięcie zezwolenia 
jest jedną z najbardziej 
dotkliwych sankcji, jaka 
może spotkać podmiot 

prowadzący aptekę lub punkt 
apteczny. Następuje w formie 
decyzji administracyjnej wyda-
wanej przez właściwego miej-
scowo wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego. Jak każde 
rozstrzygnięcie, wydawane jest 
w następstwie przeprowadzonego 
postępowania administracyjnego.

Potocznie słyszy się tylko 
o tym, że „wojewódzki inspektor 
cofnął zezwolenie”. Pamiętać 
trzeba jednak o tym, iż owe 
„cofnięcia” mają charakter albo 
obligatoryjny, albo fakultatywny, 

co ma ogromne znaczenie w zrozu-
mieniu podstaw wydawania 
takiej decyzji. Zanim inspektor 
wojewódzki wyda ten poważny 
i brzemienny w skutkach akt 
administracyjny – każdorazowo 
winien uprzednio zgromadzić 
niebudzący wątpliwości materiał 
dowodowy, którego odzwiercie-
dlenie zawarte zostanie w uzasad-
nieniu tejże decyzji.

Decyzje o charakterze 
obligatoryjnym
Zgodnie ze Słownikiem Języka 
Polskiego słowo obligatoryjny to 
„taki, który jest dla kogoś obowią-
zujący”, czyli w sytuacji inspektora 
wojewódzkiego - nakazujący mu 

wydanie decyzji cofającej zezwo-
lenie. Ustawa Prawo farmaceu-
tyczne w art. 103 ust. 1 i 1a oraz 
w art. 37 ap (ustawa z 6 września 
2001 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 944) 
zawiera przesłanki do obligato-
ryjnego cofnięcia zezwolenia, co 
szczegółowo omówiono poniżej.

„Bezdyskusy jnie” woje-
wódzki inspektor farmaceu-
tyczny cofa zezwolenie, jeżeli 
uzyska potwierdzenie prowa-
dzenia obrotu produktami lecz-
niczymi niedopuszczonymi do 
obrotu. Produktami leczniczymi 
niedopuszczonymi do obrotu są 
wszystkie te produkty, które nie 
znajdują się w Urzędowym Reje-
strze Produktów Leczniczych 

INSPEKCJA FARMACEUTYCZNA

dr n. farm. GRZEGORZ PAKULSKI
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Dopuszczonych do Obrotu, 
a także  produkty lecznicze objęte 
decyzją o ich wycofaniu z obrotu 
(zob. wyrok WSA w Warszawie 
z 10 lutego 2011 r., sygn. akt: VI SA/
Wa 2413/10). Konkludując, sprzedaż 
przez aptekę produktu leczni-
czego niezarejestrowanego w ww. 
wykazie lub sprzedaż produktu 
leczniczego po jego wycofaniu 
z obrotu stanowią podstawę do 
obligatoryjnego cofnięcia zezwo-
lenia na prowadzenie apteki.

 Kolejną z przesłanek jest 
naruszenie przez zezwole-
niobiorcę przepisu art. 86a 
Prawa farmaceutycznego, czyli 
sprzedaż produktów leczni-
czych do podmiotów nieupraw-
nionych. We wskazanym wyżej 
przepisie w sposób szczegółowy 

wymieniono komu, w jakim celu 
i na jakich zasadach wyłącznie 
apteka ogólnodostępna lub punkt 
apteczny „może zbyć” produkt 
leczniczy. Przepis ten jest bardzo 
restrykcyjny, stąd też jakiekolwiek, 
nawet pojedyncze przewinienie, 
które stanowi naruszenie zasad 
w nim zawartych, stanowi bezpo-
średnią przesłankę warunkującą 
bezwzględne cofnięcie zezwolenia.

Ustawodawca, regulując 
podstawy do obligatoryjnego 
cofnięcia zezwolenia, wskazał 
również, że powyższe musi mieć 
miejsce w przypadku utraty prawa 
wykonywania zawodu przez 
farmaceutę prowadzącego jedno-
osobową działalność gospodarczą 
lub wspólnika lub partnera spółki, 
o której mowa w art. 99 ust. 4 pkt 

2 Prawa farmaceutycznego, jeśli 
spowodowałoby to brak możli-
wości prowadzenia apteki przez 
ten podmiot. Powyższa przesłanka 
cofnięcia zezwolenia ma zastoso-
wanie do zezwoleń wydanych po 
dniu wejścia w życie nowelizacji 
ww. ustawy w czerwcu 2017 r.

Podczas prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej polegającej 
na prowadzeniu apteki należy 
również pamiętać o tym, że można 
natychmiast stracić zezwolenie, 
gdy występuje się z wnioskiem 
o wydanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności, której wyko-
nywanie wyklucza posiadanie 
zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej.

Zauważyć należy, że poza prze-
słankami określonymi w art. 103 

www.stock.adobe.com
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ust. 1 i 1a Prawa farmaceutycznego 
obligatoryjne cofnięcie zezwolenia 
zostało przewidziane w następują-
cych sytuacjach:
1)  wydano prawomocne orzeczenie 

zakazujące przedsiębiorcy wyko-
nywania działalności gospodar-
czej objętej zezwoleniem;

2)  przedsiębiorca przestał spełniać 
warunki określone przepisami 
prawa, wymagane do wykony-
wania działalności gospodar-
czej określonej w zezwoleniu 
(w odniesieniu do zezwolenio-
biorcy zezwolenia na prowa-
dzenie apteki podmiot ten 
utracił rękojmię należytego 
prowadzenia apteki);

3)  przedsiębiorca nie usunął, 
w wyznaczonym przez organ 
zezwalający terminie, stanu 
faktycznego lub prawnego 
niezgodnego z przepisami prawa 
regulującymi działalność gospo-
darczą objętą zezwoleniem.

Powyższe przesłanki są prze-
słankami, które dotyczą cofania 
zezwoleń w ogólności; wymieniono 
je w art. 37ap Prawa farmaceu-
tycznego i mimo że wojewódzki 
inspektor farmaceutyczny nie 
został tu wskazany bezpośrednio 
jako organ zezwalający (i zarazem 
uprawniony do cofania zezwo-
lenia), to przez wzgląd na ogólny 
charakter zapisów zawartych w art. 
37ap ww. ustawy należy przyjąć, że 
wojewódzki organ inspekcji farma-
ceutycznej jest uprawniony do 
korzystania z omawianej w niniej-
szej części artykułu sankcji we 
wskazanych wyżej okolicznościach.

Decyzje o charakterze 
fakultatywnym
Wspomniany powyżej Słownik 
Języka Polskiego słowo fakul-
t a t y w n y  d e f i n i u j e  j a k o 

„pozostawiony do wyboru”, a więc 
w tych przypadkach (wymie-
nionych w art. 103 ust. 2 i ust. 3 
ustawy Prawo farmaceutyczne) 
wojewódzki inspektor farmaceu-
tyczny „może” cofnąć zezwolenie. 
Nie „musi”, ale „może”. I może 
je cofnąć w kilku sytuacjach. 
Zgodnie z wolą ustawodawcy, to 
inspektorowi wojewódzkiemu 
pozostawiono uznanie w zakresie 
cofnięcia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki, jako organowi 
odpowiedzialnemu za nadzór nad 
prawidłowym obrotem produk-
tami leczniczymi.

Sytuacją, która może być 
powodem wszczęcia postępowania 
w kierunku cofnięcia zezwolenia, 
jest nierespektowanie wcześniej 
wydanej decyzji przez właściwego 
miejscowo wojewódzkiego inspek-
tora farmaceutycznego – czyli 
nieusunięcie przez zezwolenio-
biorcę w wyznaczonym terminie 
uchybień stwierdzonych w toku 
innego postępowania.  Usunięcie 
uchybień wskazanych w rozstrzy-
gnięciu, o którym mowa powyżej, 
jest niezwykle istotne, bowiem 
z pozoru drobna rzecz może 
stać się przyczyną utraty upraw-
nienia do prowadzenia działal-
ności reglamentowanej.

Podobny skutek może nastąpić 
przy lekceważeniu aspektu 
kontroli i samych inspektorów, 
bowiem uniemożliwienie lub 
utrudnianie wykonywania czyn-
ności urzędowych (na przykład 
utrudnianie przeprowadzenia 
kontroli poprzez nieokazanie 
dokumentów) może stanowić 
bezpośrednią przesłankę i przy-
czynę cofnięcia zezwolenia.

Fakultatywną przesłanką do 
cofnięcia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki jest również 

niezaspokajanie w sposób 
uporczywy potrzeb ludności 
w zakresie wydawania produktów 
leczniczych, bowiem apteka ma 
obowiązek zapewnić pełen asor-
tyment produktów leczniczych, 
nieograniczany w żaden sposób 
czy to przez personel apteki, 
czy przez podmiot posiada-
jący zezwolenie.

Utrata zezwolenia na prowa-
dzenie apteki może nastąpić 
również wtedy, gdy dojdzie do 
czasowego unieruchomienia 
apteki lub nieuruchomienia jej 
w czasie wskazanym przez usta-
wodawcę. Zatem, w myśl art. 103 
ust. 2 pkt. 4 Prawa farmaceutycz-
nego, jeśli uruchomienie apteki 
nie nastąpi w ciągu 4 miesięcy od 
dnia uzyskania zezwolenia lub 
gdy działalność objęta zezwo-
leniem nie jest prowadzona 
w aptece przez co najmniej 
6  miesięcy, zezwolenie może 
zostać skutecznie cofnięte.

Postępują ca c y f r y zac ja 
w służbie zdrowia (należy 
pamiętać, że apteka jest placówką 
ochrony zdrowia) sprawia, że 
ważnym elementem staje się 
systemat yczne przesyłanie 
stosownych danych, raportów itp. 
Niemniej jednak przekazywanie 
danych umożliwiających identy-
fikację indywidualnego pacjenta, 
świadczeniodawcy lub lekarza 
podmiotom nieuprawnionym do 
pozyskiwania takich danych może 
skutkować cofnięciem zezwolenia 
na prowadzenie apteki, na co 
wskazano w art. 103 ust. 2 pkt. 4a 
Prawa farmaceutycznego.

Również reklama apteki lub 
punktu aptecznego, choć nie 
„wprost”, może jednak stać się 
przyczyną utraty zezwolenia, 
bowiem niewykonanie decyzji 

Cofanie zezwoleń na prowadzenie apteki
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wojewódzkiego inspektora farma-
ceutycznego, o której mowa w art. 
94a ust. 3 ustawy Prawo farmaceu-
tyczne (czyli decyzji nakazującej 
zaprzestanie prowadzenia reklamy 
placówki, będącej pod nadzorem 
wojewódzkiego inspektora farma-
ceutycznego), będzie podstawą do 
wszczęcia kolejnego postępowania 
i w konsekwencji wydania nowej 
decyzji – w tym przypadku cofa-
jącej zezwolenie. Podobnie rzecz 
się ma w odniesieniu do decyzji 
Głównego Inspektora Farmaceu-
tycznego, o której mowa w art. 62 
ust. 2 ustawy Prawo farmaceu-
tyczne, tj. w zakresie reklamy 
produktów leczniczych.

N a d z ó r  p a ń s t w a  n a d 
właściwym obrotem produk-
tami leczniczymi jest restryk-
cyjny. W razie powzięcia przez 
Państwową Inspekcję Farma-
ceutyczną informacji o prowa-
dzeniu przez aptekę sprzedaży 
wysyłkowej produktów leczni-
czych, wydawanych bez przepisu 
lekarza, bez dokonania uprzed-
niego zgłoszenia takiej formy 
zbywania produktów leczniczych 
do właściwego miejscowo woje-
wódzkiego inspektora farma-
ceutycznego, nie później niż na 
14 dni przed planowanym rozpo-
częciem sprzedaży wysyłkowej, 
zostanie wszczęte postępowanie 
w kierunku cofnięcia zezwolenia. 
Identyczna sytuacja będzie miała 
miejsce w razie prowadzenia 
przez aptekę sprzedaży wysył-
kowej produktów leczniczych 
wydawanych z przepisu lekarza 
lub stosowanych wyłącznie w lecz-
nictwie zamkniętym.

Wspomniany wcześniej 
obowiązek raportowania obej-
muje również Zintegrowany 
System Monitorowania Obrotu 

P r o d u k t a m i  L e cz n icz y m i 
(ZSMOPL). W przypadku potwier-
dzenia uporczywego nieprzeka-
zywania do ZSMOPL informacji 
o przeprowadzonych transakcjach, 
stanach magazynowych i przesu-
nięciach do innych aptek, punktów 
aptecznych lub działów farmacji 
szpitalnej lub innych infor-

macji dotyczących dostępności 
produktu leczniczego, środków 
spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego i wyrobów 
medycznych, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, a także niein-
formowania za pośrednictwem 
ZSMOPL o niemożności zapew-
nienia dostępu do produktu lecz-
niczego wydawanego na receptę 
lub środka spożywczego specjal-
nego przeznaczenia żywienio-
wego bądź wyrobu medycznego, 
wojewódzki inspektor farmaceu-
tyczny może wydać decyzję cofa-
jącą zezwolenie.

Na uwagę zasługuje także, że 
ustawodawca wskazał, iż woje-
wódzki inspektor farmaceu-
tyczny może cofnąć zezwolenie 
na prowadzenie innych aptek lub 
punktów aptecznych prowadzo-
nych przez podmiot, któremu 
cofnięto zezwolenie z przyczyn 
określonych w art. 103 ust. 1 
i 1a Prawa farmaceutycznego, 

zatem w sytuacji, gdy organ 
a d m i n i s t r a c j i  p u b l ic z n e j 
uprzednio orzekał o cofnięciu 
konkretnemu zezwoleniobiorcy 
uprawnienia do prowadzenia  
działalności reglamentowanej.

Cofnięcie zezwolenia nie 
jest instytucją, którą orzeka się 
niezwłocznie po zaistnieniu prze-

słanek do jej zastosowania (należy 
mieć na uwadze konieczność prze-
prowadzenia kontroli, wszczęcia 
postępowania administracyj-
nego, w toku którego niezbędne 
jest dokładne zebranie i prze-
analizowanie materiału dowo-
dowego, w tym niejednokrotnie 
przesłuchiwanie świadków oraz 
rozpatrywanie dodatkowych 
wniosków strony postępowania). 
Nie jest też zagadnieniem łatwym, 
niebudzącym wątpli-
wości i ref leksji. Jest 
rozstrzygnięciem, 
które w obecnym 
stanie praw ny m 
pozbawia możli-
wości uzyskania 
nowego zezwolenia 
przez okres trzech lat 
oraz może być aktem 
w s p ó ł t o w a r z y -
szącym dochodzeniu 
prokuratorskiemu 
czy też pozwom 
cywilnym. 

Cofnięcie zezwolenia może być 
aktem współtowarzyszącym 

dochodzeniu prokuratorskiemu 
czy też pozwom cywilnym

Cofanie zezwoleń na prowadzenie apteki

dr n. farm.
GRZEGORZ PAKULSKI 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 
Farmaceutyczny od stycznia 2015 roku.
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EPIDEMIA COVID-19

KORONAKRYZYS
Wpływ pandemii COVID-19 na sposób  

dokonywania zakupów w aptekach otwartych

Pandemia COVID-19 i zmiana warunków sanitarnych 
panujących w aptekach w znaczącym stopniu wpłynęła na 

sposób dokonywania zakupów i preferencje zakupowe polskich 
pacjentów. Nastąpiły również wahania sprzedaży całkowitej 

i liczby pacjentów odwiedzających apteki.

Farmaceuci są jedną 
z grup zawodowych 
najbardziej narażonych 
na zarażenie się korona-

wirusem. Pacjenci w przypadku 
problemów zdrowotnych zazwy-
czaj w pierwszej kolejności udają 
się do apteki, zwłaszcza w sytu-
acji utrudnionego dostępu do 
lekarzy w przychodniach. Apteki 
podczas pandemii spełniały 
funkcję jednostki informacyjnej 
o zasadach przestrzegania higieny, 
postępowania w przypadku wystą-
pienia objawów koronawirusa, 
a także zwiększały świadomość 

pacjentów w zakresie drogi trans-
misji wirusa.

12 marca 2020 r. Naczelna 
Izba Aptekarska wydała komu-
nikat o rekomendacji sprzedaży 
wszystkich produktów w wyzna-
czonych miejscach bądź przez 
okienka do sprzedaży nocnych. 
Powstały strefy buforowe, jedynie 
kilku pacjentów mogło z zacho-
waniem odpowiedniej odległości 
w tym samym czasie przebywać 
wewnątrz apteki. Preferowa-
nymi metodami płatności zostały 
formy bezgotówkowe. Doko-
nano montażu szyb ochronnych, 

co nie wpłynęło negatywnie na 
kontakt z pacjentem. Ich obecność 
zmniejszyła prawdopodobieństwo 
transmisji wirusa, a tym samym 
spowodowała, że pacjenci czuli 
się bardziej pewnie i bezpiecznie. 
Rekomendowano także pracę 
farmaceutów w takim systemie, 
by poszczególne zespoły nie miały 
ze sobą kontaktu. Podjęte środki 
ochrony istotnie zmniejszyły 
ryzyko przenoszenia zakażeń 
wirusem Sars-CoV-2. 

Według analiz PEX Phar-
maSequence, na początku 
pandemii wystąpił nagły wzrost 

mgr farm. MARCELINA FIRUS
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obrotu całkowitego w aptekach 
– w marcu 2020 r. był o 33,0% 
wyższy w stosunku do ubiegłego 
roku. Porównując pierwsze 15 dni 
marca 2020 r. do 2019 r. wartość 
sprzedaży leków dostępnych na 
receptę wzrosła o 17,4%, a leków 
dostępnych bez recepty o 49,4%. 
W tym okresie sprzedaż leków 
OTC wzrosła o 69,6%, a suple-
mentów o 48,2%. Wkrótce odno-
towano jednak spadek sprzedaży 
wszystkich kategorii produktów 
na rynku aptecznym (-7,0% obrotu 
całkowitego w kwietniu 2020 r., 
porównując do 2019 r.). Pierwsze 

15 dni kwietnia 2020 r. w stosunku 
do 2019 r. wykazały regres na 
poziomie -14,3% leków Rx i -13,3% 
leków non-Rx. Zmalała sprzedaż 
leków OTC (-10,3%) i suplementów 
diety (-6,8%). Według raportu 
miesięcznego w maju 2020 r. 
całkowita sprzedaż spadła o 17,4% 
w porównaniu do poprzedniego 
roku. Wartość sprzedaży po 
17 pierwszych dniach maja 2020 r. 
porównując do 2019 r. również 
wykazała spadek (leki dostępne 
na receptę -19,1%, a leki dostępne 
bez recepty -21,4%). Udokumen-
towano zmniejszoną sprzedaż 

leków OTC (-22,5%) oraz suple-
mentów (-15,1%). Czerwiec 2020 r. 
także wykazał tendencje spad-
kową, całkowity obrót zmalał 
o 6,6%. Porównując 15 pierwszych 
dni czerwca 2019 r. do 2020 r., 
sprzedaż leków Rx zmniejszyła się 
o 13,0%, a leków non-Rx o 19,4%. 
Nastąpił także regres sprzedaży 
leków OTC o 18,4% i suplementów 
diety o 7,5%. Największe spadki 
obrotu sprzedaży odnotowały 
apteki zlokalizowane przy przy-
chodniach lekarskich.

W czerwcu i lipcu na rynku 
aptecznym nastąpiło pewne 

www.stock.adobe.com

KORONAKRYZYS
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ożywienie. Porównując czer-
wiec do maja 2020 r., całkowita 
sprzedaż wzrosła o 8,3%. W pierw-
szych 15 dniach lipca 2020 r. odno-
towano wzrost o 12,0% całkowitej 
sprzedaży w stosunku do czerwca 
2020 r. Jednak porównując go do 
15 pierwszych dni lipca 2019 r., 
wykazano spadek całego obrotu 
o 6,7% (leki Rx: -6,8% oraz leki 
non-Rx: -6,5%). Spadła również 
sprzedaż leków OTC (-5,7%) 
i suplementów diety (-2,6%).

Ten sam trend widoczny jest 
w liczbie pacjentów w staty-
stycznej aptece. W marcu 2020 
r. wystąpił gwałtowny przyrost, 
o 18,5% w stosunku do poprzed-
niego roku. Statystyczna liczba 
pacjentów w ynosiła 4 420. 
W kwietniu rozpoczął się nurt 
spadkowy, nastąpiło zmniej-
szenie się liczby pacjentów 
(-23,1% w porównaniu do 2019 r.). 
Statystyczną aptekę odwiedziło 
2 930 pacjentów. W maju także 
wykazano spadki (-20,9%, porów-
nując do ubiegłego roku). Liczba 
pacjentów nie przekroczyła 
2 800. Czerwiec przyniósł wzrost 
o 14,6% w stosunku do maja 
2020 r., jednak w porównaniu 
do czerwca 2019 r. odnotowano 
spadek (-11,8%). Statystyczna 
liczba pacjentów w tym miesiącu 
wyniosła 3 210 (dane według 
analiz PEX PharmaSequence).

W fazie wzrostu zaku-
powego pacjenci  chęt niej 
dokonywali zakupów leków prze-
ciwwirusowych, przeciwbólowych, 
przeciwzapalnych i przeciwgo-
rączkowych. Wybierali przede 
wszystkim preparaty zawiera-
jące ibuprofen, paracetamol bądź 
metamizol. Najczęściej naby-
wano suplementy diety zawiera-
jące witaminę C i cynk, a także 
złożone preparaty mające poprawić 
odporność organizmu czy prepa-
raty wielowitaminowe. Zwięk-
szyła się również sprzedaż leków 
na receptę, stosowanych w choro-
bach przewlekłych. Pacjenci czynili 
zapasy, mające wystarczyć nawet 
na kilka miesięcy.

W dalszym etapie pandemii 
liczba pacjentów w aptekach 
zmalała z prostego powodu – 
dokonali oni już wystarczają-
cych zakupów na początku tego 
okresu. Posiadając wszystkie 
potrzebne leki w domu, nie byli 
zmuszeni do wizyty w aptece. 
Na podstawie powyżej przedsta-
wionych danych można stwier-
dzić, że od czerwca/lipca sytuacja 
na rynku aptecznym powoli wraca 
do punktu przed pandemią.

W obecnej sytuacji epidemiolo-
gicznej zmienił się sposób dokony-
wania zakupów przez pacjentów. 
Można wyróżnić dwa rodzaje ich 
zachowań. Pacjenci obawiający 
się zakażenia dokonują szybkich 
zakupów tylko najpotrzebniejszych 
produktów i unikają dłuższych 
rozmów z farmaceutą. Są często 
zdenerwowani brakiem kontaktu 
z lekarzem. Wychodząc na zakupy, 
planują, gdzie pójdą, dlatego nie 
dokonują już spontanicznych 
zakupów, wchodząc do apteki 
„z ulicy”. Druga część pacjentów 
dokonuje spokojnych zakupów 

Mgr farm. MATEUSZ SZAMAŁEK, kierownik 
hurtowni farmaceutycznej, inicjator Sekcji 
Pracowników Hurtowni Farmaceutycznych 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej:  

Zwiększone zapotrzebowanie pacjentów na leki 
i pozostały asortyment apteczny, jakie wystąpiło 
wraz z początkiem pandemii COVID-19, przełożyło 
się bezpośrednio na istotny wzrost liczby i wolumenu 
zamówień składanych przez apteki w hurtowniach 
farmaceutycznych. Choć w wielu przypadkach 

konieczne było wprowadzenie doraźnych zmian w dystrybucji, uelastycznienie 
łańcucha dostaw oraz uruchomienie awaryjnych procedur zapewnienia ciągłości, 
sytuacja nie mogła zagrozić jakości produktów, a przez to bezpieczeństwu 
pacjentów. Na straży zapewnienia jakości pozostały niezmienione żadną specu-
stawą reguły Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz specjalnie wdrożone zasady 
bezpieczeństwa dla pracowników hurtowni i kierowców dostarczających towar 
do aptek. Nadrzędnym celem było zapewnienie aptekom i pacjentom maksy-
malnego dostępu do farmaceutyków przy jednoczesnym zminimalizowaniu 
wszelkich ryzyk wynikających z niestandardowej sytuacji, jaką przyniosła nam 
wszystkim pandemia.

KORONAKRYZYS
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i przeznacza na nie więcej czasu niż 
zwykle. Wpłynęły na ten fakt wpro-
wadzone obostrzenia. Osoby odwie-
dzające aptekę są w większości 
przekonane, iż dzięki środkom 
ochrony własnej, a także środkom 
wprowadzonym w przestrzeni 
apteki, nie powinny się zarazić 
wirusem Sars-CoV-2. W pomiesz-
czeniach często jest obecny tylko 
jeden pacjent. Może on porozma-
wiać z farmaceutą o problemach 
bardziej intymnych, o których 
w normalnych warunkach wsty-
dziłby się mówić. Także farmaceuta 
nie miał wcześniej wystarczającej 
ilości czasu na taką rozmowę. 

Podsumowując: pandemia 
spowodowała nie tylko zmiany 
preferencji zakupowych pacjentów, 
ale również wahania na rynku 
sprzedaży całkowitej w aptekach. 
Według prognoz PEX Pharma-
Sequence, wartość sprzedaży 
całego rynku aptecznego w 2020 r. 
wyniesie 37,2 mld zł (to o 0,1% 
więcej niż w ubiegłym roku). Tak 
więc spadek sprzedaży trwający 
przez kilka miesięcy nie powinien 
mieć wpływu na całkowity obrót 
w 2020 r. 

Stefan Piechocki

KORONAKRYZYS

Dawno, dawno temu, za górami, za 
lasami była piękna kraina, w której 

mieszkał aptekarz. Szanowany, doceniany, 
który nie martwił się każdego dnia, że na 
stacji benzynowej i w supermarkecie zale-
gają wielkie ilości bardzo często źle prze-
chowywanych leków. Niestety, to tylko 
bajka dla grzecznych dzieci… Od zawsze 
leki znajdowały się także w obrocie poza 
aptekami. I nie był to tylko problem naszych 
poprzedników chociażby w dwudziesto-
leciu międzywojennym, kiedy trzeba było 
prowadzić wojny z drogistami, uzurpu-
jącymi sobie prawo do nieograniczonego 
handlu środkami leczniczymi.

Po roku 1989 zwolennicy wolnego 
rynku postanowili zliberalizować obrót 
produktami leczniczymi. Leki pojawiły 
się w kioskach, sklepach spożywczych, 
supermarketach, drogeriach i na stacjach 
benzynowych. Różnorodność proponowa-
nych produktów, zarówno pod względem 
substancji chemicznych, jak i liczby 
zawartych jednostek dawkowania, jest 
przeogromna. Wielokrotnie próbowano 
wprowadzać ograniczenia, jednak za 
każdym razem wygrywała „niewidzialna 
ręka rynku” i idea wolnego rynku.

Warto w tym miejscu przypomnieć 
jedną z licznych, a zarazem głośno arty-
kułowanych deklaracji z poprzedniej 
kadencji Naczelnej Rady Aptekarskiej. 
Nowo wybrany wiceprezes NRA podczas 
zjazdu aptekarzy w Jachrance w styczniu 
2016 r. zapewniał, że problem pozaap-
tecznego obrotu lekiem jest już właściwie 
rozwiązany. Według niego, „problem jest 
banalnie prosty i niewielkie działania 
wystarczą, aby było po sprawie”. Niestety, 
od tamtego czasu nic się w tej sprawie nie 
zdarzyło, a liczba leków w sklepach wcale 
się nie zmniejszyła. Wręcz przeciwnie. 

W jednej z ogólnopolskich sieci handlo-
wych na regale tuż obok odżywek dla spor-
towców, słonych przekąsek oraz butelek 

piwa można znaleźć kwas acetylosalicy-
lowy pod postacią tabletek wytwarzanych 
przez jedną z największych polskich firm 
farmaceutycznych. Całkowicie chybione 
ustawienie produktów w sklepie, mogące 
prowadzić do niewłaściwych skojarzeń… 
Bo skoro ktoś ustawił na półce lek obok 
alkoholu, to co stoi na przeszkodzie, aby 
ten środek leczniczy zażywać, popijając 
na przykład piwem? Czy osoby odpo-
wiedzialne za zdrowie i życie obywateli 
w naszym państwie zdają sobie sprawę 
z zagrożenia, jakie wynika z tolerowania 
takich sytuacji? Skojarzenie jakiegokol-
wiek lekarstwa z alkoholem jest nie do 
przyjęcia! Wie o tym każdy farmaceuta, 
nawet ten, który przysypiał na zajęciach 
z biofarmacji. 

Warto uświadamiać decydentom, 
na jakie zagrożenia mogą być narażeni 
klienci sklepów i innych placówek oferu-
jących środki lecznicze, jeżeli nie będą one 
poddane kontroli specjalistów znających 
się na obrocie lekami, a więc farmaceutów, 
przy jednoczesnym ograniczeniu liczby 
oferowanych cząsteczek leczniczych oraz 
wielkości opakowań.

dr n. farm. STEFAN PIECHOCKI

A miało być tak dobrze…

mgr farm.
MARCELINA FIRUS

Absolwentka Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu.
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Przyjdzie nam przywyknąć

Żyjemy w COVID-owej rzeczywistości i zada-
jemy sobie pytanie, czy to stan, w którym 
przyjdzie nam trwać każdego dnia, bez 

nadziei na radykalną odmianę tej sytuacji.
Ekspertów od Sars-CoV-2 ciągle przybywa. 

Niektóre dywagacje wręcz złoszczą. COVID-19 jest 
niewątpliwie wyzwaniem pour tout le monde de la 
science, podobnie jak AIDS, który spowodował duży 
postęp w leczeniu chorób odwirusowych. Nadzieje 
w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19 dają: 
lopinawir – lek przeciwretrowirusowy, hamujący 
proteolizę, a także remdesivir, pierwotnie opraco-
wany do terapii chorych na gorączkę krwotoczną 
Ebola (wiąże się z nim obecnie duże nadzieje na 
bezpieczną terapię przyczynową COVID-19). 

Z kolei humanizowane przeciwciało monoklo-
nalne tocilizumab przeciwko receptorowi IL-6 jest 
zarejestrowane oraz stosowane w leczeniu RZS 
(reumatoidalne zapalenie stawów); duże stężenia 
tej interleukiny są stwierdzane w przebiegu wielu 
chorób zapalnych. Zakażenie Sars-CoV-2 może 
powodować nadmierną reakcję zapalną, tzw. burzę 
interleukinową (cytokinową) i uszkodzenie płuc, 
stąd też duże zainteresowanie tym lekiem biolo-
gicznym. Pochodne 4-aminochinolonów chlorochina 
i hydroksychlorochina to również leki zmniejszające 
burzę cytokinową, która jest bardzo groźna dla 
fazy zapalnej oskrzelików; wywołuje ich obrzęk, 
wysięk i w końcu niewydolność oddechową. Jest 
to ewidentne działanie korzystne tych niedrogich 
leków, ale nie można podchodzić do terapii nimi 
bezkrytycznie, zapominając o możliwych działaniach 
niepożądanych i toksycznych, wskazanych w charak-
terystyce produktu leczniczego (między innymi: 
„zaburzenia krwi i układu chłonnego, niedokrwistość 

aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, trom-
bocytopenia, neutropenia, hamowanie czynności 
szpiku kostnego, hemoliza u pacjentów z niedo-
borem dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej; zabu-
rzenia układu immunologicznego, reakcje alergiczne 
i anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, trud-
ności w oddychaniu; zaburzenia układu nerwo-
wego; drgawki, psychozy”). Wszystkie leki stosowane 
w COID-19 posiadają działania niepożądane, ale 
to przede wszystkim pochodne aminochinolonów, 
stosowane od dawna w leczeniu malarii, tocznia 
rumieniowatego, RZS, mają duży, niebezpieczny 
zakres działań niechcianych, często niezależnych od 
dawki. Piszę o tym dlatego, że w mediach pojawiają 
się kontrowersyjne opinie na ten temat; na przykład: 
że za rzadko stosuje się hydroksychlorochinę, chociaż 
jest tania, a za często remdesivir, który jest drogi.

Farmakoterapia, terapia w ogóle to bardzo 
złożona dziedzina. Oczywiście, głównie kierujemy 
się wytycznymi autorytetów, tj. stowarzyszeń i orga-
nizacji naukowych, czerpiemy z bogatego dorobku 
i wieloletniego doświadczenia specjalistów prowa-
dzących działania kliniczne, ale pamiętajmy, że 
leczymy ludzi, którzy cierpią z powodu choroby, a nie 
chorobę per se. Indywidualizacja terapii, zwłaszcza 
jeżeli jest to osoba chora na kilka schorzeń, często 
przewlekłych, powinna być kanonem postępo-
wania terapeutycznego. Pozwoliłem sobie na ten 
wywód głównie ze względu na redaktora Witolda 
Gadowskiego, niezależnego dziennikarza, który 
wypowiadał się na temat pandemii (redaktor gości 
u mnie w domu co najmniej raz w tygodniu; pijemy 
razem kawę, mój gość obecny jest wirtualnie na you 
tube, a ja, wsłuchany w komentarz tygodnia, jestem 
w swoim pokoju).

dr n. farm. MAREK JĘDRZEJCZAK
Aptekarz, specjalista farmacji aptecznej,
specjalista farmakologii.

Przyjdzie nam przywyknąć
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Osobiście oręduję za stanowiskiem zespołu 
naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie pod kierunkiem prof. Krzysztofa Pyrcia 
i dr Aleksandry Milewskiej (Małopolskie Centrum 
Biotechnologii UJ) oraz prof. Marii Nowakowskiej 
i prof. Krzysztofa Szczubiałki (Wydział Chemii 
UJ), którzy opracowali substancję o nazwie HTCC, 
wspierającą hamowanie zakażenia koronawirusem 
Sars-CoV-2. HTCC, inaczej mówiąc, inhibitory poli-
merowe, stworzone zostały na bazie chitozanu –
związku otrzymywanego z krewetek lub grzybów. 
Badacze wykazali, że polimer ten wiąże się z biał-
kiem spike, tworzącym „koronę” wirusa i blokuje 
jego oddziaływanie z receptorem komórkowym, 
a w konsekwencji hamuje wnikanie wirusa do 
komórki. Myślę, że jeżeli nie jest to działanie swoiste, 
to będzie można wykorzystać HTCC w innych zaka-
żeniach lub w profilaktyce zakażeń, na przykład 
u chorych cierpiących na mukowiscydozę.

My, Polacy, jesteśmy zdolni do czynów hero-
icznych, ponad siły, do miłosierdzia, poświecenia 
w stanach zagrożenia, w sytuacjach nieprzewidzia-
nych, zmieniających nasze dotychczasowe życie, 
które Nassim N. Taleb nazwał czarnymi łabędziami. 
To właśnie te nagłe, a zwłaszcza groźne, niespo-
dziewane stany kształtują nasze życie. Teraz jest 
czas na poświęcenie, miłosierdzie i heroizm. Mamy 
wspólnego wroga Sars-CoV-2, który zdemontował 
nam życie i stanowi zagrożenie dla naszych bliskich.

Przestańmy udawać pawiana, konsolidujmy 
się w walce przeciw koronawirusowi. Wspierajmy 
naukowców, pracowników medycznych i pamię-
tajmy, proszę, o farmaceutach, którzy od pierwszego 
dnia zagrożenia epidemicznego nie opuścili swoich 
pacjentów, trwają na froncie. Czas na konsolidację 
intelektualną wszystkich ludzi nauki i decydentów 
z ulic Miodowej, Wiejskiej, Alei Ujazdowskich, 
czas na rzetelną informację, koniec z manipulacją 
faktami, dezinformacją.

Pomagajmy sobie po przyjacielsku, w domu, 
wśród sąsiadów, w środowiskach zawodowych. 
Nie zapominajmy o sobie i o profilaktyce. Łatwiej, 
odważniej będziemy żyć nawet kiedy pojawi się 
kolejny czarny łabędź. Bądźmy dla siebie praw-
dziwym wsparciem. I tu ze smutkiem muszę się 
zwierzyć. Bardzo zasmuciła mnie wypowiedź 
jednego z najważniejszych przedstawicieli obecnych 
władz samorządu aptekarskiego. Stwierdził, iż nie 

powinno się publikować moich tekstów, a jeśli już, 
to nie powinno się ich czytać, a jeżeli się je pobieżnie 
przeczytało, to nie powinno się ich przyswajać? 
Dlaczego? Bo nie jestem kolegą (narzędnik, liczba 
pojedyncza). Nie dawało mi to spokoju, nie jestem 
kolegą… Ale czyim? Po dłuższej ref leksji doszedłem 
do sedna sprawy. Nie jestem kolegą układu, który 
wszystko przewiduje daleko naprzód, posługuje się 
hipokryzją (vide uposażenia prezesów w kontekście 
tego poprzedniego, uważanego za pazernego), usta-
wianiem wyborów samorządowych (demokracja jest 
dobra, jeżeli jest sterowana). Dlatego, Wielkopolanie, 
trzeba tworzyć alternatywę ogólnopolską, skupiającą 
niezależnych farmaceutów, miejsce wolnej myśli, 
poza zasięgiem uzurpatorów. 

Przyjdzie nam przywyknąć

www.stock.adobe.com
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PRAKTYKA APTECZNA

SZCZEPIENIA W APTECE? 
NIE, DZIĘKUJĘ

Szczepienia w polskiej rzeczywistości aptecznej to dzisiaj 
nonsens. A może jednak najpierw uporządkujmy rynek? 

Pomysł szczepień w aptece świadczy o braku wiedzy 
na temat polskich realiów aptecznych.

Na nadzwyczajnym 
posiedzeniu 2 czerwca 
2020 r. Naczelna Rada 
Aptekarska przyjęła 

stanowisko w sprawie szczepień 
w aptekach: „Naczelna Rada 
Aptekarska uważa, że konieczne 
jest podjęcie prac legislacyj-
nych zmierzających do wprowa-
dzenia do polskiego porządku 
prawnego przepisów umożli-
wiających farmaceutom wyko-
nywanie w aptekach szczepień 
ochronnych przeciwko grypie 
oraz – w przyszłości – prze-
ciwko COVID-19”. Dzieje się to – 
według mnie – nieprzypadkowo 
w czasie procedowania w Sejmie 
ustawy o zawodzie farmaceuty. 
Nieprzypadkowo sprawa szcze-
pień w aptece została poruszona 

na posiedzeniu sejmowej Komisji 
Zdrowia 26 maja 2020 r., kiedy 
rozpoczynano prace nad tym 
projektem. Mam wrażenie, że są 
to działania w interesie udzia-
łowców rynku farmaceutycznego. 
Ale to my, pracujący w aptekach, 
zostaniemy z zapisami, które tylko 
pozornie poszerzają nasze kompe-
tencje zawodowe.

O k r ę g o w a  I z b a  A p t e -
karska w Warszawie przy-
gotowała ankietę dotyczącą 
szczepień w aptekach (swoją drogą 
– dlaczego warszawska OIA tak 
ochoczo zaangażowała się w ten 
projekt?). Warto do niej zajrzeć, 
aby osobiście się przekonać, jaki 
jest jej poziom. Trudno nie zwrócić 
uwagi na miałkość merytoryczną, 
bo jak inaczej nazwać pytania 

w stylu: czy „projekt szczepień 
przez aptekę ogólnodostępną jest 
opłacalny finansowo”? Ciekawe, 
na jakich danych będą opierali się 
odpowiadający na to pytanie. A oto 
inne: czy „wykonywanie szczepień 
doda farmaceutom więcej pracy”? 
Autorzy ankiety pytają o rzeczy 
oczywiste. Jeżeli przyjrzymy się 
jednak owej ankiecie dokład-
niej, można odnieść wrażenie, 
że przygotowana została pod 
z góry założoną tezę. A brzmi ona: 
„więcej szkoleń farmaceuci potrze-
bują”. Na pytania z ankiety: czy 
„potrzeba więcej edukacji uniwer-
syteckiej i szkoleń dla farma-
ceutów w zakresie podawania 
szczepionek?” lub czy „potrzebne 
są szkolenia ciągłe i warsztaty 
szkoleniowe na temat szczepień 

dr n. farm. WOJCIECH MUSIAŁ
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Szczepienia w aptece? Nie, dziękuję

(więcej szkoleń na temat immu-
nizacji i postępowania ze szcze-
pionkami)?”, każdy farmaceuta 
odpowie „tak”, z prostej przyczyny 
– nikt nas tych rzeczy nie uczył 
na studiach! We wzmiankowanej 
ankiecie pojawia się takie oto 
pytanie: „czy uczestniczył/-a Pan/
Pani w warsztatach Farmaceuci 
bez Granic dotyczących «Immu-
noprofilaktyki wybranych chorób 
infekcyjnych», będących przy-
gotowywaniem do prowadzenia 
programu szczepień w aptekach 
ogólnodostępnych?”. Jeszcze 
szczepień nie ma, a płatne szko-
lenia już są!

Moim zdaniem działanie na 
rzecz zapisów ustawowych pozwa-
lających farmaceucie szczepić to 
wpychanie nas na siłę w nie nasze 

kompetencje! Czy w sytuacji, 
kiedy szorujemy jako zawód po 
dnie, kompetencja pielęgniarki 
i lekarza w zakresie szczepień 
podniesie z tego dna nasz zawód? 
Czy o taką niezależność wyko-
nywania zawodu rzeczywiście 
chodzi farmaceutom? Czy wpłynie 
to pozytywnie na zaintereso-
wanie młodzieży wykonywaniem 
tego zawodu?

Nie przypominam sobie, bym 
kiedykolwiek podczas studiów 
czy szkoleń przechodził jakikol-
wiek kurs dotyczący szczepień lub 
procedury wkłucia. Czy jesteśmy 
przygotowani do udzielenia 
pomocy pacjentowi we wstrząsie 
poszczepiennym? Wiemy, jak 
użyć zestawu przeciwwstrzą-
sowego? Ja nie, ale właśnie 

z odpowiedzialności za zdrowie 
pacjenta nie podjąłbym się wyko-
nania czynności, do których nie 
mam kwalifikacji.

Uważam, że jesteśmy bardzo 
zakompleksionym zawodem, 
skoro tak ochoczo przyklaskujemy 
wchodzeniu w kompetencje innych 
zawodów medycznych, w celu 
podniesienia prestiżu własnego. 
To niewiarygodne, że aptekarze 
są gotowi bez wynagrodzenia, 
bo na takowe chyba nikt znający 
apteczne realia nie liczy, przyjąć 
dodatkową pracę i odpowiedzial-
ność za ewentualne błędy. Czy jest 
inny zawód, w którym za dodat-
kową pracę nie płaci się dodat-
kowych pieniędzy? Czy naprawdę 
my, aptekarze, nie rozróżniamy 
misji zawodu od misjonarstwa? 

www.stock.adobe.com
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Zdecydowanie inne jest podej-
ście systemu ochrony zdrowia do 
lekarzy. Jak bowiem donosi portal 
CSIOZ: „Świadczeniodawca POZ, 
który w lipcu 2020 roku ma zade-
klarowanych 5 tys. pacjentów 
i będzie wystawiał e-skierowania 
na poziomie powyżej 90 proc., 
może liczyć miesięcznie na dodat-
kowe środki w kwocie od 3,5 do 
4,4 tys. zł (jeśli posiada również 
certyfikat akredytacyjny)”. Pozo-
stawię to bez komentarza.

Obecne działania na rzecz 
szczepień w aptekach w konfron-
tacji z aptecznymi realiami, 
w moim przekonaniu, mają bardzo 
mało wspólnego z rzeczywistym 
interesem szeregowych aptekarzy. 
Czy nieme przyzwolenie szere-
gowych farmaceutów wynika 

z nikłego, jak już nie raz pisałem, 
zainteresowania sprawami 
swojego zawodu? Czy naprawdę 
nie jesteśmy zdolni do jakiego-
kolwiek protestu czy sprzeciwu 
wobec działań i stanowisk, które 
zostały wypracowane w komuni-
kacji elektronicznej, bez żadnego 
rozpoznania w środowisku, które 
zobowiązano się reprezentować? 
Trudno przecież nazwać konsul-
tacją ankietę przeprowadzoną 
w warszawskiej OIA.

Przygotowanie się aptekarzy 
do w ykony wania szczepień 
będzie wymagało niewątpliwie 
certyfikowanych szkoleń, za 
które zapłacimy sami z marnych 
wynagrodzeń. Hurt zwiększy 
obrót kosztem zadłużonych po 
uszy aptek, nie ponosząc żadnych 

dodatkowych kosztów i odpo-
wiedzialności. Osobną kwestią 
jest sprawa przygotowania lokalu 
apteki do wykonywania szczepień. 
Kto obecnie ma takie możliwości? 
Najwięksi gracze rynku deta-
licznego z pewnością udźwigną 
dodatkowe koszty przebudowy 
apteki pod nową usługę. Pamię-
tajmy, że walka o udział w rynku 
detalicznym leków ciągle trwa, 
a pozycja indywidualnych aptek 
na tym rynku nie uległa poprawie. 
Czy przyjmując stanowisko 
w sprawie szczepień w apte-
kach, członkowie NRA wzięli pod 
uwagę fakt, że w obecnej sytu-
acji to, co miałoby być dobrem, 
w rzeczywistości dotkliwie uderzy 
w niezależne aptekarstwo? Nikt 
też nie porusza tematu odpadów 

Szczepienia w aptece? Nie, dziękuję

www.stock.adobe.com
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medycznych, materiałów skażo-
nych biologicznie (igły, strzykawki) 
na terenie apteki oraz procedur 
i kosztów ich utylizacji.

Boli brak merytorycznej 
dyskusji czynnych zawodowo 
farmaceutów nad tak ważną 
sprawą. Ja bowiem słowa sprze-
ciwu z rzeczową argumen-
tacją dla tego, moim zdaniem, 
kontrowersyjnego dziś pomysłu, 
nie słyszałem. W przestrzeni 
medialnej pojawiają się tylko 
górnolotne frazesy o misji 
i świetnym przygotowaniu farma-
ceutów do nowych zadań lub 
niewybredne komentarze pod 
publikacjami na portalach. 
Zróbmy sobie zatem rachunek 
sumienia. 

   Czy farmaceuci w ramach 
studiów lub specjalizacji mieli 
szkolenia z zakresu szcze-
pień (nie chodzi o skład, 
technologię szczepionek, ale 
zasady szczepień)?

   Czy, a jeśli tak, to ile lat 
temu ktokolwiek z naszego 
środowiska uczestniczył 
w profesjonalnym, połączonym 
z kilkugodzinną praktyką 
kursie udzielania pierw-
szej pomocy?

   Czy na wyposażeniu apteki 
znajduje się zestaw prze-
ciwwstrząsowy? I czy pracujący 
w aptekach farmaceuci znają 
procedury związane z postę-
powaniem we wstrząsie? I czy 
potrafią prawidłowo diagno-
zować jego objawy?

   Czy farmaceuci wiedzą, 
jak poprawnie przeprowa-
dzić wywiad z pacjentem 
przed szczepieniem?

   Czy przy statystycznej liczbie 
farmaceutów pracujących 
w aptece (przypomnę – około 

1,7 farmaceuty na aptekę) oraz 
graniczącej z absurdem biuro-
kracji i odpowiedzialności połą-
czonej z groźbami kar i sankcji 
ze strony różnych instytucji, 
znajdziemy jeszcze czas na 
dodatkową pracę bez zaniedby-
wania dotychczasowych, coraz 
liczniejszych obowiązków?

   Cz y na pew no zd ajemy 
sobie, jako grupa zawodowa, 
sprawę, że odpowiedzial-
ność za wykonanie zabiegu, 
jakim jest szczepienie ponosi 
osoba wykonująca? Nie koor-
dynator, właściciel, żaden 
„zielony czy inny «doktorek», 
dbając y słonecznie albo 
inaczej o zdrowie i dobrobyt”, 
tylko konkretna osoba wyko-
nująca świadczenie zdro-
wotne, jakim jest szczepienie. 
Pytanie o tyle jest zasadne, że 
wielu farmaceutów w postę-
powaniu wszczętym przez 
rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej często tłumaczy 
się, iż „nie wiedzieli”, „koordy-
nator kazał”, „właściciel mówił”. 
Jeśli to sprawa niedozwolonej 
reklamy na pół bloku naprze-
ciwko apteki, której kierownik 
„nie dostrzegł”, to pół biedy. Ale 
w przypadku pogorszenia stanu 
zdrowia z powodu szczepienia 
to już nie sąd aptekarski będzie 
orzekał, lecz sąd powszechny.

   Kto pokryje farmaceucie 
koszty dodatkowego kosztow-
nego ubezpieczenia z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej 
związanej z usługą szczepień? 
Już tylko naruszenie ciągłości 
powłok skórnych (dotychczas 
niewykonywane w aptece) może 
bowiem skutkować powikła-
niami (np. zakażenie). A mamy 
przecież kancelarie prawne 

specjalizujące się w docho-
dzeniu odszkodowań dla poten-
cjalnych poszkodowanych.

   Co apteka zrobi z odpadami 
medycznymi? Warto zwrócić 
uwagę, że odpady skażone (igły, 
ampułkostrzykawki) podle-
gają odrębnym przepisom co 
do składowania (chłodziarki) 
i transportu oraz utylizacji 
(specjalistyczna firma).

   Gdzie w aptece zostanie wyko-
nane szczepienie? W maga-
zynie, biurze, na skrzynkach 
z towarem czy przy ladzie, 
zwanej pierwszym stołem? 
A może apteka dysponuje 
dodatkową wolną przestrzenią 
do wykorzystania? Każda 
poradnia POZ posiada wyma-
gane odrębne pomieszczenie, 
w którym szczepienia są 
wykonywane. Projekty apteki 
zgodne z Prawem farmaceu-
tycznym i jego rozporządze-
niami nie uwzględniają takiej 
usługi. Warto zastanowić 
się, jak do zmiany w układzie 
pomieszczeń w aptece odniesie 
się wojewódzki inspektor 
farmaceutyczny? 

   W jaki sposób farmaceuta 
w ykonując y szczepienie 

Szczepienia w aptece? Nie, dziękuję

OBECNE DZIAŁANIA NA RZECZ 
SZCZEPIEŃ W APTEKACH 
W KONFRONTACJI Z APTECZNYMI 
REALIAMI MAJĄ BARDZO MAŁO 
WSPÓLNEGO Z RZECZYWISTYM 
INTERESEM APTEKARZY
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poprowadzi dokumentację 
związaną ze szczepieniami? Czy 
my, farmaceuci, znamy reguły 
prowadzenia tej dokumentacji? 
Gdzie w aptece dodatkowa 
dokumentacja z danymi wraż-
liwymi będzie przechowywana? 
Czy mamy na to wszystko czas? 
Warto zapytać pielęgniarki, jak 
wygląda ta biurokracja. 

   W jaki sposób farmaceuta 
zapewni konieczność moni-
torowania NOP (niepożądane 
odczyny poszczepienne)?

   Czy naprawdę jako grupa 
zawodowa wierzymy jeszcze 
w wynagrodzenie za dodat-
kową pracę, czy też wystarczy 
nam po raz kolejny poczucie 
misji i prestiżu? 

Odpowiedzcie sobie, Kole-
żanki i Koledzy, na te pytania. Bo 
nad tymi sprawami z pewnością 
nikt z członków NRA głosują-
cych za przyjęciem stanowiska 
w sprawie szczepień w aptekach 
chyba rzetelnie się nie pochylił. 
Trudno, aby pochylili się nad 
nimi sami politycy, jeśli my nie 
potrafimy zwerbalizować rzeczy-
wistych zagrożeń związanych 
z tym świadczeniem zdrowotnym, 
a nawet próbujemy je ubrać w szaty 
opieki farmaceutycznej.

Za skrajnie nietraf iony 
uważam argument, że szczepienia 
w aptekach zwiększą wyszcze-
pialność społeczeństwa. Chyba 
sami politycy lobbujący za tym 
rozwiązaniem w to nie wierzą. 

Warto poświęcić trochę czasu na 
obejrzenie pierwszych 20 minut 
programu „Minęła dwudziesta” 
z 26 lipca 2020 r. Prowadzący 
dziennikarz w pięknym stylu 
pokazał, że opowiastki polityków 
o szczepieniach nijak się mają 
do rzeczywistości. Jeden z nich 
zachęcał do szczepień wszela-
kiego rodzaju, ale na pytanie 
prowadzącego, czy się na grypę 
szczepi, odpowiedział wymija-
jąco: „Nie pamiętam, czy co roku 
się szczepię”. Spośród pozostałej 
czwórki polityków nie szczepił 
się żaden.

Ze stat yst yk w ynika, że 
w yszczepialność na gr y pę 
w Polsce wynosi około 3,8 proc. 
Tylko 37% respondentów poparło 

Szczepienia w aptece? Nie, dziękuję

Wiesław Wiszowaty
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szczepienia na SARS-CoV-2. 
Ten stosunkowo wysoki poziom 
akceptacji łatwo wytłumaczyć – 
po prostu boimy się. Codzienne 
podawane są statystyki zakażeń 
(mylonych przez dziennikarzy 
z zachorowaniami) i zgonów na 
COVID 19 (nie uwzględnia się 
chorób współistniejących). Jak my, 
farmaceuci, mamy tę wyszcze-
pialność zwiększyć? Uważam, że 
jedyną metodą na zwiększenie 
wyszczepialności społeczeń-
stwa jest strach. Daleko, bardzo 
daleko jest rozum. A zwró-
ciłbym również uwagę na jeszcze 
jeden element, dotyczący szcze-
pienia w aptece na SARS-CoV-2 
(swoją drogą, dlaczego mówi się 
tylko o szczepieniach w aptece 
przeciw grypie i SARS-CoV-2?). 
Uczono nas na studiach o bada-
niach nad lekiem, działaniach 
niepożądanych, okresie badań 
liczonym w latach, by zapewnić 
bezpieczeństwo. Przedkliniczne, 
kliniczne, faza I, II itd. Każdy 
farmaceuta to pamięta. Czyżby 
nagle te zasady się zmieniły? 
Jak można lobbować za szcze-
pieniem przeciwko Sars-CoV-2 
w aptekach, skoro tej szczepionki 
jeszcze nie ma? Nikt nie wie, 
jakie będą warunki zakwalifi-
kowania pacjenta do tego szcze-
pienia, jakie będą wymagania 
producenta w zakresie działań 
personelu medycznego po szcze-
pieniu, ale już uważamy, że to 
właśnie apteki powinny szczepić 
przeciwko SARS-Cov-2. A jeśli 
będzie wymagana kilkugodzinna 
obserwacja pacjenta w celu zabez-
pieczenia go przed wstrząsem? 
Proszę sobie uświadomić fakt, 
że jeżeli - czego się boję – dosta-
niemy do aptek szczepionkę na 
SARS-CoV-2, to na farmaceutów 

spadnie cała odpowiedzialność 
za jej podanie. Ja nie uważam, 
bym był do tego przygotowany! 
I nie załatwi tego żaden webinar 
ani internetowe szkolenie, a tym 
bardziej szkolenie w hotelu pięcio-
gwiazdkowym z basenem i sauną.

W mediach pełno jest bełkotu 
typu: „Szczepienia w aptekach 
to uznany standard między-
narodowy zatwierdzony przez 
Międzynarodową Federację 
Farmaceutyczną (FIP) i wdrożony 
w wielu krajach na świecie”; lub: 
„Szczepienia ochronne w apte-
kach to jeden z elementów poli-
tyki lekowej państwa polskiego 
na lata 2029-2020”. Dlaczego 
według mnie bełkotu? Dlatego 
że nikt słowem nie zająknie się 
przy tym o stanie rzeczywi-
stym aptek w Polsce (marże na 
leki niepokrywające kosztów 
utrzymania aptek, realizo-
wanie planów sprzedażowych 
biznesu prowadzącego apteki, 
handel często wątpliwej jakości 
suplementami i kosmetykami, 
uzależnianie wynagrodzenia 
od obrotu, listy hańby pracow-
ników o najmniejszym utargu, 
minimalna obsada fachowa, 
łamanie przepisów dotyczących 
zakazu reklamy i antykoncentra-
cyjnych, braki leków). Bierność 
władz państwowych i samorzą-
dowych wobec postępującego 
upadku aptekarstwa polskiego 
i dalszego marginalizowania 
naszego zawodu z pewnością 
budzi poczucie bezpowrotnej 
utraty jego niezależności. Aby 
kreować przyszłość zawodu, 
trzeba nieustannie monitorować 
jego stan rzeczywisty, umieć 
obronić go przed realnymi zagro-
żeniami w czasie teraźniejszym 
– to są zadania władz samorządu 

aptekarskiego. A nie snuć bajki 
z mchu i paproci o wyimagino-
wanej opiece farmaceutycznej.

Przykre jest, że zapewne 
znajdą się farmaceuci, którzy 
zgodzą się robić to, co koordynator 
lub właściciel każe bez głębszej 
ref leksji, nawet szczepić, ryzy-
kując, że poniosą odpowiedzial-
ność karną. A w razie kłopotów 
będą oczekiwali, żeby izba apte-
karska im pomogła. Chciałoby się 
krzyknąć: „zacznijmy wreszcie 
dbać sami o swoje interesy”. Czy 
rzeczywiście będziemy dziękować 
za dodatkową darmową pracę, 
jaką będą szczepienia w aptekach? 
Nie jest wykluczone, że polegać 
ona będzie na bezpłatnym szcze-
pieniu w aptekach szczepion-
kami, które pacjenci zakupią 
w gabinetach lekarskich. Tym 
samym wydatnie przyczynimy 
się do odciążenia z pracy zawodu 
lekarza i pielęgniarki, w poczuciu 
misji, działając na rzecz zwięk-
szenia wyszczepialności, ale 
lekceważąc elementarne zasady 
bezpieczeństwa tych szczepień. 
Takiego absurdu obecnie wyklu-
czyć nie można. Tak wyobra-
żamy sobie drogę do zwiększenia 
prestiżu zawodu, do zwiększenia 
udziału farmaceutów w opiece nad 
pacjentem? Czy to będzie rzeczy-
wiście sukces, czy tylko kolejne 
pyrrusowe zwycięstwo? 

Szczepienia w aptece? Nie, dziękuję

dr n. farm.
WOJCIECH MUSIAŁ 

Specjalista w dziedzinie analityki 
farmaceutycznej i farmacji 

aptecznej. Aptekarz, nauczyciel 
akademicki, członek Prezydium 

Wielkopolskiej Okręgowej 
Rady Aptekarskiej.
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FARMACJA SZPITALNA

LEKI INNOWACYJNE  
W BADANIACH KLINICZNYCH
FARMACEUTA SZPITALNY JAKO CZŁONEK ZESPOŁU  
BADAŃ KLINICZNYCH W OŚRODKU BADAWCZYM

Dostęp do terapii inno-
wacyjnych stanowi 
fundament rozwoju 
medycyny i farmacji. 

Pozwala na poprawę rokowania 
w ciężkich chorobach oraz podnie-
sienie jakości życia pacjentów. 
Proces powstawania terapii 
innowacyjnych, w tym leków 
innowacyjnych, jest niezwykle 
czasochłonny, trwa 12-20 lat, 
a jego koszt ocenia się na około 
8 mld zł. 

Wprowadzenie nowego leku 
na rynek poprzedza pracochłonny 
proces opracowania nie tylko 
samej cząsteczki leku, ale także 
jego postaci. To faza wstępna tzw. 
badania przedkliniczne, które są 
wstępem do dalszych badań leku. 
Informacje z badań klinicznych 
stanowią fundament wiedzy na 
temat danego leku, jego skutecz-
ności i bezpieczeństwa. Świadczy 
o tym fakt, że nawet mniej niż 

1% substancji wykazujących 
skuteczność w badaniach przed-
klinicznych przechodzi wszystkie 
fazy badań klinicznych, aby na 
końcu stać się lekiem. Zatem 
dopuszczenie leku do stosowania 
w lecznictwie w oparciu o wyniki 
badań klinicznych oznacza, 
że do pacjenta trafia spraw-
dzony, skuteczny i bezpieczny 
produkt, który odpowiada na jego 
konkretne potrzeby zdrowotne. 

Badania kliniczne prowadzi 
się według precyzyjnie określo-
nych zasad, które mają na celu 
zapewnienie maksymalnego 
bezpieczeństwa pacjentowi 
(uczestnikowi badania) i poszano-
wania jego praw. Zasady te ujęte 
zostały w Deklaracji Helsińskiej 
I (1964 r.) i II (1975 r.), która stanowi 
międzynarodową wykładnię 
etycznego prowadzenia badań 
klinicznych, a także w standar-
dzie Dobrej Praktyki Klinicznej 

(Good Clinical Practice – GCP). 
Ten ostatni na grunt polski został 
wprowadzony rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 
2012 r. w sprawie Dobrej Prak-
tyki Klinicznej, która określa 
między innymi: obowiązki spon-
sora i lekarza /badacza oraz 
sposób uzyskiwania zgody na 
udział w badaniu od uczestnika/
pacjenta, jak również obowiązki 
raportowania zdarzeń niepo-
żądanych. Wspomniane stan-
dardy określają również rolę 
komisji bioetycznych oraz opisują 
wymogi dotyczące dokumentacji 
badania, w tym formularza świa-
domej zgody, protokołu badania 
i broszury badacza. Ponadto 
prowadzenie badań klinicznych 
w Polsce reguluje ustawa z 6 wrze-
śnia 2001 r. – Prawo farmaceu-
tyczne (Dz.U. 2001, Nr 126, poz. 
1381 z późn. zm.). W trakcie prac 
legislacyjnych natomiast wciąż 

dr n. farm. KATARZYNA REGULSKA
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pozostaje projekt ustawy o bada-
niach klinicznych.

Typowy proces badawczy 
w ramach rozwoju klinicznego 
terapii innowacyjnej obejmuje 
cztery fazy badań klinicznych:

   I faza – określa potencjalną 
tok s yczność prz yszłego 
leku, d awkę minimalną 
i maksymalną oraz jego cechy 
farmakologiczne (w tym farma-
kokinetyczne). Badania tej fazy 
prowadzone są na 50-100 zdro-
wych ochotnikach, w wyjątko-
wych przypadkach (na przykład 
w onkologii) na pacjentach. 

   II faza – jest potwierdzeniem 
skuteczności i bezpieczeństwa 
przyszłego leku w określonej 
sytuacji klinicznej. Ta część 
badań prowadzona jest na małej 
grupie chorych (300–600 osób).

   III faza  –  stanowi osta-
teczne potwierdzenie dzia-
łania przyszłego leku w danym 

wskazaniu na dużej populacji 
chorych (1000-3000 osób), 
jednocześnie sprawdzane jest 
jego bezpieczeństwo. Weryfi-
kacji podlega także skuteczność 
nowej terapii względem dotych-
czas stosowanego standardu.

   IV faza - prowadzona jest po 
dopuszczeniu produktu lecz-
niczego do obrotu. Etap ten ma 
określić, czy lek jest bezpieczny 
we wszystkich wskazaniach 
zalecanych przez podmiot 
odpowiedzialny i dla wszyst-
kich grup chorych. Prowadzona 
jest też weryfikacja wyników 
uzyskanych w poprzednich 
etapach oraz zbierane są dane 
o działaniach niepożądanych.
For ma l n ie,  ab y rozp o-

cząć badanie z udziałem ludzi, 
konieczne jest złożenie wniosku 
o wydanie pozwolenia na prowa-
dzenie badania klinicznego 
oraz uzyskanie zgody prezesa 

Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych 
oraz Komisji  Bioet ycznej. 
Następnie prezes urzędu doko-
nuje wpisu badania klinicznego 
do Centralnej Ewidencji Badań 
Klinicznych (CEBK). Ponieważ 
badania kliniczne są jednym 
z najbardziej skomplikowanych 
procesów naukowo-badaw-
czych, ich prawidłowa realizacja 
wymaga precyzyjnego określenia 
celu, metodyki, sposobu rekru-
tacji pacjentów, metod weryfi-
kacji i nadzorowania przebiegu 
badania, metod zbierania i opra-
cowania danych etc. Nie jest to 
możliwe bez udziału szeregu 
podmiotów, z których każdy 
odpowiada za ściśle określoną 
zasadami GCP sferę działań. 
Jednym z kluczowych elementów 
gwarantujących wiarygodność 
pozyskiwanych w trakcie badania 

www.stock.adobe.com

Leki innowacyjne w badaniach klinicznych
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informacji jest dobór wykwalifi-
kowanego zespołu badawczego 
oraz wszechstronne przygoto-
wanie i przeszkolenie osób biorą-
cych udział w badaniu. 

W ośrodku badawczym za 
prowadzenie badania klinicz-
nego odpowiedzialny jest główny 
badacz, którego obowiązkiem 
jest powołanie zespołu złożo-
nego ze specjalistów, wydelego-
wanych do pełnienia określonych 
zadań w jego imieniu. W skład 
zespołu badawczego w zależności 
od specyfiki badania wchodzą: 
współbadacze, radiolodzy, 
pielęgniarki, farmaceuci, koor-
dynatorzy i diagności. Wszyscy 
członkowie zespołu badawczego 
muszą posiadać certyfikat znajo-
mości zasad GCP oraz umieć 
posługiwać się narzędziami 

informatycznymi typu IWRS 
(Interacive Web Response System), 
które stosowane są w planowaniu 
i prowadzeniu badań klinicznych. 

Farmaceuta w zespole badaw-
czym pełni rolę specjalisty od 
spraw związanych z lekiem 
badanym oraz komparatorem. Jest 
odpowiedzialny przede wszystkim 
za zarządzanie ich dostawami, 
właściwe przechowywanie oraz 
sporządzenie na podstawie 
procedur opracowanych jeszcze 
przed inicjacją badania w ośrodku, 
we współpracy z przedstawicielem 
sponsora. Lek badany jest własno-
ścią sponsora, a obowiązkiem 
farmaceuty jest przechowywanie 
go w zamkniętym pomieszczeniu, 
niedostępnym dla osób postron-
nych oraz wykorzystywanie go 
wyłącznie do celów związanych 

z prowadzonym badaniem 
klinicznym. Ponadto, z uwagi na 
fakt, że lek badany jest cząsteczką, 
co do której nie ma jeszcze pełnych 
danych fizyko-chemicznych, 
farmaceuta musi zapewnić okre-
ślone przez sponora warunki prze-
chowywania celem utrzymania 
trwałości substancji czynnej, co 
w konsekwencji przedkłada się 
na wiarygodność pozyskiwanych 
danych klinicznych. Warunki 
przechowywania leku badanego 
i jego komparatora oraz warunki 
ich transportu muszą być na 
bieżąco dokumentowane. Doku-
mentacja ta podlega archiwizacji. 
Urządzenia służące do przechowy-
wania leku badanego (chłodziarki, 
zamrażarki), a także sprzęt 
monitorujący warunki tempe-
ratury i wilgotności względnej 

www.stock.adobe.com

Leki innowacyjne w badaniach klinicznych
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powietrza muszą być regularnie 
walidowane. Dokumentacja 
potwierdzająca walidację apara-
tury stanowi załacznik dokumen-
tacji badania klinicznego, części 
farmaceutycznej. Farmaceuta, na 
mocy art. 86 pkt 4 ustawy Prawo 
farmaceutyczne, jest także zobo-
wiązany do prowadzenia pisemnej 
ewidencji leku badanego prze-
kazanego na potrzeby badania, 
w tym ilości leku dostarczonego 
przez sponsora, ilości leku wyda-
nego uczestnikom badania klinicz-
nego, ilości leku przekazanego do 
utylizacji za zgodą sponsora lub 
ilości leku zwróconego do spon-
sora. Obowiązkiem farmaceuty 
jest też odbiór od pacjenta/uczest-
nika badania leku niezużytego 
w trakcie cyklu terapeutycznego, 
celem kontroli compliance i rapor-
towania ewentualnych odstępstw. 
Informacje dotyczące ilości leku 
niezużytego przez pacjenta podle-
gają również ewidencji w doku-
mentacji farmaceutycznej. Co 
istotne, szczegółowe dane doty-
czące ewidencji leku badanego 
stanowią dokumentację źródłową 
badania. Dlatego musi ona być 
prowadzona w sposób transpa-
rentny, tak aby cykl życia każdego 
opakowania jednostkowego leku 
badanego w ośrodu był możliwy 
do odtworzenia nawet 15 lat po 
zakończeniu badania. 

Farmaceuta jest również zobo-
wiązany do sporządzenia/odtwo-
rzenia leku badanego w sposób, 
który jest precyzyjnie zdefi-
niowany w protokole badania, 
w części zwanej Pharmacy 
Manual. Na podstawie informacji 
dostarczonych przez sponsora 
badania farmaceuta musi okre-
ślić warunki sporządzenia leku 
badanego, dobrać odpowiedni 

sprzęt jednorazowy, określić drogę 
i formę podania, a także trwałość 
leku po sporządzeniu oraz rodzaj 
i sposób oznakowania. Wszystko 
po to, aby lek badany, który poda-
wany jest pacjentowi, odpowiadał 
ściśle określonej w protokole 
badania specyfikacji i aby wszyscy 
uczestnicy jednego ramienia 
badania otrzymywali w każdym 
ośrodku badawczym dokładnie 
tę samą terapię, co w sposób 
oczywisty przekłada się na jakość 
wyników i wniosków. Proces 
sporządzania leku badanego 
musi być również szczegółowo 
dokumentowany. W przypadku 
protokołów, w których w ośrodku 
badawczym powoływany jest 
odrębny zespół zaślepiony i zespół 
odślepiony, to właśnie farma-
ceuta, który sporządza lek, jako 
członek zespołu odślepionego, 
jest zobligowany do zachowania 
zaślepienia badnia, tak aby kod 
randomizacji nie został złamany 
przedwcześnie. W takich bada-
niach farmaceuta w porozumieniu 
ze sponsorem jeszcze przed rozpo-
częciem screeningu opracowuje 
tzw. site blinding plan, czyli szcze-
gółowy opis procedur, które będą 
przestrzegane w ośrodku celem 
utrzymania zaślepienia. Całość 
dokumentacji prowadzonej 
przez farmaceutę w badaniu 
klinicznym podlega okresowej 
kontroli przez zespół moni-
torów badań klinicznych, a także 
audytorów powoływanych przez 
organy kompetentne. W ramach 
pracy w środowisku systemów 
IWRS czynnościami delegowa-
nymi farmaceucie w badaniach 
klinicznych są: randomizacja, 
ewidencja dostaw, zużycia, przy-
dzielenie leku pacjentowi, zaśle-
pienie badania, zniszczenie leku, 

kwarantanna – zgłoszenie wady 
jakościowej lub przekroczenia 
temperatury przechowywania, 
rejestracja wizyt pacjentów.

Farmaceuta powinien też 
sporządzać w ycenę swojej 
usługi, celem uwzględnienia 
kosztów, jakie ponosi apteka 
szpitalna w związku z realizacją 
swoich obowiązków w badaniu 
klinicznym w negocjowanej przez 
ośrodek badawczy umowie trój-
stronnej pomiędzy sponsorem, 
ośrodkiem i głównym badaczem. 
W ramach wyceny usługi aptecznej 
farmaceuta powinien wziąć pod 
uwagę: koszty sporządzenia leku 
(sprzęt, środki ochrony osobistej, 
rozpuszczalniki), koszty utylizacji 
niezużytego leku badanego jak 
również utylizacji środków zuży-
tych podczas sporządzania leku, 
koszty przechowywania leku, 
walidacji chłodziarek, termome-
trów, higrometrów, koszty użyt-
kowania aparatury, koszty pracy 
oraz koszty administracyjne.

Bezpieczeństwo i sukces 
realizacji badania klinicznego 
w ośrodku badawczym wymaga 
współpracy wysokowykwalifiko-
wanego personelu medycznego 
z wielu dziedzin. 
Gwarancja w yso-
kiej jakości leku 
jest fundamentem 
i pierwszym ogniwem 
w procesie terapeu-
tycznym, dlatego 
praca farmaceuty 
jest  cz y nnik iem 
d eter minują c y m 
przebieg dalszych 
procesów badawczych 
i w sposób ewidentny 
wpływa na końcowe 
efekty badania klin 
icznego. 

Leki innowacyjne w badaniach klinicznych

dr n. farm.
KATARZYNA REGULSKA   
Wielkopolski konsultant wojewódzki 

w dziedzinie farmacji szpitalnej.
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FARMAKOTERAPIA

MIGRENA 
Z PERSPEKTYWY FARMACEUTY

Niemal codziennie farmaceuci doradzają pacjentom proszącym 
o pomoc w uśmierzeniu bólu głowy. Statystyki wskazują, że na 
migrenę cierpi co najmniej jedna osoba na siedem. Kobiety trzy 

razy częściej niż mężczyźni zmagają się z tym schorzeniem 
(wahania hormonalne są jednym z czynników wywołujących 

napad migreny). Najbardziej narażeni na migrenę są pacjenci 
w wieku 35-45 lat. Należy jednak pamiętać, że dotyka ona 

również osoby w okresie dojrzewania, a nawet dzieci.

Migrena nadal jest scho-
rzeniem o niecałko-
wicie wyjaśnionym 
patomechanizmie, 

który może wykluczyć z codzien-
nych aktywności. Pomimo badań 
nad patogenezą migreny nie okre-
ślono jednoznacznie mechanizmów 
mających znaczenie w rozwoju 
bólu migrenowego. Kilka teorii 
próbuje wyjaśnić powstawanie 
tego schorzenia.

Teoria naczyniowa. Wewnątrz-
czaszkowe zwężenie naczyń 
wywołuje aurę, podczas gdy 
wtórne rozszerzenie naczyń 

powoduje ból przewodzony przez 
nerwy okołonaczyniowe.

Hipoteza neuronalna. Zakłó-
cenie czynności bioelektrycznej 
mózgu związane z zachwianiem 
równowagi jonowej, wyrażające 
się szerzącą się depresją korową. 
Zmiany naczyniowe i bioche-
miczne powodują aurę oraz migre-
nowy ból głowy.

Teoria zapalna. Pobudzenie 
nerwu trójdzielnego w oponach 
mózgowych objawia się jako 
ból związany z wydzielaniem 
neuropept ydów i przekaź-
ników zapalnych, prowadząc do 

rozszerzenia naczyń krwionośnych 
i neurogennego stanu zapalnego.

Teoria biochemiczna. Wahania 
stężenia serotoniny (5-HT) zostały 
powiązane ze skurczem (wzrost 
stężenia 5-HT) i rozkurczem 
naczyń krwionośnych (wyczer-
panie rezerwuaru powyższej 
aminy biogennej). 

Hipoteza ośrodkowa. Zabu-
rzenia w funkcjonowaniu układu 
współczulnego (wazokonstrykcja) 
i przywspółczulnego (rozsze-
rzenie naczyń).

Teorie łączące. Łączą ze sobą 
wyżej wymienione założenia 

mgr farm. MARIA ZYKUBEK
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w kaskadę czynników, które 
w efekcie powodują napad migreny.

W leczeniu migreny stosujemy 
dwa rodzaje leków: objawowe, 
które przerywają ostry napad 
migreny oraz profilaktyczne, ogra-
niczające ilość migrenowych bólów 
głowy. Dzięki profilaktyce można 
zapobiec znacznie pogorszającej 
się jakości życia pacjenta, spowo-
dowanej częstotliwością ataków 
migreny. Farmaceuta powinien 
zwrócić uwagę na działania niepo-
żądane stosowania danego leku, 
a także – w przypadku leków 
OTC – poinformować, jak ważne 
jest przyjęcie leku w odpowied-
niej dawce i zasugerować zasto-
sowanie preparatu w formie 
rozpuszczalnej, gwarantującej 
szybszy efekt działania.

Doraźnie stosowane są 
również leki o działaniu swoistym; 
wiodącą grupą są tryptany. 
Związki te są agonistami recep-
torów serotoninowych 5-HT 1B/D, 
obkurczających naczynia krwio-
nośne oraz zmniejszających prze-
wodzenie w nerwie trójdzielnym. 
Są to między innymi: sumatryptan 
(w dawce 50-100 mg per os, 20 mg 
w aerozolu donosowym, 6 mg sub 
cutem), zolmitryptan (w pojedyn-
czej dawce 2,5-5 mg) i eletryptan 
(jednorazowo 40-80 mg). Lekiem 
wykorzystywanym w celu prze-
rwania ataku migreny jest również 
ergotamina, która oddziałuje 
z receptorami 5-HT1 oraz α-ad-
renergicznymi. Podczas leczenia 
„opornych” napadów zaleca się 
skojarzenie tryptanów z nieste-
roidowymi lekami przeciwza-
palnymi. W czasie migrenowego 
bólu głowy stosuje się również leki 
prokinetyczne i przeciwwymiotne.

W profilaktyce migreny wyko-
rzystywane są między innymi: 

β-adrenolityki (propranolol, 
bisoprolol, atenolol), leki prze-
ciwdepresyjne (amitryptylina, 
doksepina) i leki przeciwpadacz-
kowe (topiramat, kwas walpro-
ionowy). Pacjentom stosującym 
leki profilaktyczne należy zalecić, 
aby w swojej apteczce posiadali 
preparaty, po które będą mogli 

sięgnąć w celu doraźnego leczenia 
migrenowego bólu głowy.

Oprócz rozpoznania migreny 
i wdrożenia odpowiedniego 
leczenia bardzo istotne jest poin-
formowanie pacjenta o czynni-
kach wyzwalających bóle głowy. 
Kompleksowa terapia migreny 
powinna obejmować także 

Leki przerywające napad migreny

Lek OTC Dawka jednorazowa [mg]

Paracetamol 500-1000

Ibuprofen 400-800

Kwas acetylosalicylowy 900-1000

Naproksen 500-1000

Diklofenak 50-100

Metamizol 500-1000

Kwas tolfenamowy 200-400

Ketoprofen 100-200

www.stock.adobe.com

Migrena z perspektywy farmaceuty
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Migrena z perspektywy farmaceuty

modyfikacje stylu życia, ponieważ 
dzięki temu można zmniejszyć 
częstotliwość ataków. Warto dora-
dzić, by pacjent:

   spożywał regularnie posiłki,
   wysypiał się oraz 
z a c h o w y w a ł 
higienę snu,

   unikał stresu, 
wdroż ył tech-
niki relaksacyjne,

   n ie  n a du ż y w a ł  kofeiny 
oraz alkoholu,

   stronił od produktów spożyw-
czych zawierających w swoim 
składzie aminy biogenne,

   prowadził dziennik migrenowy 
(ułatwi to kontakt z lekarzem 
w celu dobrania odpowied-
niego leczenia, może to również 
pomóc znaleźć „czynnik zapalny” 
napadu migrenowego (na 

przykład posiłek, moment cyklu 
menstruacyjnego, brak snu).
Farmaceuta stanowi często 

pierwsze i ostatnie ogniwo 
w leczeniu pacjenta cierpiącego 
na migrenę, dlatego ważne jest, 
by wskazać mu nie tylko możliwe 
metody leczenia, ale także pomóc 
wdrożyć odpowiednie nawyki 
w celu ograniczenia napadów 
migrenowych. 

PIŚMIENNICTWO:
1  Becker W. J., Findlay T., Moga C., Scott N.A., Harstall C., Taenzer P., 2015. Guideline for primary care management of 

headache in adults. „Canadian Family Physician” 61(8), s. 670–679.
2  NICE, 2012. Headaches in over 12s: diagnosis and management. Clinical guideline [CG150].
3  Sinclair A. J., Sturrock A., Davies B. Matharu M., 2015. Headache management: pharmacological approaches. „Practical 

Neurology” 15(6), s. 411–423.
4  Stępień A., 2016. Migrena [w:] Neurologia. Medical Tribune Polska, s.330-348.
5  WHO, 2014. How common are headaches? https://www.who.int/news-room/q-a-detail/how-common-are-headaches.
6  WHO, 2016. Headache disorders. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders.
7  Zgorzelewicz M., 2005. Patomechanizm migrenowych bólów głowy. „Neurologia dziecięca” 14(28).

Jak rozpoznać napad migreny

Lokalizacja bólu Zwykle jednostronny, choć zdarzają się przypadki dwustronnego.

Charakterystyka bólu Tętniący.

Siła bólu Umiarkowana bądź ciężka intensywność.

Wpływ aktywności Pogorszenie stanu przez aktywność fizyczną.

Nudności
Występują bardzo często. Jest to najbardziej charakterystyczna 
cecha towarzysząca. Objawy związane z nudnościami i wymiotami 
są nasilone bardziej u dzieci.

Inne objawy Nadwrażliwość na dźwięki, światło oraz zapach. 
Zaburzenia widzenia.

Czas trwania bólu U dorosłych od kilku godzin do 2-3 dni. U dzieci 1-72 godziny.

Aura

Około 20% pacjentów doświadcza „zapowiedzi” migreny, nazywanej 
aurą, która pojawia się nawet kilkadziesiąt minut przed napadem. 
Objawia się jako zaburzenia neurologiczne i sensoryczne. 
W szczególności symptomami aury są objawy wzrokowe – 
migoczące światła, częściowa utrata wzroku.

Częstotliwość bólu
Epizodyczna migrena: mniej niż 15 dni w miesiącu. Chroniczna 
migrena: więcej niż 15 dni w miesiącu przez co najmniej 3 miesiące 
w roku.

mgr farm.
MARIA ZYKUBEK

Aptekarka, absolwentka Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie.
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SUPLEMENTY DIETY  
NIE LECZĄ

„FARMACJA WIELKOPOLSKA”: Aż 72% Polaków deklaruje 
spożywanie suplementów diety, a 48% Polaków uważa, 
że są one bezpieczne. W 2018 r. liczba zarejestrowanych 
suplementów diety wynosiła prawie 13 tysięcy. W 2019 r. 
rynek suplementów osiągnął wartość około 5 mld zł. 
Nadzorem nad produkcją i dystrybucją tych produktów 
zajmują się organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ile 
placówek skontrolowano w latach 2018-2019?

PRZEMYSŁAW RZODKIEWICZ: W 2018 r. organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej poddały kontroli 
164 wytwórni, czyli 73,54% zakładów produkujących 
suplementy diety oraz 274 obiektów obrotu hurto-
wego – to 37,17% nadzorowanych hurtowni suple-
mentów diety. Natomiast w 2019 r. skontrolowano 
191 wytwórni i 287 obiektów obrotu hurtowego.

Oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety 
nie może zawierać informacji dotyczących zapobiegania 
czy leczenia chorób przez dany preparat. Nie może także 
sugerować lub stwierdzać, że zbilansowana dieta nie 
dostarcza wystarczającej ilości składników odżywczych 
dla organizmu. Czego dotyczyły kontrole Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej?

Urzędowa kontrola żywności obejmuje sprawdzenie 
zgodności produktu z prawem żywnościowym. 

„Suplementy są żywnością. Nie leczą ani nie dają szybkich 
efektów prozdrowotnych. Kiedy produktowi przypisane 
są «nadzwyczajne» właściwości, mamy do czynienia 

z wprowadzeniem konsumenta w błąd, oszustwem albo 
fałszerstwem” – mówi dr n. med.  PRZEMYSŁAW RZODKIEWICZ, 

zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności 
i Żywienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego w rozmowie 

z „Farmacją Wielkopolską”. 

INSPEKCJA SANITARNA

GIS
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DODATEK NIEDEKLAROWANYCH AKTYWNYCH 
SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 

DO ŻYWNOŚCI JEST PRZESTĘPSTWEM – 
WPROWADZENIEM DO OBROTU 

SFAŁSZOWANEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Suplementy diety nie leczą

Jednym z kontrolowanych elementów jest wery-
fikacja poprawności oznakowania, prezentacji 
i reklamy. Suplementom diety nie mogą być przypi-
sywane właściwości lecznicze. Prezentacja produktu 
nie może na przykład odwoływać się do nazw chorób 
ani wskazywać na działanie lecznicze. 

W przeciwieństwie do produktów leczniczych suplementy 
diety nie muszą być poddane badaniom jakości i bezpie-
czeństwa przed wprowadzeniem do obrotu. Badania takie 
wykonuje się podczas kontroli. Ile próbek suplementów 
poddano analizie laboratoryjnej?

Dla produktów spożywczych nie jest wymagana 
rejestracja, jednak muszą one spełniać liczne wyma-
gania prawa żywnościowego. Przedsiębiorca wpro-
wadzający do obrotu produkty spożywcze musi 
mieć wdrożony system oparty na zasadach HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points), jest 
to warunek prowadzenia działalności na rynku 
spożywczym. Przepisy prawa żywnościowego okre-
ślają też wymagania w zakresie między innymi 
zanieczyszczeń, substancji dodatkowych, substancji 
wzbogacających. Przedsiębiorca powinien więc 
kontrolować i badać suplementy diety zgodnie 

z wyżej wymienionymi procedurami i przepisami, 
aby spełnić te wymagania. Wdrożenie powyższych 
wymagań jest weryfikowane w ramach prowa-
dzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną 
kontroli. Inspekcja pobiera również do badań próbki 
produktów znajdujących się w obrocie. Badanie te 
nie zastępują obowiązków przedsiębiorców i mają 
na celu urzędową kontrolę spełniania przez te 
produkty wymagań prawa żywnościowego. W 2018 r. 
Państwowa Inspekcja Sanitarna zbadała 4107 próbek 
suplementów diety, w tym 3071 próbek produktów 
krajowych, 612 próbek z krajów członkowskich Unii 

Europejskiej i 424 próbek z importu spoza unii. 
Kolejno w 2019 r. dokonano analiz laboratoryjnych 
4125 suplementów diety, w tym: 3144 produkcji 
krajowej, 632 z krajów należących do Unii Europej-
skiej oraz 349 produktów z importu. Zakres badań 
próbek dotyczył przede wszystkim  zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych i chemicznych substancji dodat-
kowych, znakowania, badań organoleptycznych oraz 
zanieczyszczeń biologicznych.

Ważne jest prawidłowe oznakowanie suplementu diety. 
Chodzi o informacje na opakowaniu dotyczące między 
innymi określenia „suplement diety”, nazwy kategorii 
substancji odżywczych lub substancji charakteryzujących 
produkt bądź wskazania charakteru tych substancji, wska-
zanie odpowiedniej porcji produktu zalecanej do spożycia 
w ciągu dnia... Jakie były rezultaty przeprowadzonych 
analiz laboratoryjnych w latach 2018-2019?  

W 2018 r. ilość próbek zdyskwalifikowanych wyniosła 
5,13%. Największy odsetek próbek zdyskwalifiko-
wanych stanowiły właśnie produkty oceniane pod 
względem znakowania (70,62%). Nieprawidłowości 
w tym zakresie wykazano w 149 przypadkach (76 krajo-
wych, 39 z krajów Unii Europejskiej, 34 z importu). 
W 2019 r. całkowity odsetek próbek zakwestiono-
wanych wyniósł 3,95%, w tym największy odsetek 
stanowiły próbki oceniane pod względem znakowania 
(80,37%). Nieprawidłowości w tym zakresie wykazano 
w 131 badanych próbkach (72 krajowe, 27 spoza unii, 
32 z krajów unijnych). 

Jeżeli kontrole stwierdzą jakieś nieprawidłowości, 
możliwe są kary pieniężne  lub wycofania z rynku. Jakie 
były następstwa kontroli przeprowadzonych w latach 
2018-2019?

W 2018 r. w następstwie przeprowadzonych kontroli 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydały 
łącznie 162 decyzje administracyjne, w tym 61  decyzji 
skierowano do wytwórców suplementów diety, a 101 
– do hurtowni zajmujących się ich dystrybucją. 
Ponadto wydano 38 decyzji zakazujących wprowa-
dzania do obrotu różnych produktów kwalifikowa-
nych do grupy suplementów diety. W 2019 r. organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydały łącznie 205 
decyzji administracyjnych, w tym 98 decyzji skiero-
wano do hurtowni zajmujących się ich dystrybucją, 
a 107 do wytwórców suplementów diety. Ponadto 
wydano 74 decyzje zakazujące wprowadzania do 
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Suplementy diety nie leczą

obrotu różnych produktów kwalifikowanych do 
grupy suplementów diety.

W pewnych sytuacjach spożywanie suplementów diety 
może wiązać się nawet z zagrożeniem życia. W szcze-
gólności preparaty dla mężczyzn, mające zwiększyć 
sprawność seksualną, z niedeklarowanymi substancjami 
aktywnymi z grupy inhibitorów PDE-5 (sildenafil, warde-
nafil, tadalafil) mogą powodować groźne dla zdrowia inte-
rakcje z wieloma lekami. Czy obecność takich substancji 
została stwierdzona w analizowanych próbkach suple-
mentów diety?

Należy pamiętać, że suplementy są żywnością. Nie 
leczą ani nie dają szybkich efektów prozdrowotnych. 
Kiedy produktowi przypisane są „nadzwyczajne” 
właściwości, mamy do czynienia z wprowadzeniem 
konsumenta w błąd, oszustwem albo fałszerstwem. 
Dodatek niedeklarowanych aktywnych substancji 
farmaceutycznych do żywności jest przestępstwem – 
wprowadzeniem do obrotu sfałszowanego produktu 
leczniczego. Mając na uwadze tego typu zagrożenia, 
w 2019 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna wyty-
powała „ryzykowne” produkty i pobrała próbki do 

badań w kierunku niedeklarowanych aktywnych 
farmakologicznie substancji (syldenafilu, tadalafilu, 
wardenfilu, sybutraminy i ich analogów, winpoce-
tyny, hupercyny, johimbiny), delta – 9-tetrahydro-
kannabinolu oraz substancji zabronionych z listy 
Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Analiza 
55 próbek, przeprowadzona przez Narodowy Instytut 
Leków na zlecenie Głównego Inspektoratu Sani-
tarnego, w przypadku trzech próbek wskazała na 
zafałszowanie produktu polegające na obecności 
syldenafilu oraz jego pochodnych, które nie mogą 
być obecne w żywności, w tym w suplementach diety. 
Stosowanie takich produktów wiąże się z niebezpie-
czeństwem dla zdrowia. Sprawy zostały przekazane 
organom ścigania, podjęte zostały też działania 
w celu wycofania produktów z rynku Unii Europej-
skiej w ramach systemu RASFF (Rapid Alert System 
for Food and Feed).

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali MARCELINA FIRUS i EUGENIUSZ JAROSIK 
„Farmacja Wielkopolska”

ANALIZA 55 PRÓBEK, 
PRZEPROWADZONA PRZEZ 
NARODOWY INSTYTUT 
LEKÓW NA ZLECENIE 
GŁÓWNEGO INSPEKTORATU 
SANITARNEGO, W PRZYPADKU 
TRZECH PRÓBEK WSKAZAŁA 
NA ZAFAŁSZOWANIE 
PRODUKTU POLEGAJĄCE 
NA OBECNOŚCI SYLDENAFILU 
ORAZ JEGO POCHODNYCH, 
KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ 
OBECNE W ŻYWNOŚCI, W TYM 
W SUPLEMENTACH DIETY
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SUPLEMENTY DIETY

SUPLEMENTACJA 
WYBÓR CZY KONIECZNOŚĆ?

Jaka jest różnica między 
lekiem a suplementem? 
Zgodnie z prawem farma-
ceutycznym, lekiem jest 

każda substancja, niezależnie od 
pochodzenia (naturalnego lub 
syntetycznego), nadająca się do 
bezpośredniego wprowadzania 
do organizmu w odpowied-
niej postaci farmaceutycznej, 
w celu osiągnięcia pożądanego 
efektu terapeutycznego lub w celu 
zapobiegania chorobie. Lek jest 
zatem koniecznością wynika-
jącą z faktu zagrożenia zdrowia 
lub życia, natomiast suplement 
uzupełnia składniki niezbędne 
do prawidłowego funkcjono-
wania organizmu.

Niezdrowy styl życia, stres, 
pośpiech, sięganie po używki, 
brak aktywności fizycznej  – jest 

wiele czynników, które sprawiają, 
że nasz organizm nie może prawi-
dłowo funkcjonować. Do tego 
należy dodać niezdrowe nawyki 
żywieniowe i pogarszającą się 
jakość produktów spożywczych. 
Przy ich produkcji liczą się przede 
wszystkim walory smakowe i wizu-
alne,  a nie wartość odżywcza. Przy-
kładem są warzywa, uprawiane 
w zanieczyszczonym środowisku, 
z użyciem nawozów chemicznych, 
a ponadto chronione pestycydami, 
które również mają zły wpływ na 
ich jakość. To sprawia, że dzisiejsza 
przysłowiowa marchewka ma 
znacznie mniej witamin i innych 
składników odżywczych niż 30 lat 
temu. 

Fu nd a mentem na szego 
zdrowia jest prawidłowy skład 
pożywienia, w którym oprócz 

białek, tłuszczów, węglowodanów 
i witamin powinny znaleźć się 
mikroelementy – klucz do wielu 
procesów biochemicznych. One 
stanowią aktywator enzyma-
tyczny. Każdy enzym zbudo-
wany jest z części białkowej 
i koenzymu, który często stanowi 
składnik mikroelementarny, taki 
jak chrom, molibden, magnez czy 
cynk. One również są kluczowe 
dla naszego organizmu. Jeśli 
zabraknie choćby jednego z nich, 
dany proces w organizmie prze-
biega nieprawidłowo.

Zrównoważona dieta, dostar-
czająca organizmowi wszelkich 
potrzebnych składników, to klucz 
do zdrowia i dobrego samo-
poczucia. Organizm człowieka 
potrzebuje codziennie 16 witamin, 
60 minerałów, 21 aminokwasów 

www.stock.adobe.com

mgr farm. ELŻBIETA POPIÓŁ



lipiec–wrzesień 2020 www.farmacjawielkopolska.pl | 53

oraz kwasów tłuszczowych omega 
3-6-9. Pomimo ogromnych starań 
z naszej strony, aby organizm 
zabezpieczyć w niezbędne skład-
niki odżywcze z ekologicznie 
czystych upraw i hodowli zwierząt, 
to niektóre z nich trudno znaleźć 
w pożywieniu. Przykładem jest 
witamina D3, którą czerpiemy 
głównie ze słońca. W naszej 
szerokości geograficznej nie 
zawsze dane jest nam korzystać ze 
słonecznych dni. Codzienne poży-
wienie nie oferuje nam składników 
budujących nasze stawy, takich jak 
kolagen, glukozamina czy chon-
droityna. W te cząsteczki należy 
doposażyć organizm z zewnątrz.

Łacińskie określenie suple-
mentare znaczy uzupełniać, czyli 
suplementować. W różnych okre-
sach naszego życia zapotrzebo-
wanie na składniki się zmienia. 
Potrzeby ciężarnej kobiet y 
gwałtownie rosną, ponieważ 
najpierw zaopatrywany jest 
organizm płodu, a potem przy-
szłej matki. Kobieta w ciąży 
skarży się na złe samopoczucie, 
senność, zmęczenie, wypadanie 
włosów i łamliwość paznokci. 
W tym okresie zapotrzebowanie 
na wapń – budulec kości płodu 
jest znacznie większe. Jeżeli nie 
jest dostarczany w odpowiedniej 
ilości z zewnątrz, pierwiastek ten 
zostanie pobrany z kości matki, 
czego objawem będzie pogar-
szający się stan zębów ciężarnej. 
Niedobory żelaza to ryzyko poro-
nienia, przedwczesnego porodu 
lub niskiej wagi urodzeniowej 
dziecka. Zbyt mała ilość jodu to 
problemy z hormonami tarczycy. 
Z kolei niedobory witaminy D 
upośledzają przyswajanie wapnia 
oraz pracę układu immunolo-
gicznego, a to może prowadzić 

do infekcji. Braki witaminy B12 
skutkują problemami z układem 
nerwowym i niedokrwistością. 
Nawet gdy stosujemy prawidłową, 
bogatą w warzywa i owoce, pełno-
wartościowe białko, węglowodany 
i błonnik dietę, konieczna jest  
suplementacja kwasem foliowym. 
Jego niedobory  prowadzą do 
bardzo poważnych wad rozwojo-
wych dziecka.

Okres karmienia piersią 
niesie za sobą kolejne wyzwania 
i problemy. Maluszki nie zawsze 
tolerują to, co lubi mama, a jeżeli 
mama rezygnuje ze szkodzących 
dziecku produktów, pojawiają 
się niedobory. W tej sytuacji 
konieczna staje się suplementacja.

Czas nauki w szkole to duży 
wysiłek umysłowy i stres. Rośnie 
wówczas zapotrzebowanie na 
magnez i antyoksydanty. Magnez 
łagodzi skutki stresu, a antyoksy-
danty usuwają z organizmu wolne 
rodniki. Żelazo, kwas foliowy, 
witamina B12 zapobiegają anemii. 
Pamiętajmy, że gwałtowny wzrost 
to budowa kośćca, a jego uwap-
nienie jest wyprawką na całe życie. 
Konieczna jest również dbałość 
o odporność poprzez dostarczanie 
zwiększonych dawek cynku, wita-
miny D i C.

W wieku dorosłym dostar-
czanie organizmowi różnych 
składników jest równie ważne, 
z tego względu,  że niektóre z nich 
przestaje on syntetyzować. Przy-
kładem jest kolagen, który po 
ukończeniu 26. roku życia tylko 
tracimy (corocznie ubywa go 
1,5%). Kolagen stanowi podstawę 
sprawnie funkcjonujących stawów. 
Długa praca to wzmożone zużycie 
witaminy E i magnezu. Ćwiczenia 
na siłowni czy praca ponad 
8 godzin dziennie to konieczność 

dostarczenia organizmowi dodat-
kowej porcji antyoksydantów, 
czyli między innymi witaminy E 
i C, polifenoli czy selenu. Kawa 
„kradnie“ magnez, mocna herbata 
– żelazo. Uzupełnienie podsta-
wowych braków jest możliwe 
przy zastosowaniu kompleksowej 
suplementacji. 

Jesteśmy w stanie wpływać na 
swoje zdrowie poprzez prawidłowe 
odżywianie, odpowiednią dawkę 
ruchu i właściwą suplementację. 
W miarę upływu czasu, nawet 
jeżeli stosowaliśmy zbilansowaną 
dietę, funkcja wchłaniania skład-
ników odżywczych ulega upośle-
dzeniu. Nie jest to stan chorobowy, 
a tylko skutek upływającego 
czasu. Dieta seniorów powinna 
być bogata w witaminy i minerały, 
ale zazwyczaj z powodu kłopotów 
trawiennych, ograniczają oni ilość 
spożywanych na surowo owoców 
i warzyw. Taka dieta prowadzi do 
wielu problemów zdrowotnych. 
Konsekwencją niedoboru witamin 
A, E, D i K jest pogarszenia się 
wzroku. Brak wapnia i witaminy 
D3 – to osteoporoza i większa 
podatność na infekcje. Brak anty-
oksydantów sprzyja tworzeniu 
się blaszki miażdży-
cowej i degeneracji 
komórek nerwowych. 
Niedobory potasu 
i magnezu powo-
dują bolesne skurcze 
mięśni.  Uzupe ł-
nienie powstających 
niedoborów poprzez 
właściwie dobraną 
do przyjmowanych 
leków suplemen-
tację pozwoli nawet 
w podeszłym wieku 
cieszyć się zdrowiem 
i życiem. 

Suplementacja – wybór czy konieczność?

mgr farm.
ELŻBIETA POPIÓŁ
Aptekarka, autorka „bloga 

zdrowopozytywnego”, propagującego 
zdrowy styl życia.
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FARMAKOPEA

KORZEŃ ŻYCIA

W artykule pt. „Pieprz 
w farmakopei czyli 
szczypta Orientu” 
(„Farmacja Wielko-

polska”, nr 1-2/2020) wspomniano 
o możliwości wykorzystania infor-
macji o działaniu ziół w praktyce 
aptekarskiej. Właściwości ziół 
przekazywane były od tysiącleci 
w formie bardzo prostych opisów, 
które stały się podstawą ich klasy-
fikacji. Ta prostota może niektó-
rych trochę razić, szczególnie 
w zestawieniu z używaną przez 
środowisko medyczne nomen-
klaturą naukową. Na początku 
nawiązywania znajomości z syste-
mami medycznymi Orientu także 
i my, autorzy „Leksykon natu-
ralnych surowców leczniczych. 
Medycyna Zachodu, tradycyjna 
medycyna chińska, ajurweda”,    
podchodziliśmy z dużą ostroż-
nością do tak prezentowanej 
informacji o lekach i chorobach. 
Jednak dogłębne studiowanie 
piśmiennictwa fachowego prze-
konało nas, że jest to postawa 

niesłuszna. Lapidarność sfor-
mułowania: „korzeń żeń-szenia 
wzmacnia Qi, wznosi Yang, 
uspokaja ducha (Shen) i zapo-
biega zapaści; ma smak słodki 
i lekko gorzki; charakter ciepły. 
Wnika w obieg Śledziony, Płuc 
i Serca, silnie kieruje do góry” 
kryje w sobie ogrom informacji 
o działaniu właściwym i o możli-
wych skutkach ubocznych, w tym 
przedawkowania. Różni się tylko 
sposobem ich zakomunikowania, 
przede wszystkim terminologią. 
Treść przekazu, sedno pozostaje 
bez zmian. 

Uniwersalnym językiem medy-
cyny są fakty: objawy, w tym anam-
neza, obserwacje i wyniki badań 
(na przykład analiz biochemicz-
nych, tomografii itp.). Diagnozą jest 
zebranie faktów w zbiory, którym 
przyporządkowuje się sposoby 
leczenia. Nazwą tych zbiorów jest 
nazwa choroby. Weźmy dla przy-
kładu hipotetycznego pacjenta, 
który staje przed lekarzami 
mającymi do dyspozycji ten sam 

asortyment leków: w Chinach, 
Indiach i Polsce. Każdy z nich 
przeprowadza procedurę diagno-
styczną i wyciąga z niej wnioski 
prawidłowo, zgodnie z kanonami 
określonego systemu medycz-
nego. Wynikiem powinien być ten 
sam lub bardzo podobny zestaw 
leków lub produktów leczniczych 
o identycznym kierunku działania. 
Pacjenta nie interesuje, czy leczony 
jest niedobór Qi w Śledzionie 
z zapaścią Yang, czy zaburzenia 
Vata z osłabieniem Rakta, czy też 
stan ogólnego wyczerpania w prze-
biegu intensywnej chemio- i radio-
terapii. Nie wnika on w nazwy tych 
zbiorów i ich zawartość. Nasz hipo-
tetyczny pacjent chce jak najszyb-
ciej wrócić do zdrowia przy użyciu 
dopuszczonych do obrotu leków, 
które powinny być ordynowane 
zgodnie z zasadą primum non 
nocere! Nawet jeśli ów chory miał 
pewne problemy z komunikacją 
językową, nawet jeśli wywiad był 
oparty o mimikę i wskazywanie 
palcem, co boli, to właśnie fakty 

GINSENG RADIX I JEGO ZASTOSOWANIE 
W TRADYCYJNEJ MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ 

ORAZ MEDYCYNIE WSPÓŁCZESNEJ
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i ich poprawna interpretacja 
(właściwe zebranie w zbiory), 
prowadzą do trafnego wniosku. 
Przemyślenia leczącego, słowa, 
w jakie je ubrał, tok rozumowania 
nie mają dla chorego znaczenia.

 Dla lekarza i farmaceuty 
wiedza o właściwościach leczni-
czych przedstawiona w termino-
logii innego systemu medycznego, 
którą zrozumiał, staje się pełna, 
bogatsza, a terapia stanowczo 
bezpieczniejsza. Aptekarz, 
w chwili polecania preparatów 
OTC, w tym zawierających zioła 
zbadane i stosowane w ajurwe-
dzie czy tradycyjnej chińskiej 
medycynie, staje się „lekarzem”, 
w zakresie delegacji ustawowej 
zawartej w stosownych aktach 
prawnych, musi więc postępować 
lege artis. Możliwości zbierania 
faktów są w aptece znacznie ogra-
niczone, a wyzwania stawiane 
przez pacjentów ogromne. Czas 
pandemii szczególnie unaocznił 
rolę aptekarza w opiece nad 
chorym i tego wątku nie trzeba 

rozwijać. Sytuacja aptekarza 
jest podobna w tym momencie 
do sytuacji lekarzy w dawnych 
Chinach czy Indiach, gdzie zasady 
społeczne wykluczały obdukcję, 
badania palpacyjne (poza bada-
niem pulsu), a diagnozę opierano 
na zebranym wywiadzie i obser-
wacji chorego. Dlatego warto zapo-
znać się z tą wiedzą. Publikacje 
z tego zakresu są coraz liczniejsze.

Użytym przykładem jest 
korzeń żeń-szenia prawdziwego, 
z upraw, Ginseng radix FP XI 
–  możliwości oraz ograniczenia 
w jego stosowaniu.  Korzeń życia, 
wszechlek, panaceum (Panax) 
jest rzeczywiście lekiem wszech-
stronnym, o wyraźnym działaniu 
adaptogennym. Obecnie wiadomo, 
że za działanie adaptogenne 
odpowiadają głównie zawarte 
w korzeniu saponiny triterpenowe 
– ginsenozydy (zwane również 
panaksozydami). Jednocześnie 
współczesna nauka weryfikuje, ile 
kryje się prawdy, a ile jest legendy 
w starych chińskich księgach 

zielarskich. Udowodniono, że 
korzeń żeń-szenia:

   d z i a ł a  p s yc ho s t y mu lu-
jąco, ZNOSI OSŁABIENIE, 
zmęczenie, brak energii,

   wpływa tonizująco i adapto-
gennie na organizm,

   nasila procesy zapamiętywania, 
poprawia sprawność umysłową,

   zapobiega niedotlenieniu 
i starzeniu się komórek,

   działa korzystnie w schorze-
niach układu sercowo-na-
czyniowego (za wyjątkiem 
przeciwwskazań!); zmniejsza 
stężenie frakcji LDL, chole-
sterolu,  trójgl icer yd ów, 
a zwiększa stężenie frakcji HDL 
we krwi, co skutkuje działa-
niem przeciwmiażdżycowym,

   wykazuje działanie przeciwcu-
krzycowe,

   działa antyosteoporotycznie,
   działa przeciwnowotworowo,
   stymuluje system immunolo-

giczny,
   zwiększa wydolność seksualną,
   poprawia jakość życia i samo-

poczucie.
Medycyna Wschodu dodaje, 

że systematyczne stosowanie 
korzenia żeń-szenia przyczynia się 
do zachowania młodego wyglądu. 
Badania kliniczne potwier-
dzają jego skuteczność. Ale czy 
pomaga w każdym „osłabieniu”? 
Liczne są doniesienia o skutkach 
przedawkowania, szczególnie 
w trakcie długiego stosowania, 
zwanych współcześnie zespołem 
żeń-szeniowym. 

Czy w podanym na początku 
artykułu sformułowaniu kryje się 
informacja precyzująca jego wska-
zania terapeutyczne i ostrzega-
jąca przed działaniem ubocznym? 
Tak. Wzmacnia Yang, w obiegu 
fizjologicznym Płuc i Śledziony, 

Korzeń życia
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Korzeń życia
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która w zachodnim systemie 
medycznym obejmuje procesy 
asymilacji pokarmu, transportu 
i wykorzystania składników ener-
getycznych przez mięśnie (insu-
lina), utrzymanie siły mięśni, 
a w obszarze psychiki procesy 
uczenia się, zapamiętywania 
i logicznego myślenia. Cecha 
Yang zastępuje w opisie wszystkie 
przejawy ruchu, wydatku energii 
(katabolizm), działania, aktyw-
ności. Już w tym miejscu należy 
zauważyć, że wszelkie objawy 
patologiczne o cechach Yang: 
zaczerwienienie twarzy, wysokie 
ciśnienie krwi, pobudzenie 
psychiczne nakazują ostrożność, 
z czym zgadzają się przeciw-
wskazania Ministerstwa Zdrowia: 
nadciśnienie, bezsenność, choroby 
z wysoką gorączką, przebyte 
udary mózgu. Żeń-szeń „wchodzi” 
w obieg Płuc, który poza funk-
cjami wymiany gazowej (hemo-
globina) obejmuje gospodarkę 
wodną (hormony sterydowe i znów 
– ciśnienie krwi oraz równowagę 
kwasowo-zasadową, ciśnienie 
osmotyczne, skóra, pocenie, stan 
włosów). W sferze psychiki ten 
obieg odpowiada za radzenie sobie 
ze smutkiem i zmartwieniami 
(depresje; neuroprzekaźniki: sero-
tonina, adrenalina/noradrena-
lina). Ostrożność należy zachować 
w chorobach alergicznych, 
niedawno przebytych ciężkich 
chorobach płuc, terapii sterydami, 
leczeniu ciężkiej depresji i choroby 
dwubiegunowej. Znacznie słabiej 
działa w obiegu Serca, które poza 
fizyczną kontrolą nad krążeniem 

jest przede wszystkich odpowie-
dzialne za stan ducha, psychikę 
człowieka. Oczy wiście nie 
w mięśniu sercowym, choć on 
zauważalnie reaguje na emocje! 
Skoro nasz przykładowy suro-
wiec wzmacnia (czyli pobudza) 
obieg Serca, więc tachykardia, 
arytmie, przebyte zawały, ogólne 
pobudzenie psychiczne są prze-
ciwwskazaniami. Bezsenność, 
jeśli wynika z przemęczenia 
jest wskazaniem, jeśli jednak to 
skutek nadmiernego pobudzenia, 
nadmiaru emocji – jest przeciw-
wskazaniem. Smak sygnalizuje 
skład chemiczny, słodki oznacza 
właściwości odżywcze, budu-
jące (anaboliczne, adaptogenne) 
i pobudzające, a charakter ciepły 
podkreśla, że jest to surowiec 
wzmacniający procesy typu Yang. 

Dla kogo jest więc korzeń 
żeń-szenia polecany? Oprócz 
wymienionych przeciwwskazań 
warto zaznaczyć, że leczenie nim 
powinno odbywać się przy zasto-
sowaniu dawek skutecznych, które 
farmakopea chińska podaje w prze-
dziale 3-9 g w postaci odwaru lub 
równoważnego wyciągu, w niezbyt 
długich okresach i tylko do czasu, 
gdy ustąpią objawy NIEDOBORU 
YANG w obiegach. Pacjentom po 
przebytej i zakończonej terapii 
onkologicznej, po ciężkich opera-
cjach z utratą krwi, chorym 
cierpiącym na niskie ciśnienie, 
osłabienie fizyczne i neurastenię 
zaleca się stosowanie zeń-szenia 
od dwóch do czterech tygodni, 
a przemęczonym pracą, spor-
towcom po ekstremalnym treningu 

czy studentom po sesji – do 14 dni. 
Natomiast gdy zauważymy, że 
nasz przykładowy pacjent, poza 
ogólnym brakiem sił życiowych, 
jest też poważnie wychudzony, 
możemy zalecić żeń-szeń począt-
kowo w niskich dawkach (1-3 g) 
i koniecznie z właściwym odży-
wianiem, które wzmocni Yin 
– strukturę, tkanki organizmu. 
Dopiero po 14 dniach dawkę można 
zwiększyć do 3-6 g na dobę. Dobre 
efekty daje łączenie z innym 
bezcennym (dosłownie, bo 1 g zbie-
ranego w naturze kosztuje tyle co 
gram srebra) surowcem – kordy-
cepsem chińskim, który wzmacnia 
jednocześnie Yin i Yang. Wyciągi 
uzyskane z tego cieka-
wego grzyba, tańsze 
dzięki biotechno-
logii, są dostępne 
w Polsce. W FP XI 
znajdziemy też dwa 
gatunki atrakt y-
lodesu (cytryniec, 
pochrzyn chiński), 
które w odpowiednich 
kompozycjach, odpo-
wiednio dobrane, 
wzmacniają i ukie-
runkowują działanie 
żeń-szenia. 

Należy podkre-
ślić, że skuteczność 
terapii ziołami zależy 
od indywidualnego 
dla każdego pacjenta 
doboru ziół. O tych 
surowcach i zasadach 
łączenia w kompozycje 
napiszemy w kolejnym 
artykule. 

prof. dr hab. 
ILONA KACZMARCZYK-

SEDLAK
Kierownik Katedry Farmakognozji 

i Fitochemii Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego.
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JAKOŚĆ MA ZNACZENIE
Czynności Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej  

i ich dokumentacja w hurtowni farmaceutycznej

HURTOWNIE FARMACEUTYCZNE

Um i e j s c o w i e n i e 
hurtowni farmaceu-
tycznych w łańcuchu 
dostaw produktów 

leczniczych pomiędzy wytwór-
cami a aptekami sprowadza ich 
zasadniczą rolę biznesową do 
działań handlowych. Choć czyn-
ności na linii zakup – magazy-
nowanie – sprzedaż stanowią 
podstawę, na którym ta dzia-
łalność handlowa się opiera, nie 
byłaby ona możliwa bez całej 
palety czynności towarzyszących.

W obrocie produktami lecz-
niczymi należy do nich między 
innymi zapewnienie należytej 
jakości dystrybucji, a tym samym 
zagwarantowanie bezpieczeń-
stwa życia i zdrowia ostatecz-
nego konsumenta leku, jakim 
jest pacjent. W niniejszym arty-
kule, kontynuując cykl publikacji 
poświęconych Dobrej Praktyce 
Dystrybucyjnej w hurtowniach 
farmaceutycznych, przyjrzyjmy 
się, jak zdefiniowane są czynności 

zapewniające jakość oraz jak 
wygląda ich dokumentowanie.

Czynności związane 
z zakupem
Są dwa zasadnicze cele stawiane 
systemowi zapewnienia jakości 
w hurtowni farmaceutycznej: 
zachowanie tożsamości i jakości 
produktu oraz minimalizacja 
ryzyka wprowadzenia produktu 
sfałszowanego do legalnego 
łańcucha dostaw. Dlatego też 
zanim w ogóle dojdzie do dostawy 
leków, konieczne jest podjęcie 
szeregu czynności sprawdzających 
i przygotowawczych. Potencjalny 
dostawca musi zostać odpo-
wiednio oceniony, tak aby upewnić 
się, czy zakup jest w ogóle możliwy 
z formalnoprawnego punktu 
widzenia. Hurtownie farmaceu-
tyczne mogą zaopatrywać się 
w produkty lecznicze wyłącznie 
u wytwórców, importerów lub 
innych hurtowników,  w tzw. 
hurtowniach producenckich. 

Konieczne jest zatem zweryfiko-
wanie uprawnień dostawcy oraz 
porównanie tych danych z aktu-
alnymi zapisami w rejestrach 
urzędowych. Czynność ta jest 
okresowo powtarzana, zwykle 
w cyklach rocznych, w ramach 
procesu rekwalifikacji dostawców, 
a także przy jakichkolwiek zmia-
nach danych. Niezależnie od 
powyższego w trybie ciągłym 
kontroluje się, czy dany dostawca 
nie utracił uprawnień i nie został 
usunięty z oficjalnych rejestrów, 
na przykład w wyniku decyzji 
organów nadzoru. Kwalifikacja 
dostawców stanowi też dobry 
moment do wymiany niezbęd-
nych danych kontaktowych, 
pomocnych później w procesach 
reklamacyjnych oraz podczas 
informowania o potencjalnych 
zagrożeniach, na przykład wyco-
faniach i wstrzymaniach leków. 
Nierzadko, w ramach nawiązy-
wania stałej współpracy pomiędzy 
hurtownią a dostawcą, obok 

mgr farm. MATEUSZ SZAMAŁEK



lipiec–wrzesień 2020 www.farmacjawielkopolska.pl | 59

umów handlowych formułuje się 
również umowy jakościowe, defi-
niujące odpowiedzialności za tego 
rodzaju zagadnienia.

Podobnej kwalifikacji podle-
gają także same produkty będące 
przedmiotem zakupu hurtowni 
– sprawdza się ich dokumen-
tację dopuszczającą do obrotu, 
a w  wybranych przypadkach 
również certyfikaty zwolnienia 
każdej serii wystawione przez 
Osobę Wykwalifikowaną wytwórcy. 
Fizyczne przyjęcie dostawy leków 
do magazynu hurtowni stanowi 
więc już tylko zakończenie procesu, 
w którym kontroluje się warunki, 
w jakich odbywał się transport, 
obecność potencjalnych uszkodzeń 
oraz przede wszystkim zgodność 
danych z zamówieniem i dokumen-
tacją dostawy.

Etap drugi: 
przechowywanie
W drugim etapie podróż y 
leku przez hurtownię farma-
ceutyczną, czyli podczas jego 

magazynowania, pojawia się 
najważniejsze zagadnienie  jako-
ściowe – kwestia zachowania 
tożsamości produktu. W tym 

celu prawo nakazuje oddzielne 
przechowywanie leków oraz 
fizyczną segregację produktów, 
k tóre mogł yby wzajemnie 
wpływać na swoje właściwości. 

Przechowywany towar należy 
również chronić przed nieko-
rzystnym wpływem nie tylko 
temperatur y, ale i światła, 

www.stock.adobe.com

NADRZĘDNĄ ROLĘ W NADZOROWANIU PRAWIDŁOWEGO 
WYKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI W HURTOWNI 
FARMACEUTYCZNEJ, ODPOWIEDNIEGO ICH DOKUMENTOWANIA 
I ZATWIERDZANIA STWORZONEJ DOKUMENTACJI PEŁNI 
FARMACEUTA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA



60 | Farmacja Wielkopolska lipiec–wrzesień 2020

wilgoci oraz pozostałych czyn-
ników ryzyka.  

Dobra Praktyka Dystrybucyjna 
nakłada na hurtownika bardzo 
istotną zasadę rotacji zapasów 
według metody FEFO (First Expired 
First Out). W pierwszej kolej-
ności wydawane są więc produkty 
o najkrótszej dacie ważności. 
Metoda ta jest trudniejsza do wdro-
żenia niż standardowo stosowana 
w logistyce FIFO (First In First Out), 
zakładająca wydanie zapasów, 
które najdłużej pozostawały 
w magazynie, i wymaga odpo-
wiedniej konfiguracji systemów 
skomputeryzowanych oraz auto-
matyki magazynowej, zwłaszcza 
w sytuacji, gdy w rotacji biorą 
udział również produkty wcze-
śniej zwrócone przez klientów 
i ponownie przyjęte do redystry-
bucji w hurtowni.

Mimo dochowania wszelkich 
starań jakościowych, pewien 
odsetek leków ulega przetermi-
nowaniu lub uszkodzeniu. W tych 
przypadkach Dobra Praktyka 
Dystrybucyjna wskazuje stosowne 
postępowanie. Przepisy przewi-
dują także prowadzenia okresowej 
inwentaryzacji zapasów.    

Działania związane 
ze sprzedażą i dostawą
Podobnie jak w przypadku przy-
jęcia dostawy do hurtowni, 
zanim dojdzie do realizacji zamó-
wienia dla klienta, konieczne jest 
upewnienie się, czy posiada on 
stosowne uprawnienia do zakupu 
leków w hurtowni. Kwalifikacja 
odbiorców i stały nadzór nad 
aktualnością ich uprawnień jest 
jednak o tyle bardziej skompli-
kowana, że dotyczy zarówno 

znacznie szerszego kręg u 
podmiotów, jak i o wiele więk-
szej ich liczby oraz praktycznie 
codziennych zmian danych 
w rejestrach medycznych. W tym 
miejscu warto przypomnieć, że 
placówkami posiadającymi prawo 
zakupu leków w hurtowni farma-
ceutycznej poza aptekami i punk-
tami aptecznymi są też podmioty 
lecznicze, a także apteki zakła-
dowe i gabinety (indywidualne 
praktyki lekarskie, pielęgniar-
skie, weterynaryjnej) oraz – 
w bardzo ograniczonym zakresie 
–  sklepy ogólnodostępne.

Wraz z rosnącą różno-
rodnością typów odbiorców 
i wynikającym z tego zróżni-
cowaniem poziomów dostępu 
do asortymentu konieczne jest 
odpowiednie skonstruowanie 
systemów informatycznych, 

Jakość ma znaczenie
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zabezpieczających przed wyda-
niem niewłaściwych dla danego 
podmiotu leków.

Jeśli wszystkie wyżej wymie-
nione aspekty formalne zostaną 
spełnione, możliwa jest reali-
zacja zamówienia k lienta, 
czyli kompletacja, pakowanie 
i wysłanie towaru. Specyfika 
branży – ogromnie szeroki asor-
tyment, niskie marże i wynika-
jące z tego niewielkie zapasy 
poszczególnych leków w apte-
kach – wiąże się z koniecznością 
realizacji dostaw często nawet 
dwa razy na dobę. Dodatkowym 
w y z waniem d la hur tow ni 
pełnoprofilowych jest niewąt-
pliwie rozdrobnienie zamówień 
klientów oraz ich kumulacja 
w krótkich przedziałach czaso-
w ych. Z tego powodu coraz 
częściej procesy kompletacji 
i pakowania nierzadko odbywają 
się w trybie zautomatyzowanym. 

Gotowemu do transportu 
towarowi musi każdorazowo 
towarzyszyć dokument, zawie-
rający konkretne i określone 
Dobrą Praktyką Dystrybucyjną 
dane, w tym numery serii leków 
oraz warunki ich przechowy-
wania. Dokument ten zawiera 
także adres dostawy – pomiesz-
czeń uprawnionego odbiorcy – 
i tylko w to konkretne miejsce 
dostawa może zostać dostarczona. 
Wykluczone jest pozostawianie 
dostaw w innych miejscach bądź 
zmiana adresu w trakcie reali-
zacji transportu.

Celem takiego rozwiązania 
jest zapewnienie wiedzy na 
temat rzeczywistego zlokalizo-
wania konkretnych produktów 
leczniczych w danym momencie, 
o czym szerzej mowa w kolejnej 
części tekstu.

Dokumentowanie 
czynności
Realizacja zadań jakościowych 
w ramach hurtowej dystrybucji 
farmaceutycznej, czyli zapew-
nienie tożsamości produktu 
i legalności łańcucha dostaw 
będzie uznana za prawidłowo 
wykonaną jedynie wówczas, 
k iedy wszel k ie  cz y n ności 
zostaną należycie udokumen-
towane. Każda operacja i trans-
akcja dotycząca produktów 
leczniczych musi obejmować 
takie dane, jak nazwa produktu 
i jego numer serii oraz data 
ważności, ilość, nazwy i adresy 
podmiotów, a ponadto powinna 
być opatrzona datą. Dotyczy 
to nie tylko tradycyjnej doku-
mentacji w formie papierowej 
t ypu faktura, l ist przewo-
zowy, dokumenty WZ czy PZ, 
ale również wszelkich operacji 
przebiegających w systemie 
skomputeryzowanym, nawet 
jeśli nie towarzyszy im wydruk. 
Nadrzędnym celem jest wspo-
mniana już wcześniej kompletna 
wiedza na temat realnego zloka-
lizowania danego produktu 
w danym czasie, czyli zapew-
nienie możliwości jego śledzenia.

Dokumentacja prowadzona 
w hurtowni farmaceutycznej 
to jednak nie tylko skrupulatne 
ewidencjonowanie czynności, ale 
także ich opis w postaci procedur, 
instrukcji i odpowiedzialności 
określonych w umowach. Doku-
menty te muszą być żywe, to 
znaczy realnie odzwierciedlać 
faktycznie zachodzące procesy 
i podlegać regularnemu prze-
glądowi pod kątem aktualności. 
Dobra Praktyka Dystrybucyjna 
określa minimalny czas prze-
chowywania tych dokumentów 

na 5 lat, a także nakłada na 
hurtownię stworzenie takiego 
systemu jakości, który pozwoli 
na łatwy dostęp do dokumen-
tacji. Wszelkie ewidencje muszą 
być natychmiastowo dostępne 
na żądanie osób uprawnionych, 
a procedury łatwo dostępne dla 
całego personelu. Dlatego też 
coraz szerzej stosowana jest 
forma elektroniczna dokumentacji 

i wykorzystywanie w tym zakresie 
dedykowanych komputerowych 
systemów wspierających.

Ostatecznie warto podkreślić, 
że nadrzędną rolę w nadzorowaniu 
prawidłowego wykonywania 
wszelkich czynności w hurtowni 
farmaceutycznej, odpowiedniego 
ich dokumentowania i zatwier-
dzania stworzonej dokumentacji 
pełni farmaceuta – Osoba Odpo-
wiedzialna. 

Jakość ma znaczenie
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OKO SAURONA
Ile wolności jesteśmy w stanie oddać, aby czuć się 

bezpieczni? – pytanie filozoficzne, które wraz z rozwojem 
technologii, ale także wzrostem poczucia zagrożenia 

i ingerencji państwa w coraz szersze sfery, także w nasze 
życie prywatne, staje się coraz bardziej aktualne. 

13 lipca 2020 r. weszły w życie z cztero-
miesięcznym opóźnieniem przepisy 
nakazujące rejestrację beneficjentów 
w centralnym rejestrze beneficjentów 

rzeczywistych. Można by przyjąć, że to kolejny 
obowiązek nałożony na przedsiębiorców, tak jak 
konieczność składania deklaracji podatkowych, 
raportów do GUS czy też do NFZ. Jednakże sens tego 
rejestru najlepiej odzwierciedla cel jego wprowa-
dzenia – dzięki temu rejestrowi państwo będzie posia-
dało informację, jaki podmiot faktycznie włada daną 
spółką. W ten sposób łatwiej będzie można wychwycić 
transakcje między podmiotami powiązanymi. System 
prawa to system naczyń połączonych. 

Od 13 lipca tego roku państwo dysponuje co 
najmniej następującymi naszymi danymi:

   wystawione i wprowadzone do kosztów faktury 
(odpowiednio: sprzedażowe i zakupowe) – dzięki 
jednolitym plikom kontrolnym (JPK),

   przepływy na rachunkach firmowych (tzw. 
biała lista),

   własność lub faktyczna kontrola nad podmiotami 
wpisanymi do KRS (Centralny Rejestr Benefi-
cjentów Rzeczywistych).

Do tego w tym roku (ewentualnie dla niektórych 
podmiotów w 2021 r.) dojdzie elektroniczna kasa 
fiskalna oraz tzw. JPK_VDEK (zamiast deklaracji 
podatkowych będą nowe pliki JPK) i deklaracje TPR (do 
raportowania transakcji między podmiotami powią-
zanymi). Uwzględniając te wszystkie rejestry i fakt, że 
są one prowadzone niemalże w czasie rzeczywistym, 
państwo uzyskuje potężną bazę danych o podat-
nikach/podmiotach zajmujących się działalnością 
gospodarczą. Cel, który temu przyświeca, jest jak 
najbardziej słuszny – likwidacja szarej strefy. To jest 
właśnie to „oko Saurona” – baza danych dająca wiele 
możliwości interpretacji i kontroli przez państwo.

Jest jednak pewne ryzyko. Co się stanie, gdy takie 
dane ustawodawca zechce wykorzystać w inny sposób? 
Jako przykład niech posłuży farmaceuta prowadzący 
dwie apteki, który zakłada z innym farmaceutą spółkę 
jawną i wspólnie prowadzą kolejną aptekę. Państwo, 
dzięki plikom JPK i JPK_VDEK od razu będzie widzieć, 
że między działalnością jednoosobową farmaceuty 
a spółką jawną wystawiane są faktury – chociażby na 
usługi dotyczące prowadzenia księgowości czy korzy-
stania z obsługi informatycznej lub znaku graficznego. 
Co więcej, te transakcje od razu będą kwalifikowane 

MARCIN JÓZEFIAK

IGNORANTIA IURIS NOCET



lipiec–wrzesień 2020 www.farmacjawielkopolska.pl | 63

jako transakcje między podmiotami powiązanymi, 
gdyż farmaceuta prowadzący jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą jest beneficjentem rzeczywi-
stym zarówno w tej działalności, jak i jako wspólnik 
spółki jawnej.

Idziemy dalej – korzystając z konta firmowego 
zgłoszonego na białą listę, farmaceuta robi zakupy 
na przykład produktów do czyszczenia, zarówno do 
swoich dwóch aptek, jak i dla spółki jawnej. Państwo 
od razu widzi tę transakcję i przypisuje ją dla tej dzia-
łalności, do której przypisane jest konto, z którego 
dokonano płatności.

W przypadku kontroli podatkowej farma-
ceuta musi:

   udowodnić, że ceny wystawione na fakturach 
pomiędzy jego działalnością a spółką jawną są 
cenami rynkowymi (tutaj to przedsiębiorca musi 
udowodnić, że ma rację, a nie fiskus),

   wykazać, w jaki sposób środki czystości zaku-
pione z pieniędzy z konta jednoosobowej działal-
ności znalazły się i zostały użyte w spółce jawnej 
(czy była do tego wystawiona faktura lub inny 
dowód księgowy).
Oznacza to, że skończyły się na zawsze czasy, 

gdy farmaceuta mógł spokojnie czekać na kontrole, 
wierząc, że w tym przypadku księgowa będzie w stanie 
wszystko wyjaśnić. W tej chwili bez ciągłego nadzoru 
księgowości nad przepływami finansowymi w działal-
ności gospodarczej nie sposób będzie wygrać w przy-
padku postawienia zarzutów przez kontrolę skarbową.

Należy także pamiętać, że dane te są danymi zbie-
ranymi przez państwo, a więc prędzej czy później 
dostęp będzie mieć do nich chociażby inspekcja 

farmaceutyczna i Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Wtedy to przedsiębiorcy będą 
musieli wykazać, że towary (leki) zostały zakupione 
po cenach rynkowych, że nie były to ceny dumpingowe 
ani nie wpłynęły niekorzystnie na konkurencję na 
rynku lokalnym.

Jeśli zatem pacjent przychodzący z e-receptą 
dostanie z apteki lek w cenie niższej niż cena zakupu 
w hurtowni, podmiot prowadzący aptekę będzie 
musiał wytłumaczyć, skąd ten lek wziął, dlaczego 
sprzedał go poniżej ceny zakupu i dodatkowo – skąd 
pokrył różnicę/stratę. Wszystko to powoduje, że 
szczególnego znaczenia nabiera bieżąca, skrupu-
latna rachunkowość. Tym samym farmaceuta, który 
jednocześnie w jakiejkolwiek formie jest właścicielem 
apteki, więcej czasu będzie musiał poświęcić sprawom 
księgowym niż faktycznemu wykonywaniu zawodu.

Trzeba mieć nadzieję, iż wszystkie te dane 
zbierane przez państwo, będą wykorzystywane 
jedynie w celu eliminowania patologii i przestępstw, 
a nie w celu szukania dodatkowych 
źródeł dochodu poprzez nakładanie 
grzywien i kar. Dla przykładu – 
brak zarejestrowania beneficjenta 
w Centralnym Rejestrze Benefi-
cjentów Rzeczywistych powoduje 
możliwość nałożenia kary na podmiot 
lub członka zarządu w wysokości 
do 1.000.000,00 zł (słownie: jeden 
milion złotych). Należy jednak zawsze 
pamiętać, że każda sytuacja jest 
wyjątkowa i od każdej decyzji przy-
sługuje prawo odwołania. 

www.stock.adobe.com

MARCIN JÓZEFIAK 
Radca prawny.
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JAK ZOSTAĆ 
FARMACEUTĄ KLINICZNYM 

 W  KANADZIE
„Szkolenie kliniczne podnosi umiejętności pracy w większym 

zespole leczącym, gdzie centralną osobą jest pacjent. Pozwala 
także na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas 

studiów, zwłaszcza z takich dziedzin jak patofizjologia chorób 
i farmakologia” – mówi mgr farm. MIKOŁAJ PIEKARSKI, 
farmaceuta kliniczny, pracujący w kanadyjskim szpitalu, 

w rozmowie z mgr farm. Aliną Górecką, przewodniczącą Rady 
Programowej „Farmacji Wielkopolskiej”.

FARMACEUCI NA ŚWIECIE

ALINA GÓRECKA, „Farmacja Wielkopolska”: Czytelnicy 
„Farmacji Wielkopolskiej” z pewnością pamiętają wywiad 
„Kanada nie tylko pachnąca żywicą” (nr 4-5). Niedawno 
skończył Pan kurs przygotowujący do pracy farmaceuty 
klinicznego na oddziale szpitalnym, dlatego tematem 
naszej kolejnej rozmowy jest kształcenie podyplomowe, 
które pozwala zdobyć kompetencje farmaceuty klinicznego 
w Kanadzie. Kto organizuje te szkolenia podyplomowe?

MIKOŁAJ PIEKARSKI: W Kanadzie brak jest kształ-
cenia będącego odpowiednikiem polskiej specjali-
zacji. Zasadniczo istnieją dwie drogi podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych i zdobywania większych 
umiejętności klinicznych:

   Ogólnokrajowa akredytowana rezydentura – 
jest to program stażowy, nadzorowany przez 
Canadian Society of Hospital Pharmacists (CSHP). 
Uczestniczy w nim wiele szpitali w całej Kanadzie. 

Proces rekrutacji jest złożony i obejmuje kilka 
etapów. Zazwyczaj jeden szpital przyjmuje od 2 
do 4 rezydentów. Program trwa rok i jest dość 
intensywny. Uczestnicy mają okazję zaznajomić 
się bliżej z różnymi dziedzinami opieki farma-
ceutycznej (kardiologia, intensywna terapia, 
chirurgia, pediatria, opieka okołoszpitalna itd.) 
i poznać zakres pracy farmaceuty w tych dziedzi-
nach. Obecnie zaczynają być oferowane roczne 
programy drugiego stopnia, które będą skupiały 
się na przygotowaniu do opieki farmaceutycznej 
w jednej dziedzinie (pediatria, onkologia, geriatria 
itd.). Mają one przygotować do wysokospecjali-
stycznych usług farmacji klinicznej  w szpitalu. 

   Szkolenia wewnątrzszpitalne – jeden z bardziej 
popularnych i rozpowszechnionych sposobów 
podnoszenia kompetencji kadry szpitalnej. 
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Jak zostać farmaceutą klinicznym w Kanadzie

Zazwyczaj każda jednostka lub też większa orga-
nizacja ma usystematyzowany program szkolenia 
kadry. Posiada on szczegółowy wykaz umiejęt-
ności, które należy nabyć podczas okresu szko-
lenia, wynoszącego zazwyczaj od 4 do 6 tygodni. 
Najczęściej bardziej doświadczony pracownik 
bierze pod swoją opiekę mniej doświadczonego 
i razem przechodzą cały okres szkolenia. Pozwala 
to na zapoznanie się z różnymi aspektami pracy 
na oddziale, z pacjentami  i ich dokumentacją 
medyczną, a także z  innymi osobami w zespole 
leczącym (lekarze, pielęgniarki, dietetycy, fizjo-
terapeuci, pracownicy socjalni itd.). Szkolenie 
obejmuje różne czynności, takie jak zbieranie 
wywiadu i profilu farmakologicznego pacjenta 
(Medication Reconciliation, Best Possible Medical 
History BPMH), pisanie zleceń na leki, umie-
jętność interpretacji badań laboratoryjnych, 
pisanie notatek klinicznych w kartotece pacjenta, 
przygotowanie planu leczenia długoterminowego 
po wypisie ze szpitala (na przykład antybiotyko-
terapia po wypisie ze szpitala, zarówno dożylna, 
jak i doustna), przygotowanie recept do wypisu, 
uczestniczenie w obchodach z lekarzami... Jako 
że każda jednostka ma trochę inny system pracy, 
szkolenia organizowane przez poszczególne 
szpitale mogą się różnić. Dodatkowo, jeśli szpital 
jest wysokospecjalistyczny (na przykład pedia-
tryczny), może mieć specyficzne wymagania 
w zakresie szkolenia. 

Kto prowadzi takie szkolenia i jaki jest ich program ?
Szkolenie w szpitalu najczęściej prowadzone jest 
przez praktyków. Dotyczy to zarówno programów 
stażowych, jak i szkolenia wewnątrzjednostkowego. 
Program jest ściśle określony i jednakowy dla wszyst-
kich uczestników. Często są oni również zobowiązani 
do uczestniczenia w wykładach lub prezentacjach 
dla innych specjalności, głównie dla lekarzy, jako że 
dostarczają one wielu przydatnych informacji. Często 
jednostki mają własne cykliczne wykłady, podczas 
których specjaliści omawiają różne klinicznie istotne 
tematy, na przykład nowości w leczeniu zapalenia 
wsierdzia, zakrzepicy czy też COVID-19. Osoby szko-
lone zazwyczaj muszą również przygotowywać 
okresowe prezentacje, przedstawiające ciekawe przy-
padki, z którymi zetknęli się w pracy lub omawiające 
określone jednostki chorobowe. 

Kto certyfikuje szkolenia dla farmaceutów przygotowują-
cych się do pracy farmaceuty klinicznego?

W przypadku rocznego programu stażowego 
jednostką certyfikującą jest Canadian Society of 
Hospital Pharmacists, ponieważ właśnie to stowa-
rzyszenie nadzoruje te programy. Jeśli natomiast 
chodzi o szkolenia wewnątrzszpitalne, nie ma jako 
takiej certyfikacji, ale fakt odbycia szkolenia jest 
odnotowywany w aktach osobowych pracownika.

Jakie umiejętności rozwijają te szkolenia?
Szkolenie kliniczne podnosi przede wszystkim 
umiejętności pracy w większym zespole leczącym, 
gdzie centralną osobą jest pacjent. Pozwala także na 
praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas 
studiów, zwłaszcza z takich dziedzin jak patofizjologia 
chorób i farmakologia. Farmaceuta zaczyna myśleć 
bardziej problemowo - najpierw odpowiadamy sobie 
na pytanie, co dolega pacjentowi, jakie ma objawy, 
jakie jest typowe postępowanie w danym przypadku, 
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a dopiero potem przechodzimy do wyboru leków, 
cały czas pamiętając, żeby sprawdzić, czy dla tego 
konkretnego pacjenta będzie to najlepsze rozwią-
zanie. Uczymy się również obserwacji klinicznej 
w celu sprawdzenia skuteczności terapii; na przy-
kład u chorych z infekcjami obserwujemy, czy stan 
kliniczny się poprawia, czy wyniki laboratoryjne 
są lepsze, czy posiewy potwierdzają dobór anty-
biotyków, czy możemy przejść na opcję doustną, 
a jeśli tak, to jaki preparat wybrać, czy chory nie ma 
objawów ubocznych itd. Podczas szkolenia uczymy się 
również pracy w zespole, starając się być jak najlep-
szym wsparciem dla lekarzy, pielęgniarek i innych 

pracowników medycznych. O ile lekarze najczęściej 
pytają o dobór leku, o tyle pielęgniarki mają często 
pytania techniczne: jaki rozpuszczalnik użyć dla 
danego leku, w jaki sposób podawać dany preparat 
albo czy dany lek można skruszyć do podania do 
sondy… Cały czas trzeba być skupionym, bo różnorod-
ność pytań jest nieograniczona. Ważnym elementem 
szkolenia jest także nauczenie się prowadzenia odpo-
wiedniej dokumentacji naszych działań. Uczymy 
się pisać notatki kliniczne w kartotekach pacjentów, 
najczęściej w systemie SOAP (Subjective, Objective, 
Assessment, Plan). Jest to ważny element, jako że 
z tych notatek często korzystają lekarze w celu opty-
malizacji terapii. Są to rekomendacje farmaceuty 
w zakresie farmakoterapii.

Jakie kompetencje dają farmaceucie w szpitalu 
takie szkolenia?

Po odbyciu szkolenia farmaceuta może być delego-
wany do zadań klinicznych. Oznacza to, że w wielu 
przypadkach ma on dużo swobody w układaniu 
swojego dnia pracy i dostosowywaniu swoich działań 

do charakterystyki danego oddziału. Pozwala też 
na nawiązanie ścisłej współpracy i bliskich relacji 
z lekarzami i innymi członkami zespołów leczących. 
Po pewnym czasie lekarze są bardzo przyzwyczajeni 
do obecności farmaceuty w zespole i często zadają 
wiele pytań dotyczących terapii. Brak farmaceuty 
postrzegają jako dużą niedogodność. Odbycie rocz-
nego stażu certyfikowanego pozwala też na apli-
kowanie na stanowiska, gdzie wymagany jest taki 
certyfikat. Nie zawsze są to stanowiska typowo 
kliniczne, czasami są to zadania bardziej administra-
cyjne na wyższych szczeblach (na przykład specjalista 
do spraw polityki antybiotykowej). 

Jakie stanowisko może zajmować farmaceuta kliniczny 
w szpitalu po takim szkoleniu? Jaki ma ono wpływ na 
jego uposażenie?

Generalnie po szkoleniu farmaceuta może zajmować 
każde stanowisko, jeśli tylko posiada odpowiednie 
kompetencje. Na pewno podnosi to jego kwalifikacje 
i często może przesądzić o awansie stanowiskowym 
w strukturze szpitala. Czy ma to wpływ na jego uposa-
żenie? Muszę zaznaczyć, że w Kolumbii Brytyjskiej 
wszyscy farmaceuci szpitalni są zrzeszeni w ramach 
jednego związku zawodowego. Nasze pensje są jedna-
kowe, bez względu na to gdzie mieszkamy, jeśli tylko 
nasze zakresy obowiązków i kompetencje są podobne. 
Powoduje to, że wszystkie oferty pracy w ramach 
opieki szpitalnej muszą spełniać wymogi zapisane 
w umowie związkowej. Jest to spowodowane tym, że 
prawo pracy jest uproszczone w stosunku do Kodeksu 
Pracy w Polsce, a związki zawodowe mają większe 
znaczenie w walce o przywileje i prawa pracowników. 
Niestety, ma to też dużo minusów, gdyż czasem nie 
faworyzuje umiejętności czy wiedzy, a jedynie staż 
pracy. Samo odbycie szkolenia klinicznego nie wpływa 
na uposażenie, gdyż jego wysokość jest ściśle określona 
przez umowę związkową, ale pozwala na aplikowanie 
na stanowiska lepiej płatne, które często są niedo-
stępne dla osób bez przeszkolenia. 

Serdecznie dziękuję za te interesujące informacje od osoby, 
która będąc absolwentem poznańskiego Wydziału Farma-
ceutycznego, pracuje w kanadyjskim szpitalu i tam rozwija 
swoje umiejętności jako farmaceuta kliniczny.

Rozmawiała mgr farm. ALINA GÓRECKA 
„Farmacja Wielkopolska”

Jak zostać farmaceutą klinicznym w Kanadzie

PO ODBYCIU SZKOLENIA FARMACEUTA 
MOŻE ZOSTAĆ DELEGOWANY DO ZADAŃ 

KLINICZNYCH. OZNACZA TO, ŻE MA ON DUŻO 
SWOBODY W UKŁADANIU SWOJEGO DNIA 

PRACY I DOSTOSOWYWANIU SWOICH DZIAŁAŃ 
DO CHARAKTERYSTYKI DANEGO ODDZIAŁU
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EUGENIUSZ JAROSIK
Redaktor naczelny 

„Farmacji Wielkopolskiej”

Poprawka wniesiona w dniu 14 wrze-
śniu 2020 r. na posiedzeniu 
sejmowej podkomisji nadzwy-
czajnej do rządowego projektu 

ustawy o zawodzie farmaceuty,  przewidująca 
możliwość natychmiastowego unierucho-
mienia hurtowni farmaceutycznej bądź jej 
części, apteki czy punktu aptecznego w przy-
padku naruszeń uniemożliwiających kierow-
nikowi apteki lub hurtowni farmaceutycznej 
realizację jego zadań, wzburzyła środowiska 
biznesowe związane z rynkiem farmaceu-
tycznym. Zaprotestowało też stowarzyszenie 
reprezentujące pacjentów, powołując się, 
rzecz jasna, na ich dobro (to już tradycja, że 
niektóre organizacje pacjenckie popierają 
interesy przedsiębiorców).

Sprzeciw wzbudziły poprawki umożliwia-
jące inspekcji farmaceutycznej zamknięcie 
każdej hurtowni farmaceutycznej, apteki 
i punktu aptecznego, jeśli ich właściciel 
naruszył, zdaniem organu administracji 
publicznej, niezależność zawodową farma-
ceuty. Jedna z nich modyfikuje przesłanki 
fakultatywnego cofania zezwolenia na prowa-
dzenie apteki (pierwotnie projekt przewi-
dywał, że zezwolenie można cofnąć, jeśli 
podmiot prowadzący aptekę uporczywie 
narusza samodzielność zawodową farma-
ceuty). Zmiana zgłoszona przez przewod-
niczącego podkomisji posła Pawła Rychlika 
(absolwenta Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) polega 
na rezygnacji z przesłanki uporczywości. 
Druga poprawka wprowadza możliwość unie-
ruchomienia – w razie stwierdzonych przez 

inspekcję naruszeń prawa -  apteki, punktu 
aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej 
na trzy miesiące pod rygorem natychmia-
stowej wykonalności.

Spór o pojęcie uporczywości oraz zasad-
ność wprowadzenia tej formuły do przepisu 
ustawy o zawodzie farmaceuty powrócił 
na posiedzeniu sejmowej podkomisji 
24 września. Przedstawiciele pracodawców 
nadal utrzymywali, że usunięcie z propo-
nowanych przepisów takich określeń, jak 
„uporczywy” i „rażący”, umożliwi urzęd-
nikowi zamknięcie każdej apteki, punktu 
aptecznego czy hurtowni farmaceutycznej 
na podstawie błahych, niesprawdzonych, 
niepotwierdzonych przesłanek. Z tą opinią nie 
zgodził się przedstawiciel Głównego Inspek-
tora Farmaceutycznego, wskazując, że organ 
administracji publicznej, działający  w oparciu 
o zasadę legalizmu (art. 7 Konstytucji RP), 
nie może cofnąć zezwolenia na podstawie 
niepotwierdzonego naruszenia. Podkreślił 
też, że w podstawie prawnej należy unikać 
wyrażeń niedookreślonych, nieostrych, 
niezdefiniowanych. Nie sposób nie zgodzić 
się z tym poglądem. Pewne pojęcia od wielu 
lat funkcjonujące w sferze prawa cywilnego 
nie powinny pojawiać się w obszarze prawa 
administracyjnego. Wprowadzanie do prawa 
farmaceutycznego terminów ocennych to 
perspektywa długoletnich sporów sądowych 
i przyzwolenie na bezsilność państwa wobec 
osób, które bezwzględnie wykorzystują luki 
w prawie i wszelkie niejasności w przepisach 
w celu osiągnięcia swoich celów biznesowych 
i korzyści osobistych.

Spór o niezależność
Przepisy gwarantujące niezależność farmaceuty 

chronią przede wszystkim pacjenta
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Nie o słowa jest to jednak spór, ale o zagadnienie 
kardynalne w nowoczesnym i właściwym świad-
czeniu usług farmaceutycznych – niezależność farma-
ceuty. Autonomia zawodowa farmaceuty to kwestia 
kluczowa w całym projekcie ustawy, który trafił do 
Sejmu. Od sposobu świadczenia usług farmaceu-
tycznych, od prawidłowego ukształtowania relacji 
pomiędzy farmaceutą a właścicielem apteki zależy 
życie i zdrowie ludzi. Tak więc przepisy gwarantujące 
niezależność farmaceuty chronią przede wszystkim 
pacjenta. 

Troska o zachowanie godności i niezależności 
zawodu farmaceuty jest głównym zadaniem samo-
rządu aptekarskiego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o izbach 
aptekarskich). Podkreśla to Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w wyroku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (II GSK 
1686/14): „Należy zgodzić się ze stanowiskiem (…), 
że wyłącznie niezależny farmaceuta, wykonujący 
swoje obowiązki zawodowe w odpowiednich warun-
kach, gwarantuje osiągnięcie celu w postaci ochrony 
zdrowia publicznego. Samorząd aptekarski musi dbać, 
aby warunki, w jakich pracują farmaceuci, pozwalały 
im postępować zgodnie z zasadami prawa i etyki, 
w tym, by byli niezależni w podejmowaniu swoich 
decyzji i nie musieli uczestniczyć w akcjach promo-
cyjnych i reklamowych, których zgodność z prawem 
jest wątpliwa. Sąd pierwszej instancji zasadnie uznał, 
że jednym z niekorzystnych czynników, który nie 
pozwala na prawidłowe wykonywanie zawodu przez 
farmaceutów, jest prowadzenie przez aptekę, w której 
są zatrudnieni, zakazanej reklamy. Trzeba zauważyć, 
że zgodnie z art. 19 ust. 1 Kodeksu Etyki Aptekarza 
Rzeczypospolitej Polskiej (załącznik do uchwały 
Nr VI/25/2012 Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 
22 stycznia 2012 r.), «Aptekarz nie reklamuje siebie 
i swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie usług 
farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej 
z prawem i dobrymi obyczajami». W sytuacji wyko-
nywania zawodu farmaceuty w aptece prowadzonej 
przez przedsiębiorcę niebędącego farmaceutą może 
dochodzić do uzależnienia farmaceuty od właści-
ciela apteki. W taki przypadku podmiotem, który 
może skutecznie ubiegać się o stworzenie właści-
wych warunków pracy, umożliwiających przestrze-
ganie zasad wynikających z Kodeksu Etyki Aptekarza 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest samorząd zawodowy”. 

Podczas wrześniowego posiedzenia sejmowej 
podkomisji nadzwyczajnej padło wiele pytań. Jedno 

z nich w kontekście wykonywania zawodu farma-
ceuty   zadał prawnik reprezentujący przedsiębiorców: 
czym jest niezależność? A czym jest niezależność 
chirurga przeprowadzającego operację zgodnie 
z aktualną wiedzą medyczną lub adwokata działa-
jącego w ramach swoich kompetencji i na podstawie 
przepisów prawa? Nie ulega wątpliwości, że chodzi 
o niezależność w podejmowaniu decyzji i realizacji 
czynności związanych ściśle z wykonywaniem okre-
ślonego zawodu zaufania publicznego. Wykonywanie 
takiego zawodu musi być oparte na niezależności. 

Atrybut ten przysługuje tym, którzy wypełniają swoją 
misję i są profesjonalistami, mającymi nie tylko dużą 
wiedzę specjalistyczną, podtrzymującymi tradycje, 
ale również wykonującymi swoją pracę w oparciu 
o najwyższe standardy etyczne zgodne z zasadami 
deontologicznymi i zawodowymi. Fundamentem tak 
pojmowanej niezależności jest szacunek i zaufanie 
pomiędzy państwem a zawodem zaufania publicz-
nego, przy czym państwo gwarantuje tę niezależność 
odpowiednimi regulacjami, przyznającymi określone 
uprawnienia także samorządom zawodowym.

Polscy farmaceuci oczekują, że ustawa o zawodzie 
farmaceuty zostanie uchwalona w kształcie, który 
skutecznie zagwarantuje im prawdziwą, a nie tylko 
fasadową niezależność w wykonywaniu zawodu dla 
dobra pacjentów.

Spór o niezależność

www.stock.adobe.com
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MUZEUM FARMACJI 
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POZNANIA

dr HANNA CYTRYŃSKA 
dr n. farm. STEFAN PIECHOCKI

Przedsiębiorstwo Zaopa-
trzenia Farmaceu-
t ycznego „Cefarm” 
w Okólniku nr 17 z 1989 r. 

poinformowało „30  czerwca 
otwarto Muzeum Farmacji 
w Poznaniu, Stary  Rynek  41. 
Kustoszem Muzeum został 
mgr Jan Majewski, archiwistką 
mgr Marcela Namysł. Muzeum 
czynne jest w środy od godz. 14 
do 17 i piątki od 10 do 13”.

Przed rokiem 1989 w przestrzeni 
kulturalnej Poznania dostępne 
były zbiory polskiego i światowego 
dziedzictwa kulturowego zgroma-
dzone w Muzeum Narodowym. 
W oddziałach ulokowanych na 
terenie Starego Miasta ekspono-
wano przedmioty, pamiątki i doku-
menty dotyczące historii Poznania 
(Ratusz), militaria (Odwach) 
i zbiory ludoznawcze (budynek 
dawnej loży masońskiej). Muzeum 
Instrumentów Muzycznych utwo-
rzone na bazie zbiorów Zdzisława 
Szulca, dziadka poznańskiego 

farmaceuty Wojciecha Szulca 
z Suchego Lasu, ekspono-
wało instrumenty muzyczne 
i muzykalia, a także organizo-
wało Międzynarodowe Konkursy 
Lutnicze im. H. Wieniawskiego. 
W dawnym pałacu Górków działało 
Muzeum Archeologiczne udostęp-
niające zwiedzającym zbiory 
starożytności oraz zabytki arche-
ologiczne z wykopalisk na stanowi-
skach w Polsce, Egipcie i Sudanie. 
Akademia Medyczna w budynku 
przy ul. Sierocej zaaranżowała 
Muzeum Historii Medycyny, 
w którym prezentowano ekspo-
naty pochodzące z przedwojennych 
zbiorów prof. Adama Wrzoska. 
Do  najcenniejszych należała 
apteczka podróżna Karola Marcin-
kowskiego oraz instrumentarium 
medyczne prof. Heliodora Świę-
cickiego. Natomiast w Muzeum 
Archidiecezjalnym znajdującym 
się na Ostrowie Tumskim można 
było zapoznać się z zabytkami 
sztuki sakralnej oraz obejrzeć 

miecz św. Piotra, jeden z najcen-
niejszych artefaktów chrześcijań-
skiej Europy.

Jedynym śladem farma-
ceutycznej kultury materialnej 
w przestrzeni publicznej Poznania 
było kilka dużych moździerzy, 
eksponowanych w Muzeum 
Historii Miasta Poznania oraz 
cztery albarella majolikowe, jeden 
dzban apteczny z wylewem, czarka 
z pokrywą, kilka moździerzy oraz 
sygnatura aptekarska z ozdobnym 
napisem „Apteka pod Murzynem” 
w zbiorach Muzeum Sztuk Użyt-
kowych na Wzgórzu Przemysła. 

Funkcjonując w tak znamie-
nit y m kręg u ku lt urow y m 
poznańscy aptekarze postano-
wili utworzyć Muzeum Farmacji, 
w którym prezentowano by kulturę 
materialną zawodu aptekarza, 
zbiory archiwaliów farmaceutycz-
nych oraz fachowy księgozbiór 
udostępniany do prac badawczych 
i kwerend. Zakładano również 
utworzenie pracowni renowacji 

HISTORIA UKRYTA W UTENSYLIACH APTECZNYCH  
NIE TYLKO DLA FARMACEUTY

MUZEALNICTWO
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i konserwacji posiadanych zbiorów. 
W założeniu projektowym inte-
gralną częścią poznańskiego 
muzeum miała być przestrzeń dzia-
łającej apteki, wpisana w genius 
loci miasta. Zgodnie z koncepcją 
idealnej placówki muzealnej zdefi-
niowanej przez prof. Witolda 
Głowackiego, wybrano kamie-
nicę z apteką pod „Białym Orłem” 
we wschodniej pierzei Starego 
Rynku. Udokumentowana dzia-
łalność tej apteki w „Rejestrze 
suchodziennym księgi cechowej 
wspólnego cechu złotników, 
malarzy, hafciarzy czyli jedwab-
niczarzy i aptekarzy” sięgała 1491 r.

W 1985 r. Polskie Towarzy-
stwo Farmaceutyczne oddział 
Poznański i Poznańska Sekcja 
Historii Farmacji wystąpiły do 

Prezydenta Miasta Poznania 
o przydzielenie powierzchni 
ok. 310 m2 w kamienicy przy 
Starym Rynku 41, w celu utwo-
rzenia Wielkopolskiego Muzeum 
Farmaceut ycznego. Zakła-
dano przejęcie całej kamienicy 
i scalenie apteki z pozostałymi 
pomieszczeniami według wcze-
śniej przyjętej koncepcji. Niestety 
w 1986 r. Wydział Spraw Lokalo-
wych Urzędu Miejskiego przy-
znał tylko jeden lokal użytkowy 
o powierzchni 57 m2 w tylnym 
trakcie na I piętrze kamienicy. 
Lokal przeznaczony na izbę 
muzealną nie miał wertykalnego 
połączenia z apteką oraz osob-
nego wejścia dla zwiedzających 
z zewnątrz budynku. Dostęp do 
pomieszczenia muzeum był tylko 

poprzez klatkę schodową w kamie-
nicy nr 40. W 1987 r. konserwator 
zbytków wyraził zgodę na wyko-
nanie oddzielnej klatki schodowej 
z podwórza na I kondygnacje. 
Muzeum Farmacji zyskało wtedy 
swobodny dostęp do swoich 
zbiorów od ul. Klasztornej. Nie 
zrezygnowano jednak z traktu dla 
zwiedzających ze Starego Rynku 
przez klatkę schodową i połączone 
podwórka. Do dnia dzisiejszego 
zachował się na murze napis 
„Muzeum” ze strzałką wskazującą 
kierunek wejścia do muzeum.

1989–1995 MUZEUM 
FARMACJI NA STARYM 
RYNKU
W pomieszczeniu izby muzealnej 
wyeksponowano gotyckie arkady 

„NOC MUZEÓW” 
W MUZEUM FARMACJI 

W POZNANIU
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i siedemnastowieczny strop z profi-
lowanych belek modrzewiowych. 
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia 
Farmaceutycznego „Cefarm” zleciło 
artyście rzeźbiarzowi Julianowi 
Bossowi – Gosławskiemu zapro-
jektowanie i wykonanie metalo-
wych drzwi wejściowych z napisem 
Muzeum Farmacji i symbolem 
aptekarzy. Zamówiono stylowe 
żyrandole, które doświetlały ekspo-
zycję oraz podświetlały zabytkowy 
strop. Mosiężną tablicę infor-
macyjną „Muzeum Farmacji” ze 
strzałką wykonał artysta rzeźbiarz 
Jerzy Sobociński.

W dużej i jasnej sali zgro-
madzono wiele eksponatów 

stanowiących wartościowe zbiory 
aptekarskiej kultury materialnej. 
Zwiedzający mogli obejrzeć wagi, 
moździerze, stągwie, puszki 
drewniane oraz naczynia ze szkła 
i fajansu. Na specjalnie zapro-
jektowanych podestach ekspo-
nowano urządzenia z dawnych 
laboratoriów aptecznych. Prezen-
towany zestaw mebli ekspedycyjno 
– recepturowych został wyko-
nany na zamówienie aptekarza 
Stefana Laskowskiego dla apteki 
w Miłosławiu. Duża staranność 
i dbałość o detal architektoniczny 
mebli była pochodną wysubli-
mowanego obszaru kulturowego 
miasta, należącego do rodziny 

Mielżyńskich i Kościelskich. 
W pałacu miłosławskim, którego 
część zaprojektował berliński 
architekt Karol Schinkel gościli 
Władysław Reymont, Henryk 
Wieniawski, Leon Wyczółkowski. 
Wysoko rozwinięta kultura mate-
rialna Miłosławia wpływała na 
estetykę kościołów i wnętrz 
użyteczności publicznej, do 
których należała apteka. Sylwetka 
aptekarza Stefana Laskowskiego 
została zaprezentowana podczas 
XIV Sympozjum Historii Farmacji 
w Bardejovskich Kupelach 
(Słowacja) w referacie „Postawa 
patriotyczna aptekarza Stefana 
Laskowskiego (1868–1935) wobec 

Do dnia dzisiejszego zachował się na murze 
napis „MUZEUM” ze strzałką wskazującą 

kierunek wejścia do muzeum

W LATACH 1989-1995 
MUZEUM FARMACJI 

DZIAŁAŁO W KAMIENICY 
NA STARYM RYNKU 

W POZNANIU
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antypolskiej polityki pruskiej 
w Wielkopolsce”, wygłoszonym 
przez prof. Sławoja Kucharskiego 
i dr n. farm. Stanisława Pica. 

W latach 1989–1995 Muzeum 
Farmacji działające na Starym 
Rynku wpisało się na stałe w mapę 
wystawienniczą przestrzeni 
publicznej Poznania. Zwiedza-
jący mieli bezpośredni dostęp 
z płyty Starego Rynku do izby 
ekspedycyjnej czynnej apteki pod 
„Białym Orłem” należącej do mgr 
farm. Mirosławy Domańskiej. 
W pomieszczeniu ze sklepieniem 
krzyżowym wyeksponowano 
zabytkowe repozytoria, pierwsze 
stoły, ławy oraz witrynę ekspozy-
cyjną z utensyliami aptecznymi. 
Na ścianach znajdowały się freski 
i panele z opisami historycznych 
dziejów apteki. Poczesne miejsce 
zajmowała waga ze statywem 
figuralnym oraz tablica upamięt-
niająca „Farmaceutów wielko-
polskich pomordowanych przez 

hitlerowców i NKWD w latach 
1939–1945”. Apteka pracowała 
w trybie ogólnodostępnym, 
a zwiedzający mogli się w niej 
zaopatrzyć w produkty lecznicze 
i wyroby medyczne. 

Muzeum Farmacji zlokalizo-
wane na I piętrze udostępniało 
wystawę stałą, organizowało 
czasowe ekspozycje tematyczne, 
prowadziło działalność eduka-
cyjną dla studentów Wydziału 
Farmaceutycznego oraz zapra-
szało prelegentów z wykładami 
popularno-naukow ymi dla 
mieszkańców Poznania. Zapo-
czątkowano program wystaw 
artystycznych dla utalentowanych 
farmaceutów, w ramach którego 
odbyła się w 1991 r. wystawa 
pejzaży mgr farm. Wiesława 
Fuska malowanych techniką 
akwareli i gwaszu. Wystawie 
towarzyszył katalog ze wstępem 
Danuty Kudły. 

Muzeum Farmacji dla zakty-
wizowania swojej działalności 
wśród mieszkańców Poznania 
organizowało wraz z Oddziałem 
Poznańskim Związku Literatów 
Polskich comiesięczne Środy lite-
rackie na których gościli między 
innymi Nikos Chadzinikolau 
i Łucja Danielewska. Aptekarze 
dofinansowywali wydawanie 
i promowanie „Białej serii biblio-
teki poetyckiej” ZLP, w której 
wydano między innymi tomik 
poetycki Ryszarda Daneckiego 
„Słowobranie”. W ramach dzia-
łalności publikacyjnej ukazały 
się dwa Informatory Muzeum 
Farmacji (1989 r. i 1991 r.) pod 
red. kustosza mgr. farm. Jana 
Majewskiego, prezentujące doku-
mentacje dotyczącą powstania 
muzeum, listy darczyńców 
wraz z opisami i fotografiami 

artefaktów. W informatorach 
prezentowano artykuły na temat 
historycznych i współczesnych 
aptek poznańskich. Całość publi-
kacji była spięta szatą graficzną 
zaprojektowaną przez Stanisława 
Mrowińskiego. 

5 października 1992 r. na fali 
przemian społecznych w Polsce, 
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia 
Farmaceutycznego „Cefarm” 
przekazało zbiory muzealne 
Wielkopolskiej Okręgowej Izbie 
Aptekarskiej. Podczas uroczystego 
podpisania protokołu donacji, 
prezes mgr farm. Irena Matu-
szewska odbierając symboliczny 
klucz do Muzeum Farmacji powie-
działa: „los i historia pozwoliły 
mi jako prezesowi Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej na 
zaszczytną ale zobowiązującą 
opiekę nad dowodami wielkości 
zawodu i jego roli w ochronie 
zdrowia i życia publicznego”. 
Stanowisko kustosza od września 

W latach 1989-1995 
zwiedzający mieli 

bezpośredni dostęp 
z płyty Starego 
Rynku do izby 
ekspedycyjnej 

czynnej apteki pod 
„Białym Orłem”, 

należącej do 
mgr farm. Mirosławy 

Domańskiej
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1992 r. objęła dotychczasowa archi-
wistka mgr farm. Marcela Namysł, 
która przeprowadziła placówkę 
przez trudny okres relokacji 
muzeum do nowej siedziby na 
Aleje Marcinkowskiego. W czasie 
7 letniej kadencji kustosza z dużym 
zaangażowaniem wypełniała 
swoją statutową misję, stworzyła 
szczegółową kartotekę muze-
aliów pochodzących z darów 
i zakupów oraz prowadziła rejestr 
wzmianek i artykułów o poznań-
skim Muzeum Farmacji. 

2000 MUZEUM 
FARMACJI 
PRZY ALEJACH 
MARCINKOWSKIEGO 11
Z końcem 1995 r. Muzeum 
Farmacji przestało funkcjo-
nować przy Starym Rynku. Na 
nową siedzibę wskazano oficynę 
kamienicy przy Alejach Marcin-
kowskiego, sąsiadującą z Bazarem 
i Muzeum Narodowym. Zielony 
pasaż połączony kamiennymi 
schodami, w którym ulokowano 
muzeum został zaprojektowany 
w 1906 r. i stanowi unikalną 

przestrzeń architektoniczną 
Poznania. W zakresie abstrak-
cyjnym powtórzono poprzednią 
koncepcje, ponieważ przy wejściu 
do pasażu funkcjonowała apteka 
z historycznymi konotacjami 
„im. dra K. Marcinkowskiego”.

W styczniu 2000 r. odbyła się 
uroczystość otwarcia Muzeum 
Farmacji. Honory domu pełnił 
nowy kustosz powołany 1 czerwca 
1999 r. dr n. farm. Stani-
sław Pic. W kwietniu 2000  r. 
w muzeum odbyła się ogólno-
polska konferencja dziekanów 
Wydziałów Farmaceutycznych 
Akademii Medycznych, na której 
omawiano tematykę groma-
dzenia i archiwizowania zbiorów 
w Muzeach Farmacji.

Muzeum zostało ulokowane 
na II piętrze w oficynie kamie-
nicy. W lokalu o powierzchni 
165 m2 wykonano kompleksowy 
remont wnętrz oraz wykuto 
„okna ekspozycyjne”, dzięki 
którym zwiedzający już wcho-
dząc po schodach mają możli-
wość oglądania zgromadzonych 
artefaktów. Nowe pomiesz-
czenia zaprojektowano z dużą 

starannością. Zaproponowano 
bezkolizyjną ścieżkę zwiedzania 
oraz zapewniono możliwość 
korzystania ze zbiorów archiwal-
nych i księgozbioru. 

Strefa zwiedzania Muzeum 
Farmacji została podzielona 
na cztery obszary tematyczne. 
W każdej z sal odmiennie zaaran-
żowano przestrzeń, nawiązując do 
klimatu ideowego i estetycznego 
izb aptecznych.

1.  Opakowania leków 
recepturowych i surowców 
aptecznych

W przeszklonych gablotach zgro-
madzono opakowania i naczynia 
apteczne w zależności od prze-
znaczenia zawartości. Płaskie 
butelki zawierające specyfiki do 
użytku zewnętrznego, okrągłe 
do użytku wewnętrznego, trój-
kątne do narkotyków, a z korkami 
szlifowanymi w kształcie krzyża 
do trucizn. Również kolory-
styka szyldów i etykiet obrazuje 

Nowe pomieszczenia 
zaprojektowano 

z dużą starannością. 
Zaproponowano 

bezkolizyjną 
ścieżkę zwiedzania 
oraz zapewniono 

możliwość 
korzystania ze 

zbiorów archiwalnych 
i księgozbioru

PROFESOR DIERŻYKRAJ DIONIZY SKWARSKI I JAN HARASIMOWICZ, APTEKARZ I RZEŹBIARZ ZE STRZELNA, PODCZAS OTWARCIA WYSTAWY JEGO 
PRAC W MUZEUM FARMACJI W POZNANIU
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kody oznaczające poszczególne 
substancje. W dziale tym zgro-
madzono również kolekcję puszek 
drewnianych, apteczki przenośne 
i podróżne. 

2. Laboratorium apteczne
W Sali Zielonej zaprezentowano 
przyrządy i utensylia z labora-
toriów aptecznych służące do 
wyrobu preparatów galenowych. 
Moździerze żeliwne do rozdrab-
niania wysuszonych surowców 
roślinnych i chemicznych, porce-
lanowe do ucierania proszków 
i maści, szklane do ucierania 
maści ocznych. Zgromadzono 
stągwie kamionkowe, perkola-
tory do produkcji ekstraktów, 
prasy do wyciskania surowców 
roślinnych, specjalne noże do 
rozdrabniania surowców zielar-
skich oraz alembiki do destylacji. 
Wyeksponowano urządzenia do 
wyrobu czopków, destylarki do 
wody, suszarki, łaźnie wodne, 
infuzorki do sporządzania 

naparów i odwarów, emulgatory. 
W strefie laboratoryjnej na szcze-
gólną uwagę zasługuje kapsuła do 
pozłacania i posrebrzania pigułek 
oraz łyżeczki z kości słoniowej do 
odmierzania proszków. 

3. Izba ekspedycyjna
W następnym pomieszczeniu 
wyeksponowano komplet mebli 
izby ekspedycyjno-recepturowej 
z Miłosławia, poddany wcześniej 
gruntownej renowacji. Meble 
apteczne zostały wykonane na 
przełomie XIX i XX w. w stylu 
historycznym, łączącym ze sobą 
motywy pseudorenesansowe 
z detalami manierystycznymi. 
W regale głównym (repozyto-
rium) w partii centralnej usytu-
owano portal wejściow y na 
zaplecze, wyartykułowany arkadą 
osadzoną w gzymsie. Po obu stro-
nach w partii górnej symetrycznie 
rozmieszczono regały z otwar-
tymi półkami, osadzając je na 
pięciosegmentowych szaf kach 

z szuf ladami. Całość regału 
została spięta zewnętrznie szaf-
kami z lustrzanymi drzwiczkami 
i małymi szafeczkami, natomiast 
w partii dolnej wbudowano szaf ki 
zamknięte drzwiczkami wypeł-
nionymi płycinami. We frontach 
szuf lad osadzono porcelanowe 
i emaliowane szyldy z nazwami 
preparatów oraz uchwyty w formie 
gałki. Regał osadzono na cokole, 
a w górnej partii spięto gzymsem 
koronującym. Ozdobę stanowią 
pionowe listwy wyróżnione 
snycerką i dekorowane multipli-
kowanymi ornamentami.

Drugi kompleks mebli tworzą-
cych prostokątny narożnik składa 
się z regału z szuf ladami w górnej 
partii zamkniętego przeszklonymi 
drzwiami oraz odkrytego regału 
postawionego na repozytorium. 
W partii narożnej wykonano 
wąską szaf kę przeznaczoną na 
trucizny zamaskowaną ozdobną 
listwą. Gzyms koronujący wyar-
tykułowano zegarem oprawionym 

MEBLE Z APTEKI 
W MIŁOSŁAWIU
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w podrzeźbioną obudowę 
zdobioną sterczynami. 

Pierwszy stół został prze-
kryty drewnianą płytą z dwoma 
wyprofilowanymi otworami 
okutymi mosiądzem do wrzucania 
pieniędzy. Od frontu pierwszy stół 
podzielono na 3 kwatery, sytu-
ując w każdej szaf kę z rozwiera-
nymi drzwiami zamykanymi na 
klucz. Od strony wewnętrznej, 
zamontowano w partii górnej 
rząd płaskich szuf lad, natomiast 
w pozostałej przestrzeni osadzono 
szuf lady głębokie na preparaty 
oraz szaf kę do utensyliów recep-
turowych. Na blacie pierwszego 
stołu usytuowano regał receptu-
rowy, zaprojektowany jako szaf ka 
dwudzielna. We frontowej partii 
od strony pacjenta zamontowano 
półki zamykane przeszklonymi 
drzwiami, natomiast od strony 
aptekarza spełniał funkcje użyt-
kową i był przeznaczony na 
puszki i słoje z substancjami 
recepturowymi. Całość została 
spięta gzymsem z tralek, wyar-
tykułowanym w partii środkowej 
tympanonem. Integralną częścią 
pierwszego stołu jest drewniany 

pulpit ze skośnym blatem i schow-
kiem. Pionowy panel z lustrem, 
zwieńczony drewnianą galeryjką, 
ze sterczynami nawiązuje do 
gzymsu regału recepturowego. 
Na pierwszym stole usytuowano 
stalową kasę firmy „National”.

W pomieszczeniu ekspono-
wany jest również komplet mebli 
z saloniku aptekarza Józefa Jasiń-
skiego, dawnego właściciela apteki 
„Pod Złotym Lwem” w Poznaniu. 
W repozytoriach wystawiono 
kamionkowe, porcelitowe, 
porcelanowe i szklane naczynia 
apteczne. Na szczególną uwagę 
zasługują naczynia z manufak-
tury ćmielowskiej z baranimi 
główkami, butelki i karaf ka 
z czarnego szkła hialitowego oraz 
naczynie z manufaktury w Prósz-
kowie Śląskim.

4.  Pomieszczenie 
dydaktyczne

Największe pomieszczenie 
muzeum przeznaczono dla 
przechowywania księgozbioru 
i zespołów archiwalnych. Wyeks-
ponowano w nim również kolekcję 
wag aptecznych i unikalnego szkła 

laboratoryjnego. W specjalnie 
zaprojektowanej gablocie prze-
chowywane są XVII-wieczne 
naczynia ze szkła mlecznego 
i albarello majolikowe z XIX w. 
Na ścianie znajduje się spiżowa 
tablica upamiętniająca „Farma-
ceutów wielkopolskich pomor-
dowanych przez hitlerowców 
i NKWD w latach 1939-1945”, 
przeniesiona do muzeum z nieist-
niejącej już apteki pod „Białym 
Orłem”. Pomieszczenie spełnia 
również rolę sali dydaktycznej 
i wykładowej. 

W ramach kont y nu ac ji 
programu wystawienniczego 
w 2001 r. Muzeum Farmacji 
zorganizowało w ystawę pt. 
„Zielarstwo Wielkopolskie 1919-
2001”, poświęconą uhonorowaniu 
prof. Wacława Strażewicza, 
twórcy zielarstwa wielkopol-
skiego. Następnie zaprezen-
towano cykl pasteli „Rośliny 
lecznicze”, poznańskiego artysty 
Jerzego Winklera. W 2005 r. 
mieszkańcy Poznania mogli zapo-
znać się z wystawą ekslibrisów dr 
n. farm. Krzysztofa Kmiecia pt. 
„Święci Kosma i Damian patroni 

W specjalnie 
zaprojektowanej 

gablocie 
przechowywane są 

XVII-wieczne naczynia 
ze szkła mlecznego 

i albarello majolikowe 
z XIX wieku 
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farmacji jako motyw ekslibrisu”, 
wystawie towarzyszył katalog ze 
słowem wstępnym dr n. farm. 
Jana Majewskiego. 

Muzeum stale powiększało swój 
księgozbiór liczący obecnie około 
1400 pozycji, powstały głównie 
z darów farmaceutów wielkopol-
skich. Z zakupów muzeum wzbo-
gaciło się o starodruk z 1561 r. 
„Neu gross Distillierbuch”, który 
po gruntownej renowacji stanowi 
najcenniejszą pozycję w katalogu. 
Drugim zakupem był komplet 
„Wiadomości Farmaceutycznych 
1894-1939”, następnym reprint 
„Zielnika” Dioskuridesa oraz 
„Die Geschichte der Pharmazie” 
von Rudolfa Schmitza. Muzeum 
odzyskało również depozyt złożony 
przez prof. Witolda Głowackiego 
w krakowskim Muzeum Farmacji, 
dzięki temu zbiory powięk-
szyły się o zabytkowe utensylia 
apteczne i księgozbiór. Odzy-
skany z depozytu manuał został 
szczegółowo zbadany, a wyniki 
badań opublikowane w refe-
racie prof. Sławoja Kucharskiego 
i dr n. farm. Stanisława Pica, pt. 
„Manuał aptekarski z zasobów 
Muzeum Farmacji w Poznaniu-
-obrazem apteki z połowy XIX w. 
na Lubelszczyźnie”.

Staraniem dr n. farm. Stani-
sława Pica, Muzeum otrzymało 
od rodziny prof. Witolda Głowac-
kiego zabytkowy moździerz 
z poznańskiej apteki jezuic-
kiej. Jednym z najważniejszych 
programów realizowanych przez 
poznańską placówkę muzealną 
było szerokie propagowanie 
kultury materialnej i dorobku 
zawodowego aptekarzy wśród 
mieszkańców miasta. Podczas 
specjalnych spotkań dedykowa-
nych grupom przedszkolaków 

i uczniów w ciekawy i przy-
stępny sposób kustosz prezen-
tował historię farmacji, proces 
technologiczny powstawania 
leków oraz prezentował naczynia 
z kolekcji muzealnej. Szczególną 
estymą cieszyły się wykłady dla 
seniorów z Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Z jego inicjatywy 
wpisano Muzeum Farmacji do 
tras przewodników PTTK. 

Podczas swojej kadencji dr 
n. farm. Stanisław Pic zainicjował 
projekt wydania przez Wielko-
polską Okręgową Izbę Aptekarską 
publikacji zwartych o poznańskich 
i wielkopolskich aptekach. Dotych-
czas z tego cyklu ukazały się książki 
Hanny Cytryńskiej, „Poznańskie 
apteki, wnętrza, historia, wyposa-
żenie” 2016 r., „Magister farmacji 
Elżbieta Taterczyńska wizjonerka, 
która swoją charyzmą zdystanso-
wała koncerny farmaceutyczne” 
2017 r. (Wydawnictwo Astore) 
oraz „Apteki klasztorne i szpitalne 
Poznania” 2019 r. Aby zbiorom 

muzealnym nadać rozpoznawal-
ność w przestrzeni publicznej 
kustosz dr n. farm. Stanisław Pic, 
publikował w biuletynie Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
artykuły z cyklu „Z muzealnych 
półek”. Z perspektywy historycznej 
i użytkowej opisywał muzealia, 
starodruki czy odnosił się do wyda-
rzeń w farmacji polskiej i świa-
towej. Jego publikacje to między 
innymi: „Naczynia kamion-
kowe z Ćmielowa”, „O zmianach 
szyldzików aptecznych”, „Leki 
pochodzenia zwierzęcego”, „Od 
bagdadzkich dakakinów do aptek 
współczesnych”. Dużą wagę przy-
kładał do prezentowania poznań-
skich zbiorów w ogólnopolskich 
mediach, publikując artykuły 
w internetowym wydaniu „Apte-
karza Polskiego” – artykuł pt. 
„Muzeum Farmacji Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Poznaniu” (2009 r.), Biuletynie 
Informacyjnym Okręgowej Izby 
Lekarskiej „Doktor z Zielonej Góry” 

„NEU GROSS 
DISTILLIERBUCH” 
Z 1561 ROKU, KTÓRY 
PO GRUNTOWNEJ 
RENOWACJI STANOWI 
NAJCENNIEJSZĄ 
POZYCJĘ W ZBIORACH 
MUZEALNYCH
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– artykuł pt. „Pijawki i inne zwie-
rzęta stosowane w lecznictwie 
w postaci żywej” (2002 r.), ogól-
nopolskim Kwartalniku Związku 
Kynologicznego „Pies” (2013 r.) –  
artykuł pt. „Album graecum”. Brał 
również udział czynny w Sympo-
zjach Historii Farmacji organizo-
wanych przez Polskie Towarzystwo 
Farmaceutyczne, wygłaszając 
referaty dotyczące historycz-
nych aspektów zawodu aptekarza 
między innymi: „Dymitr Iwano-
wicz Mendelejew – nie tylko układ 
okresowy pierwiastków”, Zako-
pane 2011 r., „Antoine–Augustin 
Parmentier (1737-1813) «Leonardo» 
farmacji”, Krapkowice 2016 r. 
W podsumowaniu XVIII Sympo-
zjum Historii Farmacji, które 
odbyło się w Ciechocinku, prof. 
Dionizy Moska wyróżnił referat 
wygłoszony przez dr n. farm. 
Stanisława Pica pt. „Prawda 
o nieprawdzie, w sprawie autor-
stwa «Aptekarza»”.

Znaczącym wydarzeniem 
w 2007 r. był wykład przygoto-
wany przez dr n. farm. Stani-
sława Pica prezentujący „Zbiory 
i dorobek kulturowy poznańskiego 

Muzeum Farmacji” podczas sesji 
naukowej poświęconej 60-leciu 
Muzeum Farmacji w Krakowie. 
Na sympozjum zorganizowanym 
w 2008 r. we Wrocławiu przez 
Niemiecko-Polskie Towarzystwo 
Historii Medycyny wygłosił referat 
pt. „Gnieźnieński aptekarz Emil 
Grieben – Niemiec przyjazny 
Polakom”. Tekst wystąpienia 
został wydany w dwujęzycznej 
publikacji zwartej „Współpraca na 
polu medycyny między Polakami 
i Niemcami”, Oficyna Wydawnicza 
Arboretum 2008.

12 stycznia 2010 r. z okazji 
100-lecia urodzin historyka 
farmacji Prezydium Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, 
nadało poznańskiemu Muzeum 
Farmacji imię prof. Witolda 
Głowackiego. Akt ten wprowa-
dził muzeum do kręgu najzna-
mienitszych placówek w Polsce 
prezentujących zbiory farmaceu-
tyczne. Bardzo duże znaczenie 
miała nieustanna obecność 
muzeum w przestrzeni medialnej 
Poznania. Kustosz udzielając 
wywiadów redaktorom poznań-
skich gazet codziennych jak „Głos 

Wielkopolski”, „Gazeta Poznańska” 
i „Express Poznański” wpisywał 
historię farmaceutów w świado-
mość miejscowej społeczności. 
Z czasem eksponaty znajdujące się 
w poznańskim Muzeum Farmacji 
zaistniały w ogólnopolskiej prze-
strzeni muzealników, którzy 
organizując wystawy czasowe 
wypożyczają muzealia o tematyce 
farmaceutycznej. 

Kustosz Muzeum Farmacji 
dr n. farm. Stanisław Pic został 
uhonorowany tytułem „Strażnika 
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa 
Polskiego”, otrzymał odznakę „Za 
wzorową pracę w służbie zdrowia”, 
medal „Ad Gloriam Pharmaciae” 
im. prof. Bronisława Koskow-
skiego oraz statuetkę im. prof. 
Franciszka Adamanisa. W 2013 r. 
ukazał się duży artykuł Łukasza 
Waligórskiego w czasopiśmie 
„Poznański Prestiż” prezen-
tujący sylwetkę kustosza dr n. 
farm. Stanisława Pica oraz zbiory 
poznańskiego muzeum zaczy-
nający się od słów: „poznańskie 
Muzeum Farmacji to aptekarska 
perła ukryta w centrum miasta”.

W 2017 r. kustoszem dypl. 
Muzeum Farmacji został dr n. 
farm. Stefan Piechocki. Oprócz 
kontynuacji programów zapocząt-
kowanych w latach 90, nowy kustosz 
wprowadził placówkę w przestrzeń 
wirtualną. Muzeum posiada stronę 
internetową na której została 
zamieszczona nota historyczna oraz 
film Jerzego Rychlika pt. „Muzeum 
Farmacji w Poznaniu” prezentujący 
jego wnętrza oraz zbiory. Kontynuuje 
on digitalizację zbiorów rozpoczętą 
w 2016 r., aby udostępnić dorobek 
poznańskich farmaceutów w prze-
strzeni medialnej. W dalszym ciągu 
w pomieszczeniach muzeum 
odbywają się cykliczne spotkania 
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Architekt wnętrz. Autorka książek „Poznańskie apteki. 

Wnętrza, historia, wyposażenie” (Poznań 2016) i „Apteki 
klasztorne i szpitalne Poznania” (Poznań 2019) oraz 
artykułów związanych z historią farmacji i układami 

przestrzennymi wnętrz.
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Muzeum Farmacji w przestrzeni publicznej Poznania

naukowe Sekcji Historii Farmacji 
oddziału Poznańskiego Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego, 
którego przewodniczącym jest dr n. 
farm. Jan Majewski. Prezes Wielko-
polskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
mgr farm. Alina Górecka, w ramach 
projektu historycznego wprowa-
dzania młodzieży we współczesną 
farmację, przyjmuje ślubowanie 
i wręcza absolwentom Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Medycznego Prawo Wykonywania 
Zawodu w salach Muzeum Farmacji. 

Kontynuując program wystaw 
artystycznych dla utalentowanych 
aptekarzy, muzeum zorganizowało 
w 2018 r. wystawę mgr farm. Jana 
Harasimowicza ze Strzelna, na 
której zaprezentowano płaskorzeźby 
o tematyce sakralnej i aptekarskiej 
wykonane w drewnie lipowym. 

W 2018 i 2019 Muzeum 
Farmacji przystąpiło do ogól-
nopolskiego projektu „Noc 
Muzeów”. Pierwsze i drugie 
spotkanie cieszyło się ogromnym 

powodzeniem wśród zwie-
dzających. Przygotowano serie 
wykładów między innymi prof. 
dr hab. Anity Magowskiej „Dawne 
leki – współczesne leki” i prof. dr 
hab. Anny Jelińskiej „Od magii 
i ziół do zaawansowanych terapii”, 
prezentację zbiorów z przewodni-
kiem oraz indywidualne rozmowy 
z pracownikami Uniwersytetu 
Medycznego i aptekarzami. Na 
stałe w kalendarz wydarzeń 
muzealnych wpisały się cykliczne 
warsztaty dla młodzieży szkolnej, 
podczas których uczniowie zapo-
znają się manualnie z technologią 
leków recepturowych. Podczas 
lekcji mają do dyspozycji utensylia 
aptekarskie jak wagi, moździerze 
w których ucierają maści i odwa-
żają proszki.

Dr n. farm. Stefan Piechocki 
konsultant wojewódzki w dzie-
dzinie farmacji aptecznej publikuje 
na łamach „Farmacji Wielkopol-
skiej” i w prasie fachowej artykuły 
dotyczące wydarzeń historycznych 

oraz bieżących wydarzeń na 
rynku farmaceutycznym, między 
innymi: „Specjalizacja w aptece. 
Przeżytek, konieczność czy 
szansa?”, „System jakości w recep-
turze aptecznej” 2019, „Sztuka czy 
piąte koło u wozu?” 2018, „Wilk 
syty i owca cała?” 2018). 

W 2019 r. minęło 30 lat dzia-
łalności poznańskiego Muzeum 
Farmacji. W epoce powszech-
nego dostępu do internetu 
zwiedzający z zaciekawieniem 
oglądają skrzynię zawierającą 
wzorce produktów leczniczych 
i minerałów. Praca farmaceuty 
jako rzemieślnika wykonują-
cego w swoim laboratorium lek, 
wydaje się abstrakcją dla współ-
czesnych pacjentów. Dzięki 
takim placówkom jak Muzeum 
Farmacji kultura materialna 
oraz historia zawodu poznań-
skich i wielkopolskich aptekarzy 
istnieje w przestrzeni publicznej 
Poznania i „zachwyca bogactwem 
eksponatów i księgozbiorem”. 
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WIELKOPOLSKIE STRUKTURY ZWIĄZKU 
ZAWODOWEGO FARMACEUTÓW PRACOWNIKÓW 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (1919-1939)

Związek Zawodowy Farmaceutów Pracow-
ników w Rzeczypospolitej Polskiej to 
ogólnopolska, pracownicza organizacja 
farmaceutyczna istniejąca w latach 1919-

1939. Jego organem prasowym była „Kronika Farma-
ceutyczna”. Główny cel związku stanowiła troska 
o prawa fachowego personelu aptek oraz prestiż 
i etykę profesji. Była to największa organizacja 
farmaceutyczna w międzywojennej Polsce.

Celem niniejszego szkicu jest przedstawienie 
struktur organizacyjnych ZZFP w Wielkopolsce. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, że jej teren będzie 
rozumiany tu dość szeroko – zarówno w grani-
cach dawnej pruskiej Prowincji Poznańskiej (niem. 
Provinz Posen), jak i międzywojennego woje-
wództwa poznańskiego w granicach uzyskanych 
w 1938 r., przez co w kręgu naszego zainteresowania 
znajdą się również Bydgoszcz i Kalisz. Największą 
uwagę poświęcimy jednak Oddziałowi Poznań-
skiemu. Działał on bowiem najdłużej i był trwalszy 
od oddziałów istniejących w powyższych miastach.

Pod koniec pruskiego panowania w Wielko-
polsce na terenie Prowincji Poznańskiej i w samym 

Poznaniu działało też Stowarzyszenie Farma-
ceutów Pracowników Miasta Poznania i Prowincji 
Poznańskiej (niem. Vereinigung der angestellten 
Apotheker der Stadt und Prowinz Posen). Należeli 
do niej także Polacy. Ze względu na niemiecki 
charakter nie była ona jednak polem dogodnym 
do realizacji polskich interesów narodowych. 
W związku z tym 6 grudnia 1918 r. utworzono 
w Poznaniu skupiające Polaków pracownicze 
Towarzystwo Aptekarzy Kondycjonujących. 
Liczyło ono wówczas 32 członków. Rychły wybuch 
powstania wielkopolskiego (27 grudnia 1918 r.) 
i udział w nim polskich farmaceutów spowo-
dował jednak, że działalność towarzystwa została 
zawieszona. Organizacja ta zaczęła być znowu 
aktywna na początku 1919 r. W tym samym czasie 
w Poznaniu powstała druga farmaceutyczna 
organizacja pracownicza o nazwie „Samopomoc” 
Związek Aptekarzy Kondycjonujących Byłego 
Zaboru Pruskiego. Jej członkowie nawoływali 
do zjednoczenia z nią podobnych organizacji 
działających w byłym zaborze pruskim. Apel ten 
posiadał nieco pretensjonalny charakter, gdyż na 

HISTORIA
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wzmiankowanym terenie działało jeszcze tylko 
wspomniane Towarzystwo Aptekarzy Kondycjo-
nujących oraz niemieckie Stowarzyszenie Farma-
ceutów Pracowników Miasta Poznania i Prowincji 
Poznańskiej. 4 marca 1920 r. powstało wpraw-
dzie na Pomorzu Towarzystwo Aptekarzy Kondy-
cjonujących „Jedność” z siedzibą w Grudziądzu. 
Szybko jednak – bo do 1922 r. – zakończyło swą 
działalność. Nie powiodły się wówczas również 
próby stworzenia farmaceutycznej organizacji 
pracowniczej dla Pomorza z siedzibą w Toruniu. 
Ze względu na zbieżność dążeń Towarzystwa 
Aptekarzy Kondycjonujących i „Samopomocy” 
Związku Aptekarzy Kondycjonujących Byłego 
Zaboru Pruskiego 15 grudnia 1919 r. obie orga-
nizacje połączyły się, tworząc Towarzystwo 
Farmaceutów Polaków Byłego Zaboru Pruskiego 
w Poznaniu.

Nieco wcześniej – w listopadzie 1919 r. powołano 
do życia ZZFP, który mimo że skupiał początkowo 
tylko farmaceutów z byłego Królestwa Polskiego 

i dawnej Galicji, miał ambicje ogólnopolskie. Nowa 
poznańska organizacja zwlekała jednak z przyłą-
czeniem się do ZZFP. Jej członkowie uważali, że 
powinni najpierw zrzeszyć we własnych szeregach 
większość farmaceutów z terenu byłego zaboru 
pruskiego. W ich stanowisku dostrzec można więc 
separatyzm dzielnicowy. Jednocześnie świadczy 
ono o tym, że poznaniacy nie zamierzali ograniczać 
swej działalności wyłącznie do stolicy Wielkopolski. 
Dystans poznaniaków mógł wynikać również 
z tego, że większość członków ZZFP z terenu dawnej 
Kongresówki sympatyzowała jawnie z Polską Partią 
Socjalistyczną, która w byłym zaborze pruskim nie 
cieszyła się dużą popularnością. Po licznych dysku-
sjach 21 października 1921 r. poznaniacy postanowili 
w końcu przyłączyć się do ZZFP. Wskutek tego od 
1 stycznia 1922 r. ich organizacja stała się formalnie 
Oddziałem Poznańskim. W 1923 r. utworzenie 
Oddziału Bydgoskiego rozważali pracownicy aptek 
bydgoskich. Ostatecznie jednak zdecydowali o przy-
łączeniu się do Oddziału Poznańskiego.
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W latach dwudziestych jego członkowie myśleli 
nadal w kategoriach dawnych dzielnic rozbioro-
wych. W maju 1922 r., po rozpadzie wspomnianego 
wcześniej Towarzystwa Aptekarzy Kondycjonu-
jących „Jedność” w Grudziądzu, stali się inicjato-
rami powstania Oddziału Pomorskiego ZZFP. Akcja 
zakończyła się sukcesem, albowiem „Kronika Farma-
ceutyczna” informowała, że w październiku 1923 r. 
istniał Oddział Pomorski z siedzibą w Toruniu – 
stolicy województwa pomorskiego. Niedługo potem 
zakończył on jednak swoją działalność. Reaktywo-
wano go dopiero 7 maja 1936 r., podobnie jak wcze-
śniej jego siedziba mieściła się w Toruniu. W 1930 r. 
założono efemeryczny Oddział Bydgoski. Zarząd 
Główny rozważał jego utworzenie już w sierpniu 
1923 r., określając ów projekt jako „bliską ewentual-
ność”. Jak wspomniano, bydgoszczanie zdecydowali 
jednak wówczas o przyłączeniu się do Oddziału 

Poznańskiego. Pomysł utworzenia Oddziału Bydgo-
skiego zrealizowano dopiero siedem lat później. 
W maju 1930 r. rozważano kwestię jego nazwy. 
Początkowo proponowano, aby nosił on miano 
„Oddziału Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy, 
aby móc werbować na członków kolegów z całego 
Pomorza, które dotychczas nie jest jeszcze zorganizo-
wane.” Kwestię tę postanowiono jednak rozstrzygnąć 
później, po konsultacjach z pracownikami aptek 
z Torunia, Grudziądza oraz innych większych miast 
pomorskich. Ostatecznie wybrano nazwę: „Oddział 
Bydgoski”. Na uwagę zasługuje to, że jego założyciele 
przewidywali rozszerzenie działalności na obszar 
województwa pomorskiego, mimo że Bydgoszcz 
leżała wówczas jeszcze w województwie poznań-
skim. Z pomysłem tym pokryła się inicjatywa stwo-
rzenia Oddziału Pomorskiego z siedzibą w Toruniu. 
Oddział Bydgoski nie przetrwał przy tym długo. 

Witold Włodzimierz GŁOWACKI 
 Współzałożyciel i pierwszy prezes izby aptekarskiej 

w Poznaniu, wykładowca historii farmacji, współzałożyciel 
Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego i jeden z inicjatorów utworzenia Muzeum 
Farmacji w Poznaniu.

Witold Włodzimierz Głowacki 
urodził się 8  października 1909 r. 
w Inowrocławiu. Studia farmaceu-
tyczne na Wydziale Matematycz-
no-Przyrodniczym Uniwersytetu 
Poznańskiego ukończył w 1932 r. (pracę 
magisterską pisał pod kierunkiem 
prof. Konstantego Hrynakowskiego). 
W 1934 r. rozpoczął studia historyczne 
na Wydziale Humanistycznym Uniwer-
sytetu Poznańskiego. 

Przez wiele lat wykonywał zawód 
farmaceuty w aptekach. Pracę zawo-
dową rozpoczął w inowrocławskiej 
aptece „Pod Złotym Lwem”. Później był 
między innymi kierownikiem apteki 
w Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia 
w Poznaniu oraz apteki „Pod Koroną” 
przy poznańskim rynku Wildeckim, 
której współwłaścicielem został w 1947 r. 

W latach trzydziestych zaangażował się w działal-
ność społeczną w Związku Zawodowym Farmaceutów 
Pracowników Rzeczypospolitej Polskiej (ZZFP). 
Początkowo był skarbnikiem, w 1936 r. został prezesem 
Oddziału Poznańskiego tegoż związku, a później 
także członkiem prezydium Zarządu Głównego. 

Od roku 1945 r. rozpoczął wykłady i seminaria 
z historii farmacji na Oddziale 
Farmaceutycznym Uniwersy-
tetu Poznańskiego. W 1949 r. 
obronił doktorat „Pierwszy 
polski słownik farmaceutyczny 
i jego autor Paweł Guldeniusz” 
(promotorem był prof. Franci-
szek Adamanis). Z poznańską 
uczelnią medyczną związany 
był w latach 1958-1980. Za cało-
kształt dorobku naukowego, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem pracy „Zapomniana prasa 
farmaceutyczna i stosunek jej 
do zagadnień pracowniczych”, 
uzyskał tytuł docenta (1976 r.), 
a następnie profesora (1993 r.).

Prof. Witold Włodzimierz 
Głowacki zmarł w Poznaniu 
12 lipca 2001 r.   (KM)

Archiwum Jana Majewskiego
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Kierownik Działu Historii Medycyny 
i Farmacji Muzeum Okręgowego 
im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy.

Przestał istnieć już po roku. Ponadto 4 października 
1922 r. powstał Oddział Kaliski, jednak pod koniec 
1938 r. został zlikwidowany. 

W początkowej fazie we władzach Oddziału 
Poznańskiego znajdowali się aptekarze aprobowani 
i pomocnicy aptekarscy. Z biegiem czasu wzra-
stała jednak liczba magistrów farmacji kończących 
studia w niepodległej Polsce. Pod koniec między-
wojnia zdominowali oni władze oddziałowe. Należy 
dodać, że część pomocników aptekarskich podno-
siła kwalifikacje, kończąc studia farmaceutyczne. 
W 1923 r. znaczna część prezydium zarządu i komisji 
rewizyjnej posiadała dyplomy uzyskane pod koniec 
drugiej lub na początku trzeciej dekady XX wieku. 
W połowie okresu międzywojennego wyraźną grupę 
stanowili członkowie, którzy zakończyli edukację 
w trzecim dziesięcioleciu XX wieku. W 1939 r. niemal 
bez wyjątku były to już osoby z dyplomami odebra-
nymi w czwartej dekadzie XX stulecia. Początkowo 
osoby z wyższym wykształceniem wchodzące w skład 
władz Oddziału Poznańskiego były absolwentami 
uczelni niemieckich lub uniwersytetu w Poznaniu. 
Wraz z upływem lat zwiększała się grupa absol-
wentów tej uczelni. W 1939 r. stanowili oni już zdecy-
dowaną większość. Do Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Oddziału Poznańskiego wybierano zwykle osoby 
w wieku około 30 lat.

Do Zarządu Oddziału Poznańskiego weszło 
ogółem 59 działaczy. Najwięcej, bo aż 27 wybrano 
tylko raz. Aż osiem razy wybrany został Wilhelm 
Wink, sześciokrotnie wybrano Kazimierza Szymań-
skiego oraz późniejszego profesora farmacji Włodzi-
mierza Witolda Głowackiego. Pięć razy do zarządu 
weszli Józef Gramza i Jan Żarnowski. Analiza źródeł 
pozwoliła wskazać dziewięciu prezesów Oddziału 
Poznańskiego. Czterech z nich sprawowało funkcję 
tylko raz, dwóch dwukrotnie, jeden trzykrotnie, 
a dwóch – Włodzimierz Witold Głowacki i Kazi-
mierz Szymański – pięciokrotnie. Wśród członków 
Komisji Rewizyjnej zachodziła znaczna rotacja. 
Aż 20 osób weszło do niej tylko raz. Najczęściej, bo 
sześciokrotnie, wybierani byli Stefan Kowalczyk 
i Michał Linkowski.

Władze Oddziału Poznańskiego składały się 
głównie z mężczyzn. Wśród 59 członków zarządu 
znajdowały się tylko trzy kobiety, co stanowiło 5,08% 
ogółu. Nie pełniły one zwykle żadnych funkcji. Jedna 
z nich została trzy razy sekretarzem. Do komisji 

rewizyjnej nie wybrano żadnej kobiety. W przy-
padku Oddziału Poznańskiego w odróżnieniu od 
oddziałów z Polski centralnej i wschodniej, do 
których należało więcej kobiet, było to bezpośrednie 
przełożenie sytuacji panującej wśród szeregowych 
członków. Wiadomo bowiem, że we wrześniu 1927 r. 
Oddział Poznański skupiał 33 osoby, w tym tylko 
dwie farmaceutki.

Podobnie jak w przypadku zarządu i komisji 
rewizyjnej, również większość członków Oddziału 
Poznańskiego była stosunkowo młoda. Byli to 
ludzie w kwiecie wieku – trzydziestokilkulatkowie 
i czerdziestokilkulatkowie. Osoby te znajdowały się 
zapewne w szczytowej formie psychofizycznej, będąc 
jednocześnie na etapie życia sprzyjającym dążeniu 
do stabilizacji, w tym satysfakcjonujących warunków 
zatrudnienia, co było zgodne z założeniami progra-
mowymi ZZFP. Większość z nich rekrutowała się 
spośród pracowników aptek Poznania. Należy jednak 
pamiętać, że Oddział Poznański obejmował swoim 
zasięgiem całą Wielkopolskę, a przejściowo nawet jej 
pogranicza (Bydgoszcz).

Jak wspomniano we wstępie, Oddział Poznański 
był najliczniejszym i najsilniejszym oddziałem 
ZZFP działającym na terenie szeroko rozumianej 
Wielkopolski. Jednak w porównaniu z innymi 
wielkomiejskimi oddziałami z terenu dawnych 
Kongresówki i Galicji był niewielki. Przypomnijmy, 
że w 1927 r. skupiał 33 osoby, podczas gdy na przy-
kład oddziały warszawski, lwowski, krakowski czy 
łódzki miały kolejno: 376, 176, 128 i 120 członków. Na 
terenie dawnego państwa pruskiego ZZFP nie był 
bowiem tak popularny jak w byłym zaborze rosyj-
skim i austriackim. W 1923 r. Oddział Poznański 
był nawet o krok od rozwiązania. Zapobiegła mu 
bezpośrednia interwencja przedstawiciela Zarządu 
Głównego ZZFP Czesława Nałęcza. Na początku lat 
dwudziestych wielkopolscy działacze związkowi 
czuli się bardziej związani z byłą dzielnicą pruską 
niż z ogólnopolską organizacją. Z czasem ich sepa-
ratyzm słabł, jednak 
nigdy w Wielko-
polsce struktury 
organizacyjne ZZFP 
nie były tak silne 
jak w Warszawie, 
Łodzi, Krakowie czy 
Wilnie. 
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Kazimiera Bartkiewicz urodziła się 
12 stycznia 1927 r. w Miejskiej Górce jako 
córka mistrza stolarskiego. W latach 1948-

1952 studiowała na Wydziale Farmaceutycznym 
Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie otrzymała 
dyplom magistra farmacji. Do Zgromadzenia Sióstr 
Świętej Elżbiety w Poznaniu wstąpiła w 1947 r. 
Przez 5 lat, do ukończenia studiów, była postu-
lantką (w czasach stalinowskich siostry zakonne 
nie mogły studiować w habicie). 8 września 1952 r. 
została przyjęta do nowicjatu i przyjęła imię 
Maria Sapientia, a w październiku 1958 r. złożyła 
śluby wieczyste.

Przez pierwsze dwa lata po ukończeniu studiów 
pracowała jako katechetka, a następnie, od 1955 r., 
zatrudniona była w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu 
jako magister farmacji. Pracowała tam 14 lat. Przez 
30 lat swego życia zakonnego była sekretarką Zgro-
madzenia Sióstr Świętej Elżbiety Prowincji Poznań-
skiej. Cechowała ją rzetelność, pogoda ducha oraz 
życzliwość. Często odwiedzała chore siostry. Była 
zawsze uśmiechnięta. Radość, którą dzieliła się 
z nami, miała swoje źródło w sercu człowieka na co 
dzień żyjącego w przyjaźni z Bogiem. 

Siostra Maria Sapientia zmarła 26 marca 2020 r. 
Ze względu na panującą pandemię koronawirusa 
w pogrzebie na cmentarzu przy ul. Bluszczowej 
w Poznaniu uczestniczyło tylko 5 sióstr. 

Jestem jej wdzięczny za bezcenne informacje 
o siostrze Rafaeli Szymkowiak (1900-1995) ze Zgro-
madzenia Sióstr Świętej Elżbiety, która w 1952 r. 
namalowała obraz świętych Kosmy i Damiana, 
patronów aptekarzy i lekarzy, przechowywany 

SIOSTRA MARIA SAPIENTIA – KAZIMIERA BARTKIEWICZ (1927-2020)
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Farmaceutka w habicie

w domu sióstr przy ul. Łąkowej w Poznaniu. 
Nawiązuje on do obrazu znajdującego się od 1693 r. 
w ołtarzu głównym kościoła farnego w Oeschgen 
w kantonie Aargau w Szwajcarii. Dzieło siostry 
Rafaeli prezentowane było w poznańskim Pałacu 
Działyńskich w czasie obchodów pierwszego 
Święta Aptekarzy 27 września 1993 r. Siostra Maria 
Sapientia była wówczas gościem honorowym, 
uczestniczyła też w kolejnych obchodach święta 
wielkopolskich farmaceutów pod patronatem świę-
tych braci męczenników Kosmy i Damiana. 

Kopia obrazu autorstwa siostry 
Rafaeli, namalowana przez Jerzego 
Winklera, znajduje się w siedzibie 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Apte-
karskiej. Co roku prezentowana jest 
podczas mszy świętej w intencji apte-
karzy w poznańskiej Farze. Odkrycie 
obrazu św. Kosmy i Damiana autorstwa 
siostry Rafaeli Szymkowiak przez prof. 
Jerzego Masiakowskiego, z którym 
siostra Maria Sapientia studiowała 
w Akademii Medycznej w Poznaniu, 
rozpropagowali w 1995 r. prof. Wojciech 
Roeske z Krakowa i prof. Pierre Julien 
w wydawanym w Paryżu czasopiśmie 
„Revue d’Histoire de la Pharmacie”. 

OBRAZ NAMALOWANY PRZEZ SIOSTRĘ RAFAELĘ WYSTAWIANY JEST W POZNAŃSKIEJ FARZE PODCZAS COROCZNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA APTEKARZY
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JAN MAJEWSKI, SIOSTRA RAFAELA SZYMKOWIAK I PROFESOR JERZY MASIAKOWSKI

Obraz świętych Kosmy 
i Damiana siostry Rafaeli 
Szymkowiak nawiązuje 
do obrazu znajdującego 
się od 1693 roku w ołtarzu 
głównym kościoła farnego 
w Oeschgen w kantonie 
Aargau w Szwajcarii
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PUBLIKUJEMY PISMO GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO, 
SKIEROWANE DO PREZESA WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ 
RADY APTEKARSKIEJ.

  W odpowiedzi na pismo Pani Prezes z 20 lipca 2020 r. o sygn. Wlkp. OIA/1658/2020 w sprawie 
utylizowania produktów leczniczych zawierających prekursory narkotykowe kategorii 1, wraz 
ze wskazaniem podstawy prawnej dla określonych działań w tym zakresie aptek i hurtowni 
farmaceutycznych, uprzejmie informuję, iż Główny Inspektor Farmaceutyczny nie posiada 
kompetencji do udzielania wiążących interpretacji prawnych oraz nie udziela porad prawnych.
Jednocześnie wskazuję, że ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 
ze zm.) przewiduje możliwość wydania wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których 
wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). W związku 
z powyższym Główny Inspektor Farmaceutyczny uprzejmie informuje, że nie jest możliwe wydanie 
wiążącego pisemnego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Niemniej jednak informuję, co następuje.
Zgodnie z art. 44 ust. 9 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 852 z póżn. zm.) minister właściwy do spraw zdrowia określił warunki i tryb postępowania 
ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich 
mieszaninami lub odpadami, produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął 
termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub 
prekursory kategorii 1, uwzględniając w szczególności wymogi zabezpieczenia przed ich niewłaściwym 
użyciem, sposoby niszczenia tych środków w zależności od ich rodzaju i ilości oraz podmioty 
obowiązane do pokrywania kosztów związanych z niszczeniem tych środków.
Mając na uwadze, że efedryna i pseudoefedryna, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 273/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych z 11 lutego 
2004 r., zostały sklasyfikowane jako prekursory kategorii I, zasadnym jest, że utylizacja produktów 
leczniczych zawierających efedrynę i pseudoefedrynę powinna być przeprowadzona zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, 
ich mieszaninami oraz produktami Ieczniczymi, zepsutymi, sfalszowanymi lub którym upłynął 
termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub 
prekursory kategorii 1 (Dz. U. z 2012 r., poz. 236).
Dodatkowo informuję, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. rozporządzenia „jeżeli podmiot posiadający 
środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, ich mieszaniny lub 
produkty lecznicze zawierające w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe 
lub prekursory kategorii 1, zwane dalej «produktami leczniczymi», stwierdzi, że są one zepsute, 
sfałszowane lub upłynął termin ich ważności, zawiadamia o tym na piśmie wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, zwanego dalej 
«wojewódzkim inspektorem», a w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy 
z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – Głównego Inspektora Farmaceutycznego”.

PAWEŁ PIOTROWSKI 
Główny Inspektor Farmaceutyczny

Poczta
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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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