BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE

FARMACJA
KRAKOWSKA
ROK XI / nr 4 / 2008

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
wszystkim Czytelnikom „Farmacji Krakowskiej”
najserdeczniejsze życzenia
pomyślności w życiu osobistym, sukcesów w pracy
składa
Okręgowa Rada Aptekarska
wraz z pracownikami biura OIA

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Krakowie

Farmacja
Krakowska

Kwartalnik, rok XI / nr 4 / 2008

Wydawca:
© Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 98/68
tel. 264-25-14, 264-25-53, 264-25-54, fax 264-25-09
http://www.oia.krakow.pl
e-mail: redakcja_bfk@oia.krakow.pl

Redaguje kolegium w składzie:
mgr farm. Barbara Sanowska – redaktor naczelna
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski – prezes OIA
dr farm. Maciej Bilek – z-ca redaktora naczelnego
mgr farm. Iwona Dymarczyk, mgr farm. Joanna Typek, Maciej Kołaczkowski,
Jadwiga Wojdyła

Stali współpracownicy:
Paweł Kubica
Maciej Strzemski

Realizacja wydawnictwa:
Hector Studio
30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 1/15
tel. 601 40-65-39
e-mail: ll@gk.pl

Skład, łamanie: Leszek Liskiewicz
Projekt okładki: Atilla Leszek Jamrozik
Fotografia: Adam Olszowski
Na okładce obraz Piotra Stachiewicza „Hygiea”,
będący własnością Muzeum Farmacji w Krakowie, ul. Floriańska 25

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo do skrótu,
nie odpowiada za treść ogłoszeń.

ISSN 1505-8166

Nakład: 2500 egzemplarzy

Farmacja Krakowska

3

SPIS TREÂCI
Od redakcji ....................................................................................... 4
Informacje bieżące .......................................................................... 5
Kalendarium .................................................................................... 6
Informacje Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie ................ 8
Wiadomości aptekarskie ............................................................... 12
Prawnik radzi ................................................................................. 18
Wykaz obowiązujących aktów prawnych .................................... 20
Nowości wydawnicze .................................................................... 21
Wydarzenia .................................................................................... 22
Co farmaceuta wiedzieć powinien ............................................... 27
Przegląd wiadomości naukowych ................................................ 31
Od natury do receptury ................................................................ 33
Rośliny lecznicze ........................................................................... 36
Misce, fiat … .................................................................................. 39
Apteki Małopolski ......................................................................... 41
Przed 100 laty polska prasa farmaceutyczna pisała… ............... 48
Z dawnej apteki ............................................................................. 49

Od redakcji

4

OD REDAKCJI
Koleżanki i Koledzy
Za nami prawie 12 miesięcy 2008 roku wytężonej pracy w naszych aptekach.
I wydawać by się mogło, że oprócz gorączki świątecznych zakupów czy remanentów nic już nam się nie przytrafi. A jednak musimy zmierzyć się z kolejną nowelizacją naszej „biblii”, czyli ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz ustawy o cenach.
Poza kilkoma korzystnymi zmianami, przynajmniej dla większości, jedna z proponowanych jest wybitnie moim zdaniem niekorzystna dla egzystencji aptek, które upatrują
czerpanie korzyści z otrzymywanych rabatów jako ostatnia deskę ratunku dla swoich
przedsiębiorstw. A mianowicie, propozycja wprowadzenia urzędowych cen zbytu, urzędowych marż handlowych i detalicznych mających charakter cen i marż sztywnych.
W tym miejscu przytłaczająca większość zapewne powie TAK! Walczyliśmy o to
od kilku lat, po drodze przechodząc przez wiele chorób wieku dziecięcego jak
1 grosz, ceny hurtowe, czy nie pobieranie ryczałtów itp. Racja! Tylko, że tak skonstruowany zapis ustawowy eliminował będzie możliwość rabatowania refundowanych produktów leczniczych. Bo jeżeli cena zbytu, marża hurtowa i cena detaliczna
mają być „sztywne”, to gdzie tu miejsce na udzielenie nam jakiegokolwiek rabatu?
Samorząd zawodowy jest za jednakowymi cenami refundowanych produktów leczniczych, w każdej aptece na terenie całego kraju, bez względu na warunki handlowe
jakie posiada apteka w hurtowni, które pozwalają jej czerpać większy lub mniejszy
zysk z tego tytułu.
Nie jest natomiast za „urawniłowką”, która każe nam się staczać po równi pochyłej, odbierając i tak mizerny zarobek jaki w tej chwili udaje się nam wypracować.
Wszak jak mantrę słyszymy od rządzących, że prowadzenie apteki to działalność gospodarcza, a jeżeli tak to wywodząc z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
powinniśmy czerpać z tego godziwy zarobek! Ale zaraz usłyszymy od tychże, że Apteka to działalność regulowana i nie godzi się żerować na nieszczęściu ludzkim. Jak
zwykle diabeł tkwi w szczegółach – w naszym przypadku „sztywne marże” – jest
tym co zmieni diametralnie sytuację ekonomiczną naszych przedsiębiorstw. Zamiana dotychczasowej ceny urzędowej maksymalnej (tworu niedoskonałego jak wiemy)
na sztywną marżę nie wróży nic dobrego. Pomimo tak hiobowej wizji jaka rysuje się
po lekturze projektów zmian w ustawach Prawo farmaceutyczne i o cenach, Samorząd dołoży starań aby przekonać rządzących do naszych racji.
Kończąc, życzę Państwu zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Kraków, grudzień 2008 r.

Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
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INFORMACJE BIE˚ÑCE
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
tel. 264-25-13, 264-25-14, 264-25-53, 264-25-54, fax 264-25-09

Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745

Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki od godz. 900 do 1700
od wtorku do piątku od godz. 900 do 1530

Prezes
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski pełni dyżury:
w poniedziałki od godz. 1200 do 1700, w czwartki i piątki od godz. 1200 do 1400

Kierownik biura
Jadwiga Wojdyła

Radca prawny OIA
mgr Janusz Brol dyżuruje w poniedziałki od godz. 1400 do 1700

Wysokość składek członkowskich:
• Kierownicy aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych:
65 zł
• Inne osoby pełniące kierownicze funkcje na stanowiskach związanych
z wykonywaniem zawodu farmaceuty oraz kierownicy aptek szpitalnych
i zakładowych:
35 zł
• Pozostali członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści):
20 zł
• Emeryci i renciści niepracujący:
5 zł
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Kalendarium

KALENDARIUM
4–7.09.2008 r.

Zakopane – coroczne seminarium prawników okręgowych izb
aptekarskich
9.09.2008 r.
Kraków – posiedzenie ORA
11.09.2008 r.
Poznań – wyjazdowe posiedzenie NRA
11.09.2008 r.
Poznań – konferencja zatytułowana „Edukacja pacjenta w opiece
farmaceutycznej” organizowana przez redakcję Czasopisma Aptekarskiego
13.09.2008 r.
Kraków – I Piknik Farmaceutyczny „Mixtura 2008” połączony
z akcją charytatywną „Pomóżmy Beatce” (10-letniej dziewczynce
poszkodowanej w wypadku autobusu szkolnego)
22.09.2008 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
24.09.2008 r.
Warszawa – posiedzenie prezydium NRA
25.09.2008 r.
Warszawa – w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie
odbyły się uroczystości obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Podczas spotkania uhonorowano zasłużonych farmaceutów odznaczeniami państwowymi, resortowymi „Za Zasługi dla
Ochrony Zdrowia” oraz odznaczeniami samorządowymi – Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego. Wręczono również dyplomy potwierdzające przyznanie tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” oraz „Mecenasa Samorządu Aptekarskiego”
26.09.2008 r.
Kraków – w siedzibie OIA, robocze spotkanie reprezentantów
wszystkich krajów członkowskich UE, w ramach realizacji projektu „Promowanie mobilności geograficznej i mobilności w zakresie
zmian miejsca pracy pracowników w UE – Projekty innowacyjne”.
Z ramienia NRA uczestniczyli Jerzy Łazowski i Piotr Bohater
29–30.09.2008 r. Nadarzyn k. W-wy – spotkanie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i zastępców Naczelnego ROZ oraz przewodniczących okręgowych sądów aptekarskich i sędziów Naczelnego Sądu Aptekarskiego
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2.10.2008 r.

5.10.2008 r.

10.10.2008 r.

16.10.2008 r.

17–19.10.2008 r.

21.10.2008 r.

23.10.2008 r.
5.11.2008 r.
13.11.2008 r.
25.11.2008 r.

25–27.11.2008 r.
27.11.2008 r.
27–28.11.2008 r.
2.12.2008 r.
12–14.12.2008 r.
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Kraków – w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się podsumowanie
zbiórki przeterminowanych leków z gospodarstw domowych. Z ramienia OIA w spotkaniu uczestniczył wiceprezes Witold Jucha
Kraków – w Audytorium Maximum odbyło się uroczyste rozpoczęcie I roku studiów w roku akademickim 2008/2009. Izbę reprezentował prezes Piotr Jóźwiakowski
Ciechocinek – na zaproszenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego odbyła się wspólna konferencja wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych i prezesów okręgowych rad aptekarskich. Omawiane były zagadnienia współpracy samorządu z wojewódzkimi inspektorami. W spotkaniu uczestniczył prezes Piotr
Jóźwiakowski
Kraków – posiedzenie naukowo szkoleniowe „Rola kwasów omega-3 w rozwoju dzieci”; „Przyczyny, przebieg i leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów z uwzględnieniem diety”
Kraków – w siedzibie OIA odbyło się spotkanie rekrutacyjne
prowadzone przez firmę A-Team dla osób chętnych podjąć pracę za granicą
Kraków – w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym i w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się Czwarta Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Farmaceutów. ORA w Krakowie reprezentował prezes
Piotr Jóźwiakowski
Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe „Leki innowacyjne –
dlaczego warto o nich pamiętać?”; „Współpraca lekarza i farmaceuty warunkiem sukcesu terapeutycznego – forum przypadków klinicznych”
Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
Kraków – posiedzenie ORA
Kraków – zebranie kwartalne kierowników aptek szpitalnych
Kraków – konferencja naukowo szkoleniowa „Pierwsza pomoc
w leczeniu zespołów bólowych układu ruchu”; „Infekcje górnych
dróg oddechowych – rozpoznanie choroby i sposoby leczenia”
Tarnów, Nowy Sącz, Kraków – kwartalne spotkanie aptekarzy
Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
Warszawa – konwent Prezesów ORA
Kraków – posiedzenie ORA
Krynica – Okręgowy Zjazd Aptekarzy
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Informacje Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

INFORMACJE OKR¢GOWEJ
IZBY APTEKARSKIEJ
W KRAKOWIE
Małopolski Oddział Wojewódzki
znak: MOW WGL III 075-6/WW/08

Kraków, dnia 23 września 2008 r.

Szanowny Pan
Piotr Jóźwiakowski
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
ul. Kobierzyńska 98/68
30-382 KRAKÓW
Dotyczy: stanowisko MOW NFZ wobec artykułu,,Refundacja pod znakiem zapytania”
Szanowny Panie Prezesie!
W związku z publikacją na łamach Dziennika Polskiego artykułu „Refundacja
pod znakiem zapytania” Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia w Krakowie postanawia sprostować zawarte w artykule informacje, które
nie są zgodne z prawdą i wyjaśnia:
Przedstawione w omawianym artykule informacje ukazują działalność NFZ
w złym świetle i podważają autorytet instytucji, będącej państwową jednostką organizacyjną powołaną głównie do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Pragniemy zaznaczyć, iż podstawą działalności NFZ jest ustawa
z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz.U.04.210.2135 z późn. zm.) i wszystkie czynności, które
podejmuje NFZ mają oparcie w ustawie, która zgodnie z art. 87 Konstytucji jest
źródłem powszechnie obowiązującego prawa. Kontrole aptek i ordynacji lekarskich,
o których mowa w artykule, są jednym z wielu zadań Funduszu, a szczegółowe umocowanie do ich przeprowadzania znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 28 września 2004 roku w sprawie recept lekarskich (DZ.U.04.213.2164), obec-
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ne z dnia 17 maja 2007 roku (Dz.U.07.97.646), które podobnie jak ustawa należy
do zamkniętego katalogu źródeł prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wspomniane wyżej rozporządzenie określa między innymi sposób i tryb wystawiania recept lekarskich oraz sposób realizacji recept oraz kontroli ich wystawiania
i realizacji. Zgodnie z powyższym, jak również zgodnie z § 26 powołanego rozporządzenia, kontrola realizacji recept na refundowane leki i wyroby medyczne obejmuje również badanie prawidłowości działań osób wydających leki. Tym samym niniejsze rozporządzenie znajduje zastosowanie również do osób wydających leki i realizujących recepty, a nie tylko do lekarzy wystawiających recepty.
Ponadto, zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia, jeżeli recepta zawiera braki formalne, tj. „nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporządzeniem dane niezbędne do wystawienia recepty”, osoba wydająca lek może ją zrealizować tylko w przypadkach wyliczonych w rozważanym paragrafie, stanowiących
katalog zamknięty. Nie ma zatem podstaw do zarzucania Funduszowi bezprawnego obciążania aptek obowiązkiem zwrotu refundacji, jeśli w wyniku stwierdzonych
w toku kontroli nieprawidłowości okazało się, że NFZ dokonał świadczeń, do których nie był zobowiązany i które nie były należne.
Mając na uwadze powyższe, NFZ nie ponosi winy za problemy finansowe aptek,
które mogą prowadzić do bankructwa. Naturalne jest, że wszelkie działania czy to
lekarzy wystawiających recepty, czy aptek i osób wydających leki, związane z przeznaczaniem środków publicznych na refundację leków, jest i będzie poddawane
szczegółowej kontroli zgodności z prawem.
Przeprowadzane kontrole aptek polegają przede wszystkim na sprawdzeniu zestawień refundacyjnych w odniesieniu do zrealizowanych recept na refundowane leki
i wyroby medyczne w danym okresie objętym kontrolą oraz prawidłowość realizacji
recept na refundowane leki. Ponadto NFZ nie nakłada żadnych kar na apteki, a jedynie cofa refundację za nieprawidłowo zrealizowane recepty na leki refundowane.
Jednocześnie, w związku z pismem z dnia 9 września 2008 roku dotyczącym zasad i realizacji kuponów KUM/RUM, pragniemy ustosunkować się do przedstawionego problemu i informujemy, że MOW NFZ podtrzymuje stanowisko wyrażone
w informacji zamieszczonej na stronie internetowej MOW NFZ – komunikat z dnia
12 września 2008 roku, w brzmieniu:
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.97, poz.
646 z późn. zm.) – „recepty wystawiane na kuponie dołączonym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej mogą być realizowane
na dotychczasowych zasadach”. Jednocześnie informujemy, że świadczeniodawcy
oraz lekarze z terenu Małopolski przy ordynacji leków korzystają z recept lekarskich zgodnych ze wzorem określonym ww. rozporządzeniem.
Małopolski Oddział Wojewódzki nie wdrażał systemu RUM.
Natomiast w nawiązaniu do interpretacji art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
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(Dz.U.04.210.2135 z późn. zm.), MOW NFZ wyjaśnia, iż zgodnie z obowiązującym
brzmieniem ustawy „Jeżeli w wykazach, o których mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1 i art.
37 ust. 2 pkt 2, zamieszczono lek o nazwie międzynarodowej lub własnej, apteka
może wydać, na zasadach określonych w art. 36 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 43-46,
również inny lek dopuszczony do obrotu, niezamieszczony w tych wykazach, a o tej
samej nazwie międzynarodowej lub własnej, tej samej dawce, wielkości opakowania
i drodze podania, pod warunkiem, że jego cena nie jest wyższa od limitu ceny, a jeżeli limit nie został ustalony – od ceny leku zamieszczonego w wykazach.
Powyższe oznacza, że przepisany na recepcie lek spełniający wymogi określone
ww. art. może zostać wydany jako lek refundowany.
Ponadto, apteka ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej,
dawce, postaci farmaceutycznej lub postaci farmaceutycznej zbliżonej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie przekracza limitu ceny, co więcej apteka ma obowiązek posiadać ten lek.
dr med. Krzysztof Mawlichanów

Rzecznik Prasowy
Naczelnej Izby Aptekarskiej

Kraków, dnia 3.10.2008 r.

Szanowny Pan
Dr med. Krzysztof Mawlichanów
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
31-056 Kraków, ul. Józefa 21
Dot. pisma nr MOW WGL III 075-6/WW/08
Szanowny Panie!
W związku z otrzymanym pismem z dnia 23 września 2008 r. (nr jw.), pozwalam sobie zauważyć, iż przekazując informacje dziennikarzowi Dziennika Polskiego, zawarte w artykule „Refundacja pod znakiem zapytania”, występowałem jako
rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej. W związku z powyższym przedstawione przeze mnie nieprawidłowości dotyczyły systemu refundacji w całej Polsce
i bynajmniej nie odnosiły się jedynie i wyłącznie do Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Stąd też wszelkie krytyczne uwagi i oceny do treści artykułu powinny być kierowane do Naczelnej Izby Aptekarskiej, a nie do Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Krakowie. W pełni zgadzam się ze stanowiskiem zawartym
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w piśmie Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, że w ramach
systemu ubezpieczeń zdrowotnych (podobnie jak w każdej innej dziedzinie działalności społecznej czy gospodarczej) należy bezwzględnie przestrzegać obowiązującego prawa. Należy jednak pamiętać, że prawo nie może być stosowane wybiórczo,
lecz powinno uwzględniać cały system, a w szczególności nie może godzić w prawa
pacjenta i podmiotów prowadzących działalność na rynku usług medycznych.
W szczególności nie można zgodzić się z tezą zawartą na str. 2 przedmiotowego
pisma, że „jeżeli recepta zawiera braki formalne ….”, to gdyby NFZ uznał refundację, wówczas „dokonał (by) świadczeń, do których nie był zobowiązany i które nie
były należne”. W żadnej mierze nie można uznać, że z faktu wystąpienia braków
formalnych na recepcie pacjent traci stosowne uprawnienia do świadczenia medycznego (leku), a tym samym NFZ zwolniony jest z obowiązku refundacji. Skoro
pacjent jest ubezpieczony to przysługują mu prawem przypisane uprawnienia i nie
może ponosić konsekwencji z tytułu uchybień czy naruszeń prawa dokonanych
przez podmiot wystawiający receptę.
Farmaceuta wydający lek pozostaje w trudnej sytuacji, gdyż z jednej strony jest
pacjent i jego prawo do leku, a z drugiej recepta wystawiona z błędami formalnymi,
wydana pacjentowi mającemu prawo do określonego świadczenia medycznego. Nie
w każdym przypadku można dokonać poprawek i korekt na recepcie, a niewydanie
leku (odesłanie pacjenta do lekarza) może wiązać się z określonymi konsekwencjami zdrowotnymi dla pacjenta. Czy w takiej sytuacji wydanie pacjentowi leku – to
zdaniem NFZ – również świadczenie nienależne, do którego nie jest zobowiązany?
W szeroko omawianym przez NFZ rozporządzeniu Ministra Zdrowia „w sprawie recept lekarskich” jest tylko jeden przepis wprost wskazujący na obowiązek odmowy wydania leku – § 25 „w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia sfałszowania recepty”. Jak
również, co jest oczywiste, gdy receptę realizuje osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych, czy też nieposiadająca uprawnień do określonego świadczenia. Żadna inna norma nie nakłada obowiązku odmowy wydania leku ubezpieczonemu pacjentowi,
szczególnie w sytuacji niezawinionych braków i uchybień formalnych na recepcie.
Udzielając informacji prasowej w żadnej mierze nie było moim celem ani zamiarem
– co sugerowane jest w piśmie NFZ – ukazywać działalność NFZ w złym świetle i podważać jego autorytet. Reprezentując środowisko aptekarskie mamy jednak prawo i obowiązek wskazywać na występujące – naszym zdaniem – uchybienia i nieprawidłowości
w relacjach z NFZ, wskazujące na naruszenia w realizacji głównego celu, dla jakiego
powołany jest Fundusz, a mianowicie zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
ze środków publicznych. Pozwalamy sobie jednocześnie zauważyć, że wskazując na restrykcyjne działania Funduszu, w głównej mierze występujemy w interesie pacjentów,
których uprawnienia w konsekwencji są w ten sposób naruszane.
Z poważaniem
Rzecznik Prasowy
Naczelnej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
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WIADOMOÂCI APTEKARSKIE
Kontrola
z Narodowego Funduszu Zdrowia
Kontrole w aptekach przeprowadzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia to kolejny temat, jaki tu przedstawimy.1 Ponieważ dotyczą one recept zgłaszanych do refundacji, dla uproszczenia przyjmujemy, że określenie „realizacja recepty” dotyczyć
będzie jedynie tych refundowanych.
Informacje o nieprawidłowościach przy realizacji recept zaczerpnięte zostały
z protokołów pokontrolnych. Oczywiście wymienione poniżej uchybienia nie wyczerpują listy nieprawidłowości, jakie NFZ uznał za błędy i nakazał zwrot refundacji. Mam jednak nadzieję, że mimo wszystko ta publikacja w jakimś stopniu pomoże koleżankom i kolegom farmaceutom uniknąć w przyszłości strat związanych
z koniecznością zwrotu otrzymanej refundacji. Pominę też kwestię słuszności działań kontrolerów. Zasady kontroli oraz tryb ich prowadzenia określa odpowiednie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia.2
Ponieważ recepty w aptece mają być przechowywane przez 5 lat – licząc od końca roku, w którym nastąpiła ich realizacja – możemy liczyć się z kontrolą za okres,
gdy obowiązywały inne przepisy. Warto więc zachować archiwalne Dzienniki Ustaw

1
NFZ działa w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135 z późn. zm.: 05.94.788; 05.132.1110;
05.138.1154; 05.157.1314; 05.164.1366; 05.169.1411; 05.179.1485; 06.75.519; 06.104.708; 06.104.711;
06.143.1030; 06.170.1217; 06.191.1410; 06.227.1658; 06.249.1824; 07.64.427; 07.64.433; 07.82.559;
07.115.793; 07.133.922)

2

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r.w sprawie trybu udostępniania podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych do kontroli recept
zrealizowanych przez świadczeniobiorców i związanych z tym informacji (Dz.U.04.213.2166) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.07.97.646)
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i Dzienniki Urzędowe MZ z Ustawami i Rozporządzeniami Ministra Zdrowia3 oraz
Obwieszczeniami Prezesa Urzędu Rejestracji (szczególnie ważne przy realizacji recept dla inwalidów wojennych i przy chorobach przewlekłych)
Zacznijmy jednak od obowiązków kontrolera, który przystępując do pracy powinien przedstawić upoważnienie zawierające:
1. Oznaczenie oddziału wojewódzkiego Funduszu;
2. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego;
3. Podstawę prawną kontroli;
4. Przedmiot, zakres i cel kontroli;
5. Imię i nazwisko osoby kontrolującej oraz numer jej legitymacji służbowej;
6. Datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
7. Datę ważności upoważnienia;
8. Podpis oraz imienną pieczątkę osoby upoważnionej do reprezentowania Funduszu;
9. Datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
10. Pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego
Rozporządzenie określa lakonicznie, że kontrola realizacji recept na refundowane leki i wyroby medyczne obejmuje badanie prawidłowości działań osób wydających leki, w tym:
• Prawidłowość zrealizowania i otaksowania recept;
• Prawidłowość ilości wydawanych leków i wyrobów medycznych, w tym również
wielkości wydawanych opakowań;
• Przestrzeganie terminów realizacji recept.
Z protokołów pokontrolnych wynika, że realizacja recept traktowana jest prawie
jak realizacja czeków w banku. Według kontrolerów – recepta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, aby podlegała refundacji4. Jednocześnie postać, dawka i ilość
wydanego leku ma być zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie recept lekarskich.

3

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz
wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz.U.08.125.806, Dz.U.07.222.1651, Dz.U.07.31.202,
Dz.U.06.101.697, Dz.U.04.274.2725). Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz.U.08.125.808, Dz.U.07.222.1653, Dz.U.07.32.204,
Dz.U.06.101.699, Dz.U.04.274.2727). Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób
oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, Dz.U.08.125.807, Dz.U.07.222.1652,
Dz.U.07.31.203, Dz.U.06.101.698, Dz.U.04.275.2730
4

Dz U.04.213.2164, par.3, 4 Dz.U.07.97.646 par. 3, 4
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Tak więc za błędnie zrealizowane lub zawierające uchybienia formalne uznano
recepty:
1. Z pieczątką świadczeniodawcy nie zawierającą następujących danych: pełna nazwa zakładu, adres, numer telefonu, identyfikator świadczeniodawcy lub numer
REGON (szczególnie często zdarzało się, że lekarze z gabinetów prywatnych prowadzonych jednoosobowo nie mieli w pieczątce nagłówkowej numeru telefonu);
2. Dla recept pro autore, pro familiae brak numeru umowy z NFZ na ww. recepcie
zaczynającego się od cyfr 98..... (np. recepta z pieczątką nagłówkową szpitala, adnotacją „dla lekarza” lub „rodziny” i pieczątką imienną lekarza nie zawierającą
numeru umowy z NFZ);
3. Dla recept pro autore i pro familiae brak numeru telefonu lub adresu w pieczątce lekarza (przybijanej w miejscu „Świadczeniodawca”);
4. Na drukach z symbolem Kasa Chorych (lub innych niezgodnych z Rozporządzeniem);
5. Bez pełnego adresu pacjenta (miejscowość, ulica, numer domu – pamiętajmy, że
możemy go dopisać podobnie jak numer oddziału NFZ na podstawie okazanych
dokumentów, z tym, że adnotacja o tym musi się znaleźć na recepcie, wraz z naszym podpisem!)5;
6. Bez zaznaczenia oddziału NFZ;
7. Bez wypełnienia pól uprawnienia pacjenta i choroby przewlekłe lub znaku X;
8. Bez pieczątki lekarskiej, bez podpisu lekarza na pieczątce (musi być pieczątka
i podpis) lub z nieczytelnym numerem prawa wykonywania zawodu6;
9. Bez daty, z datą nieczytelną, datą poprawioną bez pieczątki i podpisu lekarza, datą późniejszą niż realizacja recepty, w recepcie odnawialnej z datą wcześniejszą
niż określona w rubryce: „data realizacji od” lub datą wskazującą, że recepta była zrealizowana po terminie ważności (w tym na antybiotyki i z zakładów pomocy doraźnej 7 dni, na leki psychotropowe i odurzające 14 dni7, na pozostałe leki
30 dni);
10. Wydanie większej ilości niż na miesięczne stosowanie, jeżeli nie wpisano
X w pozycji „data realizacji od”;
11. Wydanie leku o kontrolowanym działaniu (depot, retard, prolog itp.) jeżeli zapisany był w tej samej dawce, ale nie w formie o przedłużonym działaniu (np. klacid uno 500 zamiast klacid 500, ceclor MR 500 zamiast vercef 500);
5

Dz U.04.213.2164 par. 17, Dz.U.07.97.646 par. 16

6

Dz U.04.213.2164 par. 2 ust. 1, par. 3 ust. 6, Dz.U.07.97.646 par. 2 ust 1, par. 3 ust. 7

7
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających,
substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub
substancje (Dz.U.06.169.1216 par. 10 ust. 1w powiązaniu z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.05.179.1485 z późn. zm.; 06.66.469; 06.120.826; 06.225.1635;
07.7.48; 07.82.558) Załącznik nr 2
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12. Realizację recepty, jeżeli lekarz dokonał poprawki i nie przybił pieczątki oraz jej
nie parafował (sama pieczątka przybita na poprawce bez podpisu uznana jest jako poprawka osoby nieuprawnionej lub brak poprawki)8;
13. Realizację recepty gdzie wraz z innymi lekami zapisany jest lek psychotropowy,
który ma być na osobnej recepcie (np. myolastan z lekami p.bólowymi)9;
14. Realizację recept, jeżeli wypisano więcej niż 5 pozycji (nawet jeżeli pacjent rezygnuje z tych leków lub gdy dodatkowy lek jest pełnopłatny, czyli nie zwiększa
to refundacji)10;
15. Realizacja recepty po 7 dniach na leki wypisane wraz z antybiotykiem (nawet
gdy pacjent zrezygnował z antybiotyku – taka recepta traci ważność po 7 dniach
i może być zrealizowana ze 100% odpłatnością);
16. Wydanie leku refundowanego, jeżeli lekarz zapisał lek zamiennik niewymieniony w wykazach, a jego cena przekracza limit leku refundowanego (np. biseptol
960 zamiast zapisanego bactrim forte);
17. Realizacja recepty na lek, który występuje tylko w 1 dawce i postaci, a lekarz na
recepcie zapisał dawkę mniejszą niż faktycznie zarejestrowana (np. serevent
dysk 0,025);
18. Nie odnotowano na rewersie recepty numeru dokumentu osoby uprawnionej;
19. Wydanie leku ze środkiem psychotropowym (np. mieszanka z luminalem) lub
odurzającym, bez podanego dawkowania – należy pamiętać, że w przypadku
tych preparatów podanie dawkowania jest obowiązkowe;
20. Wydanie środka odurzającego, gdy na recepcie nie podano słownie całkowitej
ilości środka;
21. Wydanie więcej niż dwa najmniejsze opakowania ujęte na listach refundacyjnych, jeżeli nie zapisano dawkowania (np. opatrunki hydrożelowe);
22. Wydanie więcej leku niż na 3-miesięczną kurację wynikającą z dawkowania. Podkreślam, że kontrolerzy byli niezwykle skrupulatni w przypadkach, gdy recepty
zawierały większą ilość opakowań. W szczególności należy zwracać uwagę na leki zapisane po 2 op. z dawkowaniem, jeżeli ilość dawek lub tabl. jest w opakowaniu duża, np. lek berotec N 100 lub tafen a 200 dawek w ilości 2 op. możemy wydać jeżeli lekarz zaznaczył dawkowanie i jest ono nie mniejsze niż 5 dawek na
dzień, podobnie jak nie możemy wydać 2 op. z dawkowaniem 1 x 1, iporelu, tialoridu, bo są pakowane po 50 tabl. Nieco inaczej jest z insulinami: możemy wydać tylko ilość wynikającą z przemnożenia dawkowania przez 90 dni – z tym, że
jeżeli nie daje to pełnych opakowań to dzielimy je. Rozporządzenia w sprawie recept nie zezwalały na wydanie ilości większej niż na 3-miesięczną kurację wyni-

8

Dz U.04.213.2164 par. 2 ust. 2, Dz.U.07.97.646 par. 2 ust. 2

9

Dz.U.06.169.1216 par. 6 ust. 2

10

Dz U.04.213.2164, par. 13 ust. 1; Dz.U.07.97.646 par. 12 ust. 1
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kającą z dawkowania, przy czym dzielić można tylko ampułki i antybiotyki, pozostałe leki wydawać musimy w pełnych opakowaniach, w ilościach zaokrąglanych w dół.
23. Zrealizowanie recepty, gdy ilość zapisana była cyframi rzymskimi (możemy wtedy wydać najwyżej 1 najmniejsze opakowanie wymienione w listach refundacyjnych);
24. Wydanie większego niż najmniejsze opakowanie ujęte w wykazach, jeżeli lekarz
nie określił wielkości opakowania lub określił opakowanie nie ujęte w wykazach.
Często dotyczyło to sytuacji, gdy wydano opakowanie większe, gdyż najmniejsze ujęte w wykazach było całkowicie niedostępne na rynku;
25. Wydanie leku w większej niż najmniejsza dawka, jeżeli lekarz nie określił dawki.
W przypadku pkt 1-20, kontrolerzy funduszy uznają to za realizację recepty nieważnej i nakażą zwrot całej refundacji, w przypadku pozostałych punktów (21-25)11
refundacja pomniejszana jest o kwotę błędnie wydanych leków.
W trakcie kontroli kierownik ma prawo składać wyjaśnienia, co do realizacji
recept.12
Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu i poinformowaniem kierownika
(lub osoby zastępującej) o przysługującym mu prawie:
1. Zgłoszenia przed podpisaniem protokołu – w terminie 7 dni od daty otrzymania
– pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.
2. Odmowy podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność w terminie 7 dni wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy.
3. Złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień, co do przyczyn
i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w protokole, w terminie
uzgodnionym z kontrolerem.
Jeżeli kierownik nie zgłasza uwag do protokołu powinien go podpisać i odesłać
do siedziby Funduszu w terminie określonym w protokole.
Na podstawie podpisanego protokołu Fundusz przesyła wezwanie do realizacji zaleceń pokontrolnych. W dokumencie tym szczegółowo określony jest sposób i termin
realizacji zaleceń pokontrolnych. Zazwyczaj dotyczy on wystawienia przez aptekę faktury korygującej i przesłania kwoty nienależnej refundacji na konto Funduszu.
W wypadkach spornych kierownik, korzystając ze swoich uprawnień, może postąpić zgodnie z pkt 2 lub 3. Dalsze postępowanie będzie zależne od stanowiska
Funduszu.
Pamiętajmy jednak, że jeżeli wchodzić będzie w grę interpretacja spornych przepisów, to uprawnionymi do ich interpretacji są: Ustawodawca (najczęściej Minister
Zdrowia) lub niezawisły sąd, a nie Narodowy Fundusz Zdrowia.
11

Dz U.04.213.2164, par. 7, 19, ust. 1, Dz.U.07.97.646 par. 7, 16

12

Dz.U.04.213.2166 par. 3 ust. 2
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Zawsze warto w takich przypadkach skonsultować się z radcą prawnym lub
przejrzeć interpretacje wydane przez Ministra Zdrowia. Zachęcam też, by przed
podpisaniem protokołu dokładnie sprawdzić, czy kontrolerzy – podając podstawę
prawną dotyczącą zakwestionowanych recept – powołują się na aktualnie obowiązujące przepisy (w jednym z protokołów z 2007 r. powoływano się na Rozporządzenie nieaktualne od roku).
Niezależnie od tego warto odwiedzać stronę internetową NFZ, gdzie w zakładce farmaceuci – lekarze, są wszystkie ważne dla apteki informacje i obowiązujące
akty prawne. Możemy też znaleźć bardzo przystępnie napisaną „instrukcję” realizacji recepty.
Na zakończenie przypominam, że stare druki recept stracą ważność
31.12.2008 roku.
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

W przeddzień święta patronów aptekarzy - Kosmy i Damiana, w Galerii im. Jana Pawła II w Warszawie odbyły się
obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, podczas których udekorowano aptekarzy Krzyżami Zasługi, Medalem im.
Bronisława Koskowskiego i tytułem Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego. Nam jest szczególnie miło,
bowiem wśród wyróżnionych są: mgr farm. Maria Baś (druga od lewej) i mgr farm. Jerzy Jasiński (trzeci od lewej),
odznaczeni medalem Za zasługi dla Ochrony Zdrowia.
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PRAWNIK RADZI
Apteki ogólnodostępne kontra NFZ
Obowiązująca ustawa „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) reguluje zasady realizacji recept podlegających refundacji z Narodowego Funduszu
Zdrowia. Zgodnie z treścią art. 63 ust. 1 cyt. ustawy, apteka po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji (nie częściej niż co 14 dni) otrzymuje refundację ceny leku lub wyrobu medycznego wydanego świadczeniobiorcy bezpłatnie lub
za częściową odpłatnością. Jednocześnie w ust. 2 określono, iż „po przeprowadzeniu
analizy przedstawionych przez aptekę zbiorczych zestawień …… nie później niż 15 dni
od dnia otrzymania zestawienia, podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń
opieki zdrowotnej ze środków publicznych dokonuje refundacji, o której mowa w ust.
1”. Ustawodawca zastrzegł również (w ust. 5), iż w przypadku nieprzekazania lub przekazania niezgodnych z ustawą danych, o których mowa wyżej, termin określony w ust.
3 może zostać przedłużony do czasu przekazania przez aptekę kompletnych danych.
I tu rodzi się pytanie, czy legalne jest wstrzymanie przez Narodowy Fundusz
Zdrowia całej refundacji objętej zestawieniem, w przypadku gdy kwestionowane są
jedynie niektóre, jednostkowe pozycje.
Jak przedstawiono wyżej, Narodowy Fundusz Zdrowia dokonuje analizy przedstawionych przez aptekę zbiorczych zestawień. W oparciu o jej ustalenia może dojść
do ujawnienia określonych nieprawidłowości, które nie mogą jednak skutkować nieważnością całej listy, szczególnie w części zawierającej dane niekwestionowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Żadna norma prawna nie daje Narodowemu
Funduszowi Zdrowia możliwości do wstrzymania całej refundacji w przypadku
stwierdzonych jednostkowych błędów. Należność refundacyjna nie stanowi wartości
samoistnej – jednej wierzytelności – lecz jest elementem składowym poszczególnych
roszczeń powstałych na podstawie prawidłowo wystawionej i zrealizowanej recepty.
Powyższa teza oparta jest na wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
z dnia 14 listopada 2007 r. (sygn. akt I C 236/07). W uzasadnieniu wyroku sąd jednoznacznie stwierdził:
– „nie jest … tak, że wszystkie recepty i wydane na ich podstawie bezpłatnie lub za częściową odpłatnością leki ujęte w jednym zbiorczym zestawieniu recept stanowią jedną
wierzytelność”,
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– „ujęcie w zestawieniu recept pozycji nienależnej absolutnie nie uprawnia Narodowego
Funduszu Zdrowia do powstrzymania się od spełnienia całego świadczenia”.
Kolejnym istotnym problemem w zakresie refundacji są ujawnione i kwestionowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia przypadki występowania braków formalnych na receptach.
Pacjent ma pełne prawo do refundowanego leku, aptekarz nie w każdym przypadku może dokonać korekty na recepcie, a niewydanie leku może wiązać się
z określonymi negatywnymi skutkami dla jego zdrowia, a nawet życia. Zgodnie
z treścią § 25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. „w sprawie
recept lekarskich” (Dz.U. nr 97, poz. 646 z późn. zm.) aptekarz ma obowiązek odmowy wydania leku – jedynie – „w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia
sfałszowania recepty”. Żadna inna norma prawna nie nakłada na aptekarza obowiązku odmowy wydania pacjentowi leku, zgodnie z jego uprawnieniami, w sytuacji wystąpienia niezawinionych i niemożliwych do usunięcia braków formalnych
na recepcie.
Również i w takich przypadkach wypowiadały się w wyrokach sądy powszechne, wskazujące na bezprawne działania Narodowego Funduszu Zdrowia, odmawiającego refundacji na podstawie braków formalnych na recepcie:
– wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27 stycznia 2007 r. (sygn. akt. XVI
723/05/07): „żaden z przepisów prawnych regulujących kwestię wydawania leków
i środków medycznych nie przewiduje sankcji za realizację recepty, która zawiera braki formalne”,
– wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 31 października 2006 r.
(sygn. akt. I C 169/06): „żaden przepis nie łączy prawa przysługującego aptece do
zwrotu kwoty z tytułu refundacji ze sposobem wypełnienia recepty”. Jednocześnie, zdaniem sądu, przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „nie przewidują możliwości cofnięcia refundacji, utraty tego prawa,
wygaśnięcia roszczenia o zwrot kwot z tytułu refundacji”.
Zaprezentowane wyroki są prawomocne.
Wstrzymanie całej refundacji, w przypadku ujawnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nieprawidłowości obejmujących jedynie ułamkową jej część, zawsze
będzie powodowało określone straty dla apteki, a nawet może narazić ją na utratę
płynności finansowej (z wszystkimi tego konsekwencjami). Jedyną drogą dochodzenia swoich roszczeń jest wszczęcie postępowania przed sądami powszechnymi. Jak
z zaprezentowanych wyroków widać, roszczenia takie mogą być skuteczne.
Można również odnieść się do art. 63 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – „w przypadku przekroczenia
przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych
terminu, o którym mowa w ust. 3, aptece przysługują odsetki ustawowe”.
14.11.2008 r.

Janusz Brol
radca prawny
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Wykaz obowiązujących aktów prawnych

WYKAZ OBOWIÑZUJÑCYCH
AKTÓW PRAWNYCH
Obejmuje okres od 1 września 2008 r. do 30 listopada 2008 r.
Dz.U.08.160.996 z dnia 3.09.2008 r.
– rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie
zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki
podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków
publicznych.
Dz.U.08.164.1027 z dnia 11.09.2008 r.
– ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
Dz.U.08.171.1064 z dnia 23.09.2008 r.
– rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za udzielenie
zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
Dz.U.08.189.1157 z dnia 23.10.2008 r.
– rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania
kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceuty.
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NOWOÂCI WYDAWNICZE
Wydawnictwo PZWL tradycyjnie przygotowało kilka cennych propozycji. Na
pierwszym miejscu wymienić należy opracowanie „Suplementy diety a zdrowie”, autorstwa profesora Mirosława Jarosza, dyrektora warszawskiego Instytutu Żywności
i Żywienia, które z racji rosnącego wciąż asortymentu tych preparatów powinno zainteresować wszystkich aptekarzy. Autor przedstawia szczegółowo różne rodzaje suplementów diety i omawia możliwości ich zastosowania w zapobieganiu i leczeniu
chorób nowotworowych, układu krążenia i cukrzycy oraz otyłości. Wiele miejsca
poświęcono stosowaniu suplementów diety w okresie rozrodczym i ciąży, w czasie
intensywnych ćwiczeń fizycznych i możliwym zastosowaniom suplementów u osób
w wieku starszym. Szczególnie istotny jest rozdział dotyczący działań niepożądanych suplementów diety oraz ich interakcjom z lekami. W książce znaleźć można
także regulacje prawne, dotyczące rynku suplementów diety.
Inne interesujące pozycje PZWL-u to podręcznik „Normy żywienia człowieka”,
pod redakcją naukową Mirosława Jarosza i Barbary Bułhak-Jachymczyk, poradnik
„Drgawki gorączkowe” autorstwa Janusza Wendorffa, Barbary Wiśniewskiej i Małgorzaty Piotrowicz oraz drugie już wydanie „Receptury aptecznej”, pod redakcją naukową Renaty Jachowicz. Farmaceutów zainteresować mogą także podręczniki
„Biochemia jamy ustnej” autorstwa Lilli Lachowicz i Ewy Turskiej oraz poradnik
„Leczenie odleżyn i ran przewlekłych” Grzegorza Krasowskiego i Marka Kruka.
Interesujące książki ukazały się także nakładem młodego, lecz prężnie rozwijającego się wydawnictwa Medpharm. W serii „Do kieszeni fartucha” opublikowano
opracowanie „Wskazówki racjonalnego przyrządzania leku recepturowego”, autorstwa C. Peuke, współredagowane przez profesorów Aleksandra Kubisa i Janusza
Plutę z Wrocławia. Książka podzielona jest na dwie części: w pierwszej opisano schematy optymalizujące produkcję typowych postaci leków, w drugiej – monografie 37 substancji czynnych i podłoży. Warto jednak zaznaczyć, że książka ta przedstawia realia
sporządzania leków recepturowych w aptekach niemieckich, funkcjonujących
w nieco inny sposób niż apteki w Polsce. Medpharm wydał ponadto przewodnik
„Interakcje leków. Zalecenia farmakologiczne” oraz kompendia wiedzy i poradniki:
„Antykoncepcja – którą metodę powinnam wybrać”, „Borelioza”, „Niedobór żelaza
i niedokrwistość z niedoboru żelaza”, „Co warto wiedzieć o diecie w cukrzycy?”
i „Pierwotne zakażenie HIV. Patologia, diagnoza, leczenie”.
Opracował
Dr n. farm. Maciej Bilek
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Wernisaż wystawy „Przyrodnicze fascynacje”
W krakowskim Muzeum Farmacji 7 października 2008 roku odbył się wernisaż
wystawy pt. „Przyrodnicze fascynacje”. Honorowy patronat nad nią objął rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego – profesor Karol Musioł oraz marszałek województwa
dolnośląskiego Andrzej Łoś. Autorami prezentowanych na niej prac byli Teresa Kępowicz i Krzysztof Kmieć. Wcześniej wystawę oglądać mogliśmy w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, Muzeum Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej
Porębie oraz w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.
Oryginalność tej wystawy polegała na zestawieniu prac dwóch artystów: znanej
malarki, urodzonej i mieszkającej w Karpaczu, absolwentki wrocławskiej Akademii
Sztuk Pięknych, zajmującej się głównie malarstwem sztalugowym – oraz naukowca,
farmaceuty, adiunkta Katedry Farmakognozji krakowskiego Wydziału Farmaceutycznego, znanego twórcy ekslibrisów.
Malarstwo Teresy Kępowicz to przede wszystkim oleje na płótnie, podczas gdy
doktor Krzysztof Kmieć wykonuje ekslibrisy głównie techniką linorytu. Twórczość
Teresy Kępowicz jest ciepła i „swojska”, zadomowiona w polskim pejzażu, a prezentowane rośliny mogą rosnąć wręcz za każdym polskim oknem. W ekslibrisach doktora Kmiecia pobrzmiewają tymczasem echa wyjazdów do egzotycznych krajów,
górskich wędrówek i badań naukowych. Te i inne porównania snuli uczestnicy wernisażu, będącego swego rodzaju dwugłosem tak różnych od siebie artystów, a czerpiących z jednego źródła:
piękna przyrody. Wystawie
towarzyszyło wydanie katalogu z kolorowymi reprodukcjami obrazów i ekslibrisów oraz
wierszem Tadeusza Różewicza, inspirowanym jednym
z obrazów Teresy Kępowicz.
Czytelnikom „Farmacji
Krakowskiej” należy się jeszcze kilka informacji, które
uzmysłowią rozmiar artystyczDoktor Krzysztof Kmieć otwierający wystawę pt. „Przyrodnicze fascynacje”. nego
dorobku
doktora
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Krzysztofa Kmiecia. Niedawno wykonał on ekslibris oznaczony numerem 2500!
W bogactwie tematów dominują prace o tematyce farmaceutycznej, medycznej,
przyrodniczej, religijnej, muzycznej i górskiej. Ekslibrisy doktora Kmiecia prezentowane były na ponad 120 wystawach indywidualnych i ponad 150 zbiorowych. Wyrazem uznania dla jego twórczości było uhonorowanie go tytułem „Pasjonata Farmacji 2003” oraz Medalem Ignacego Łukasiewicza, przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Z najnowszych wystaw Krzysztofa Kmiecia wymienić należy tegoroczną zbiorową, pt. „Ludzie, którzy leczą” w Warszawie oraz indywidualne: „Ekslibris religijny” (Kraków, 2007), „Ekslibris przyrodniczy” (Poznań, 2007)
oraz „Farmacja i Muzyka” (2008, Krynica). Obecnie w Aptece-Muzeum w Lublinie
podziwiać można wystawę „Rośliny lecznicze w ekslibrisie Krzysztofa Kmiecia”.

80-lecie Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Nie umilkły jeszcze echa czerwcowej uroczystości obchodów 225 lat nauczania
farmacji w Krakowie, a już 24 października 2008 roku gmach Collegium Novum
stał się miejscem kolejnej, związanej z krakowskim Wydziałem Farmaceutycznym.
Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji obchodziła bowiem osiemdziesięciolecie swego istnienia, a uroczystości tej patronował rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł. Uroczystość w Collegium Novum była początkiem dwudniowej konferencji pt. „Innowacyjne rozwiązania w technologii postaci
leku w celu optymalizacji farmakoterapii”, dedykowanej pamięci pierwszego kierownika Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej – profesora Marka Gatty-Kostyala
(1886-1965). Jej organizatorami były Uniwersytet Jagielloński (Katedra i Zakład
Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego), Polska Akademia Nauk (Komitet Terapii i Nauki o Leku oraz Komisja Postaci Leku, Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej) oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.
Uroczystość tradycyjnie rozpoczął Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przybyłych gości powitała prof. dr hab. Renata Jachowicz, kierownik Zakładu
i Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, po czym głos zabrali prorektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw Collegium Medicum prof. dr hab. Wojciech
Nowak oraz dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Jan Krzek.
Wykład pt. „Granice medycyny”, poświęcony m.in. problemowi klonowania, komórek macierzystych i śmierci klinicznej, wygłosił prof. dr hab. Andrzej Szczeklik
– kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM. Życie i niezwykle szeroką
działalność bohatera konferencji – profesora Marka Gatty-Kostyala, przedstawił niżej podpisany. Następnie głos zabrała ponownie prof. dr hab. Renata Jachowicz,
omawiając szczegółowo „Najważniejsze fakty z historii Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji”.
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Prof. dr hab. Renata Jachowicz przyjmuje gratulacje od prof. dr hab. Edmunda Sieradzkiego.
Po prawej siedzi prof. dr hab. Wojciech Nowak, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.

Po przemówieniach i gratulacjach, złożonych przez zaproszonych gości, m.in.
przedstawicieli władz państwowych, instytutów naukowych oraz kierowników katedr i zakładów farmacji stosowanej z całej Polski, uroczystość przeniosła się do
Muzeum Farmacji. Zwiedzający Muzeum Farmacji mogli oglądnąć przygotowaną
przez niżej podpisanego wystawę, poświęconą profesorowi Markowi Gatty-Kostyalowi. Na gości czekały również przygotowane przez pracowników Zakładu i Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji plakaty w obrazowy i bardzo interesujący sposób ilustrujące historię i dzień dzisiejszy Katedry i Zakładu. Zapoznać można było się z „Historią Katedry w pigułce”, „Miejscami zatrzymanymi w kadrze”
(kolejne siedziby Katedry i Zakładu), prześledzić, jak na przestrzeni lat zmieniały
się „Prace magisterskie”, „Prace doktorskie”, „Dydaktyka” i „Działalność naukowa
i kierunki badań”, a także dowiedzieć, w jakich „Konferencjach naukowych” brali
udział pracownicy Katedry i Zakładu. Część historyczną uzupełniała żartobliwa
„Szopka Świąteczno-Noworoczna 1980”. Drugą część stanowiły plakaty dotyczące
współczesnego już „Życia codziennego” Katedry i Zakładu.
Drugi dzień konferencji upłynął pod znakiem technologii postaci leku. Konferencji przewodniczyli prof. dr hab. Renata Jachowicz oraz prof. dr hab. Aleksander Kubis. Najnowsze osiągnięcia w tym zakresie przedstawili pracownicy naukowi
z ośrodków uniwersyteckich w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie i Wrocławiu.
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Sesję naukową otworzyła prof. dr hab. Mirosława Goleniowska-Furmanowa
przewodnicząca Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN. Następnie bardzo interesujący wykład na temat terapii fotodynamicznej i nanostrukturalnych materiałów hybrydowych w niej wykorzystywanych wygłosiła prof. dr hab. Maria Nowakowska,
kierownik Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii Wydziału Chemii UJ.
Przedstawione doniesienia ustne dotyczyły m.in. oceny właściwości przeciwnowotworowych koniugatów digoksyny i proscylarydyny A z dendrymerem PAMAM generacji trzeciej, zastosowania materiału mezoporowatego SBA-15 w formie postaci leku
o przedłużonym uwalnianiu, możliwości opracowania maści NTG w formie kompleksów inkluzyjnych z β-cyklodekstrynami, możliwości sporządzania i oceny nanosfer
polimerowych kalcytoniny łososiowej. Pozostałe doniesienia dotyczyły możliwości zastosowania techniki rezonansu magnetycznego w pracach związanych z projektowaniem postaci leku na przykładzie postaci flotacyjnych, minitabletek do oczu i tabletek
rozpadających się w jamie ustnej, zastosowania modeli matematycznych do oceny
czasu uwalniania substancji leczniczych z materiałów bioceramicznych oraz oceny
metody badania czasu rozpadu tabletek rozpadających się w jamie ustnej.
Sesji naukowej towarzyszyła plakatowa w której przedstawiono m.in.
różne aspekty zastosowania pochodnych celulozy tj. octanobursztynianu
hydroksypropylometylocelulozy jako
nośnika substancji leczniczych w lakierach do paznokci, minitabletkach
podawanych do oka oraz ich wpływu
na właściwości peletek i sporządzanych z nich tabletek. Pozostałe zagadnienia dotyczyły wpływu wybranych
substancji pomocniczych na rozpuszczalność i dostępność farmaceutyczną m.in. ibuprofenu, piroksykamu,
bursztynianu metoprololu, hydrokoryzonu, metronidazolu z różnych postaci leku oraz ocenę ich jakości z wykorzystaniem odpowiednich metod
analitycznych. Przedstawiono również ocenę maści z urydyną stosowanej w syndromie ręka-stopa.
Konferencji towarzyszyło ponadto wydanie ksiązki pt. „80-lecie Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji. Pamięci prof. dr. hab. Mar- Okładka ksiązki pt. „80-lecie Katedry Technologii Postaci Leku
ka Gatty-Kostyala”, autorstwa Ma- i Biofarmacji. Pamięci prof. dr. hab. Marka Gatty-Kostyala”.
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cieja Bileka, Renaty Jachowicz i Witolda Jamroza. Ta licząca sobie ponad 170 stron
publikacja w wyczerpujący sposób przedstawia historię i dzień dzisiejszy Katedry
i Zakładu. W pierwszej części, niżej podpisany omówił życie, działalność i osiągnięcia kolejnych kierowników Zakładu Farmacji Stosowanej, a następnie Technologii Postaci Leku i Biofarmacji: prof. Marka Gatty-Kostyala, doc. Adolfa Stawowczyka i prof.
Leszka Krówczyńskiego, przy czym nacisk położony został na postać profesora Gatty-Kostyala, dzięki czemu ten wybitny naukowiec zyskał w końcu należną sobie monografię. W drugiej zaś części książki, omówiona została szczegółowo działalność naukowa Katedry i Zakładu, publikacje pracowników, konferencje i sympozja naukowe,
w których brali udział przedstawiciele Katedry i Zakładu, wykonane prace doktorskie
i habilitacyjne, ekspertyzy i opinie, prace dla przemysłu, a także udział pracowników
Katedry i Zakładu na rzecz środowiska naukowego i zawodowego oraz macierzystej
uczelni. Także w formie książkowej, z dołączoną płytą CD, wydany został program
konferencji oraz streszczenia wygłoszonych referatów.
Dr n. farm. Maciej Bilek

PIKNIK FARMACEUTYCZNY „Mixtura 2008”
Z każdym dniem nasza praca staje się coraz trudniejsza, dlatego na jednym z posiedzeń ORA postanowiliśmy zorganizować spotkanie, którego celem miała być integracja.
Zapomnieliśmy już jak to jest spotkać się z koleżankami i kolegami inaczej niż na
gruncie zawodowym, zebraniu czy szkoleniu. Stąd pomysł zorganizowania Pierwszego Pikniku Farmaceutycznego „Mixtura 2008”, który odbył się 13 września. Okazało się, że możliwość odprężenia, spotkania przyjaciół i znajomych, po prostu miłego
spędzenia czasu, przyciągnęła tłumy. W pikniku uczestniczyło około trzystu osób.
Liczne atrakcje dla dzieci: dmuchany zamek, konkursy rysunkowe, malowanie
twarzy itp. sprawiały frajdę najmłodszym uczestnikom pikniku. Zabawa miała trwać
do białego rana. Niestety pogoda pokrzyżowała nam nieco plany. Ale nie wszystkie.
Jako że naszym powołaniem jest być otwartym na potrzeby innych, nieść pomoc
potrzebującym, na piknik zaprosiliśmy 10-letnią Beatkę, poszkodowaną w wypadku
autobusu szkolnego. To dla niej przeprowadziliśmy aukcję jej rysunków. To wsparcie, jakie od nas wszystkich otrzymała, ze wzruszeniem zostało przyjęte przez jej rodziców. A przedstawiciele mediów, którzy byli obecni, zobaczyli, że potrafimy łączyć przyjemne z pożytecznym.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem imprezy była pani mgr farm. Małgorzata Lelito. To dzięki jej zaangażowaniu i pracy impreza ta mogła się odbyć. Pomagali również mgr farm. Barbara Jękot i mgr farm. Henryk Domaradzki. Dziękujemy
i sugerujemy, że udany piknik to dla organizatorów zobowiązanie do zorganizowania podobnego w przyszłym roku.
mgr farm. Joanna Machalska
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CO FARMACEUTA
WIEDZIEC’ POWINIEN
Pamiątki z podróży, czyli o chorobach tropikalnych, cz. 3
Leiszmanioza (choroba z Dum-Dum, Kala-Azar, biały trąd)
Rozwija się bardzo powoli, czasem pierwsze zmiany obserwuje się 6 miesięcy
po wniknięciu pierwotniaka Leishmania donovani do organizmu człowieka. Przenosi go 30% populacji komara z rodzaju Phlebotomus. Leiszmanioza jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych i najgroźniejszych chorób pasożytniczych krajów tropikalnych. Choruje na nią 16 milionów ludzi na całym świecie. Narażeni na to zakażenie są mieszkańcy Syrii, Bangladeszu, Brazylii, Indii, Sudanu, Boliwii, Peru, Iranu i Arabii Saudyjskiej.
Najczęstszym objawem leiszmaniozy są owrzodzenia w okolicy twarzy, rozprzestrzeniające się powoli w kierunku nosa i podniebienia. Owrzodzenia te często wtórnie zakażane przez bakterie są bardzo trudne do leczenia, nawet już po wyeliminowaniu pierwotniaka. Rozwój choroby powoduje postępujące zniekształcenie skóry,
tkanki podskórnej, a także głęboko położonych struktur, takich jak podniebienie
czy nos. Spustoszenia dokonane przez leiszmanię są nieodwracalne, a twarz osoby
chorej pozostaje zniekształcona i pokryta bliznami do końca życia. Uogólniona postać tej choroby, w której pierwotniak zajmuje organy wewnętrzne (głównie śledzionę), nazywana jest Kala-Azar. Forma ta może doprowadzić do śmierci.
Aby ustrzec się przed zakażeniem trzeba, podobnie jak w przypadku malarii,
stosować moskitiery nasączone środkiem owadobójczym oraz unikać wychodzenia
na otwartą przestrzeń w nocy, kiedy aktywność moskitów jest największa. Jeśli dojdzie zaś do jakichkolwiek niepokojących zmian na skórze, należy szybko zgłosić się
do lekarza. Leczenie we wczesnych stadiach może ograniczyć, a nawet zlikwidować
szpecące blizny, a w przypadku postaci trzewnej (uogólnionej) uchronić przed
śmioercią.
Schistosomoza (łac. schistosomatosis, bilharziosis, ang. schistosomiasis)
Obejmuje choroby pasożytnicze wywoływane przez rozdzielnopłciowe przywry
z rodzaju Schistosoma (Schistosoma haematobium, S. mansoni, S. intercalatum, S. japonicum i S. mekongi), występujące na kontynencie afrykańskim, na wschodnich
wybrzeżach Ameryki Południowej, w Azji południowo-wschodniej i na Bliskim
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Wschodzie. Schistosomatoza jest obok malarii najpoważniejszym w skali światowej
parazytologicznym problemem zdrowotnym. Na świecie na schistosomatozę choruje 200 milionów ludzi w 74 krajach; z tego 120 milionów ma objawy choroby, a u 20
milionów z nich schistosomatoza przebiega ciężko. Poszczególne gatunki mają różne zasięgi występowania:
S. haematobium – Afryka, Półwysep Arabski;
S. mansoni – Afryka środkowa i północno-wschodnia, Madagaskar, Półwysep Arabski, zachodnie Indie, niektóre kraje Ameryki Południowej i Środkowej (Brazylia,
Portoryko, Wenezuela);
S. japonicum – Daleki Wschód: Chiny, Indonezja, Filipiny;
S. mekongi – Półwysep Indochiński: Kambodża, Laos (dorzecze Mekongu);
S. intercalatum – Afryka zachodnia (subsaharyjska).
Jaja przywry są wydalane z moczem lub kałem zarażonych ludzi lub zwierząt, takich jak psy, koty, gryzonie, świnie, konie i kozy, które stanowią rezerwuar S. japonicum; rezerwuarem S. mekongi są psy. Dalszy ich rozwój możliwy jest w słodkiej
wodzie. Z jaja uwalnia się larwa (miracydium), która pływając może dostać się do
organizmów ślimaków z rodzajów Bulinus, Blomphalaria i Oncomelania. Są one żywicielami dla pokolenia partenogenetycznego. W żywicielu pośrednim miracidium
przekształca się w sporocystę macierzystą. Sporocysta macierzysta wędruje do wątroby i trzustki, gdzie przechodzi kolejną przemianę w sporocystę potomną i cerkarię. Cerkarie aktywnie przechodzą do wody, skąd mogą dostać się do żywiciela ostatecznego – człowieka. Przywra przenika do organizmu człowieka przez skórę, do
powierzchniowych naczyń krwionośnych. Przekształca się w migrujące stadium
rozwojowe – schistosomulę, która dostaje się wraz z krwią do płuc, lewej części serca, dużego krwiobiegu i w końcu do wątroby. Wątroba jest miejscem osiągnięcia
dojrzałości płciowej. Schistosomula żeńska łączy się z męską w parę i dalej dążą do
układu żylnego pęcherza moczowego. Pasożyty rozmnażają się w świetle naczyń
żylnych, a część jaj dostaje się do światła pęcherza moczowego lub jelita i z moczem
lub kałem wydostaje się z organizmu człowieka.
Wiele infestacji (zakażeń pasożytem) przebiega bezobjawowo. Ostra schistosomatoza (gorączka Katayama) może wystąpić wiele tygodni po zarażeniu, zwłaszcza
w przypadku zarażeń S. mansoni i S. japonicum. Objawia się niecharakterystycznie:
gorączką, kaszlem, bólem brzucha, biegunką, hepatosplenomegalią i eozynofilią.
Niekiedy występuje zajęcie ośrodkowego układu nerwowego: choroba ziarniniakowa mózgu (S. japonicum), choroba ziarniniakowa rdzenia kręgowego (powodowana
jest najczęściej przez S. mansoni i S. haematobium) może doprowadzić do poprzecznego zapalenia rdzenia z porażeniem wiotkim. Przedłużająca się infekcja może wywołać reakcję ziarniniakową i włóknienie w zajętych narządach, co prowadzi do polipowatości jelit z krwistą biegunką (wywoływanej przede wszystkim przez S. mansoni), nadciśnienia wrotnego z krwawymi wymiotami i splenomegalią (S. mansoni,
S. japonicum), przewlekłego zapalenia pęcherza i cewki moczowej z dyzurią i krwiomoczem, niekiedy prowadzącego do raka pęcherza moczowego (S. haematobium),
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nadciśnienia płucnego (S. mansoni, S. japonicum, rzadziej S. haematobium), kłębuszkowego zapalenia nerek, zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. Rzadkim
powikłaniem jest przypadkowe dostanie się jaj Schistosoma do przysadki i w efekcie
rozwinięcie karłowatości przysadkowej.
Diagnostyka choroby opiera się na badaniu moczu, kału lub zeskrobin błony śluzowej odbytnicy w kierunku obecności jaj. Są one zazwyczaj nieliczne i ich rozpoznanie polega na przeglądaniu krążków, na których odfiltrowano mocz, albo w mikroskopowym badaniu grubego rozmazu kału prześwietlonego (poddanego procesowi zwiększania przejrzystości) glicerolem. Mocz do badania parazytologicznego
pobiera się między 12:00 a 15:00, a ilość kału pobieranego do badania koproskopowego wynosi 2-10 mg. Stosuje się także metody serologiczne, dodatnie po 2-3 tygodniach od wystąpienia objawów.
W leczeniu infestacją S. mansoni, S. japonicum i S. mekongi lekiem z wyboru jest
prazykwantel w dawce 20mg/kg masy ciała doustnie 2-3 razy dziennie przez 1
dzień. Można też stosować oksamnichinę w jednorazowej dawce 15mg/kg masy ciała doustnie. Zaleca się wykonanie badania kału lub moczu miesiąc po zakończeniu
leczenia dla oceny jego skuteczności. Obecnie trwają badania nad szczepionką
przeciwko schistosomatozie. Aby uniknąć zarażenia przywrą należy myć się jedynie
przegotowaną lub przefiltrowaną wodą i unikać kąpieli w otwartych zbiornikach
wodnych na obszarach endemicznego występowania choroby.
Śpiączka afrykańska (Trypanosomoza afrykańska, ang. sleeping sickness, African
trypanosomiasis)
Choroba zakaźna, którą wywołuje pasożyt świdrowiec gambijski (Trypanosoma
gambiense) oraz świdrowiec rodezyjski (Trypanosoma rhodesiense), należące do
pierwotniaków z rodziny świdrowców. Występują w Afryce, głównie w Angoli, Demokratycznej Republice Konga, Ugandzie i Sudanie. Chorobę tę przenosi mucha
tse-tse, należąca do rodzaju Glossina, która przy ukąszeniu człowieka zaraża świdrowcami, wprowadzając je razem ze śliną.
W przebiegu śpiączki afrykańskiej stwierdza się trzy fazy choroby:
•miejscową,
•uogólnioną, charakteryzującą się gorączką i powiększenie węzłów chłonnych,
•neurologiczną, w której choroba opanowuje układ nerwowy i może spowodować
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i rdzenia kręgowego, charłactwo, śpiączkę
a nawet śmierć.
Mucha tse-tse odżywia się krwią ludzi i zwierząt. Przy ukłuciu przez zarażonego
owada do krwi człowieka dostaje się pasożyt, który rozmnaża się i ostatecznie przedostaje do prawie wszystkich narządów i tkanek. Po 1-4 tygodniach w przypadku
odmiany wschodniej, a po kilku miesiącach w przypadku odmiany zachodniej, pojawiają się objawy choroby.
We wczesnej fazie, tzw. miejscowej, w miejscu ukłucia powstaje kilkucentymetrowa zmiana zwana szankrem, który ustępuje samoistnie przed upływem miesiąca.

30

Co farmaceuta wiedzieć powinien

Szankier ma postać guzka lub wrzodu. Po kilku tygodniach wiciowce szybko namnażają się i zaczynają krążyć we krwi, docierając do różnych organów. Choroba
przechodzi w drugą fazę – parazytemii (obecności i rozmnażania się pasożytów we
krwi). W tym okresie rozwija się gorączka (często wysoka), pojawia się osłabienie,
bóle głowy i stawów oraz świąd. Wraz z postępem choroby organizm wyczerpuje
swoje siły, układ obronny staje się coraz mniej wydolny. Objawy narastają, powiększają się węzły chłonne, pojawia się zapalenie mięśnia sercowego oraz nerek, niedokrwistość i inne zmiany we krwi, kobiety w ciąży ronią. Charakterystyczną cechą
jest to, że objawy występują rzutami, z okresową remisją. Końcową trzecią fazę rozwoju choroby stanowi postać neurologiczna. Pasożyt, łamiąc ostatnie linie obrony,
przechodzi do mózgu i rdzenia kręgowego. Jednym z pierwszych objawów tego stadium jest zmiana w zachowaniu – chory nie może się na niczym skoncentrować, staje się obojętny na różne bodźce, wszystkie czynności doprowadzają go do stanu wyczerpania i rozpaczy. Towarzyszą temu zaburzenia snu i bóle głowy. W dzień ogarnia chorego niewytłumaczona, wszechogarniająca senność, a w nocy wydaje się
nadmiernie pobudzony. Później jego zachowanie staje się zupełnie nieprzewidywalne: napady złości i agresywności przeplatają się z kompletną apatią i odrętwieniem,
w której nawet otwarcie oczu wymaga nadludzkiego wysiłku. W końcu, w dużych
cierpieniach dochodzi do śpiączki i zgonu.
Rozpoznanie choroby stawiane jest po stwierdzeniu obecności pasożyta w badaniu mikroskopowym rozmazu krwi, osadu płynu mózgowo-rdzeniowego lub węzła
chłonnego. Świdrowce wykrywa się na podstawie badania serologicznego.
Nie istnieje żadna szczepionka ani skuteczny w profilaktyce tej choroby lek. Aby
ustrzec się przed śpiączką afrykańską należy podczas podróży po Afryce nosić odpowiednią odzież, najlepiej zabarwioną na kolor oliwkowy (bardzo jasne lub bardzo
ciemne kolory przyciągają muchy), a także używać moskitiery podczas snu. Najważniejsze jest wczesne wykrycie i odizolowanie chorych, aby nie doprowadzić do
epidemii.
Ciąg dalszy w kolejnym numerze „Farmacji Krakowskiej”
Piśmiennictwo u autorki
Mgr farm. Anna Łątka
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PRZEGLÑD
WIADOMOÂCI NAUKOWYCH
9 września: serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej przekazał rzadko spotykaną informację: powstaje polski lek innowacyjny. Projekt pod nazwą „Opracowanie
polskiego leku stosowanego w terapii schorzeń ośrodkowego układu nerwowego: schizofrenii, depresji i lęku – badania przedkliniczne”, ma być prowadzony m.in. w Krakowie. Projekt, mający według planów trwać cztery lata, będzie dofinansowany z budżetu państwa kwotą w wysokości 16,4 miliona złotych, pochodzącą z programu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa technologiczna I”. Jak Relacjonuje PAP
Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie odbyła się 5 września w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Badania będą prowadzone przez zespół 50 naukowców z Wydziału Farmaceutycznego i Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz działów badawczorozwojowych firmy farmaceutycznej Adamed. Projekt zapowiada się niezwykle ciekawie: obejmować będzie skoordynowane opracowanie nowej substancji psychotropowej, od
etapu wytyczania celów biologicznych, projektowania i syntezy bibliotek związków chemicznych, poprzez wstępne badania farmakologiczne i toksykologiczne, aż po zaawansowane testy przedkliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania potencjalnego
leku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie bez powodu wybrało do dofinansowania projekt, wychodzący naprzeciwko najpilniejszym potrzebom cywilizacyjnym.
Jego celem jest bowiem uzyskanie preparatu o wyższej skuteczności niż obecnie stosowane, cechującego się zminimalizowanymi lub wykluczonymi działaniami niepożądanymi,
szczególnie o charakterze metabolicznym. Jak podaje PAP Pierwsza faza badań nad lekiem, polegająca na ocenie aktywności związków in vitro (testy biochemiczne), zakończy
się w 2009 roku, ale już pod koniec tego roku planowane jest rozpoczęcie badań in vivo.
Kolejnym etapem (planowanym na lata 2010-2012) będą zaawansowane badania farmakologiczne i toksykologiczne, wykonywane w standardzie Good Laboratory Practice, mające na celu wyłonienie najlepszych związków do badań klinicznych.
15 września: serwis internetowy Biotechnologia.pl informuje o niezwykle obiecujących
wynikach badań eksperymentalnego leku na mukowiscydozę. Biotechnologia.pl przypomina, że Mukowiscydoza jest najczęstszą chorobą genetyczną ludzi rasy białej. Jej przyczyną jest mutacja genu odpowiedzialnego za syntezę białka – błonowego kanału chlorkowego o nazwie CFTR. Z powodu mutacji powodującej wytwarzanie nieprawidłowego biał-
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ka CFTR, w drogach oddechowych oraz przewodzie trzustkowym gromadzi się gęsty, lepki
śluz. Prowadzi to do zagrażających życiu zapaleń płuc oraz problemów z trawieniem. Najczęstszymi objawami choroby są: częste, nawracające zapalenie płuc i oskrzeli, przewlekły
kaszel z odkrztuszaniem gęstej wydzieliny, tłuszczowe stolce, niedobór wagi i wzrostu, bardzo słony pot (…). Uważa się, że co 25 osoba jest nosicielem nieprawidłowego genu i że 1
na 2500 noworodków rodzi się chory. Redakcja serwisu przypomina także, że w naszym
kraju żyje około 1200 chorych osób, prawdopodobnie jednak cierpiących na mukowiscydozę jest znacznie więcej tyle, że są oni nieprawidłowo diagnozowani, np. jako chorzy na astmę, alergie i schorzenia kardiologiczne. Wynika to z bardzo różnorodnego
i niejednoznacznego obrazu choroby, wywołanej przez blisko 1500 różnych mutacji genu CFTR. Stosowane do tej pory leki łagodziły jedynie objawy choroby, tymczasem rewolucyjny w swym działaniu lek VX-770 ma według Biotechnologii.pl przywracać właściwe działanie białka powodującego problemy. Dzięki temu zwiększa się – zaburzony
w przypadku choroby – przepływ jonów chloru przez błony komórkowe. Biotechnologia.pl
informuje, że nowy lek wypróbowano na pacjentach z odmianą mukowiscydozy wywołaną
przez defekt genetyczny o nazwie G551D. Pod wpływem podawanej dwa razy dziennie dawki 150 miligramów VX-770 poziom soli w ich pocie spadł o niemal 50 procent, zaś parametry płucne poprawiły się o 10 procent. Badania na VX-770 będą nadal kontynuowane.
6 października: Kurier Elektroniczny Medycyny Praktycznej informuje o przyznaniu
Nagród Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Tegoroczną Nagrodę Nobla, wynoszącą 10 milionów koron szwedzkich (około 3,5 milionom złotych), podzielono pomiędzy trzech naukowców. Połowę powyższej kwoty przyznano profesorowi Haraldowi zur
Hausenowi z Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem w Heidelbergu, za odkrycie
wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV), które wywołują raka szyjki macicy. Kolejne 5
milionów koron szwedzkich przypadło do podziału dwóm wirusologom: profesor
Françoise Barré-Sinoussi z Wydziału Wirusologii Instytutu Pasteura w Paryżu i profesorowi Lucowi Montagnier ze Światowej Fundacji na rzecz Zapobiegania i Badań nad
AIDS z Paryża. Uhonorowano ich za odkrycie ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV). Komitet Noblowski podkreślał nie tylko wkład trzech wirusologów w rozwój wiedzy o tej grupie drobnoustrojów, ale także utorowanie przez ich odkrycia możliwości racjonalnej terapii raka macicy i AIDS.
10 października: serwis Biotechnologia.pl informuje o bardzo ważnym odkryciu naukowców z Univeristy of Virginia Health System, które być może umożliwi wyprodukowanie antybiotyków nowej klasy o nowym mechanizmie działania i tym samym zwalczanie opornych szczepów bakterii. I nie chodzi tu bynajmniej o zsyntetyzowanie nowych substancji. Istota odkrycia polega na wykorzystaniu do badania struktury błon
komórkowych bakterii technologii NMR – spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego, dzięki czemu uda się prawdopodobnie odkryć i opisać nowe struktury bon,
stanowiące potencjalne cele dla nowych antybiotyków.
Opracował
Dr n. farm. Maciej Bilek
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Święte drzewo
Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy często wykonujemy na aptecznej recepturze
proszki, w których skład wchodzi tiokol, czyli sulfogwajakol potasu. Równie często polecamy preparaty gotowe, zawierające bądź tiokol, bądź też inne pochodne gwajakolu.
Zapewne niewielu z farmaceutów potrafiłoby wyjaśnić pochodzenie tych substancji.
Gwajakowiec lekarski (Guaiacum officinale) to drzewo (wysokość do 12 m) występujące na wybrzeżach od Florydy przez Meksyk, Amerykę Środkową, aż do Brazylii, a także na wyspach Morza Karaibskiego. Liście gwajakowca złożone są
z dwóch skórzastych listków, stąd też nazwa rodziny, do której należy drzewo – parolistowate (Zygophyllaceae, z greckiego Zygot – para, phyllon – liść). Dzięki pięknym błękitnym kwiatom, na Florydzie i w Kalifornii sadzone jest jako drzewo
ozdobne, a na Jamajce kwiat gwajakowca jest roślinnym symbolem tego kraju.
Drewno gwajakowe (guaiaci lignum), ciężkie i bardzo twarde, zawiera: do 25%
żywicy, około 6% olejku eterycznego, a także substancje kauczukowe, gumy i saponiny. Jest więc cennym surowcem dla przemysłu. Wykorzystywane jest do wytwarzania części maszyn i trzonków różnych narzędzi. Tradycyjnie z drewna gwajakowego wykonywane są młotki sędziowskie w USA. W czasie
I i II wojny światowej używane było do budowy
statków, gdyż ze względu na wysoką zawartość
żywicy nie wymagało konserwowania. Nadmierna eksploatacja, zarówno do celów medycznych
(przez ponad 200 lat), jak i przemysłowych,
przyczyniły się do zmniejszenia populacji tego
gatunku i w związku z tym Guaiacum officinale
został uznany za gatunek zagrożony, chroniony
konwencją CITES (konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem).
Lecznicze właściwości tego drzewa znane
były Indianom, którzy nadali mu nazwę guayGałązka gwajakowca z kwiatami. Ilustracja pochodzi ze strony antykwariatu Jana Meemelin- aco. Stosowali oni wyciągi z aromatycznego
drewna gwajakowca do oczyszczania i odtruwaka www.meemelink.com
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nia organizmu. Związki zawarte w lignum guaiaci zwiększają pracę gruczołów potowych, śliwowych i kłębków nerkowych. Drewno z gwajakowca służy także do pozyskiwania żywicy (guaiaci resina), która otrzymywana jest przez nacięcie lub opalenie drzew gwajakowych, bądź też poprzez ekstrakcję drewna gwajakowca gorącym
roztworem soli kuchennej lub alkoholem etylowym. Głównymi składnikami żywicy
są związki fenolowe (krezol i gwajakol), kwas gwajaretynowy, gwajacyna oraz wanilina, która nadaje żywicy zapach przypominający wanilię.
W XVI i XVII wieku drewno gwajakowca, zwane „drewnem życia” (lignum vitae) lub „świętym drzewem” (lignum sanctus), sprowadzane było do Europy przez
Hiszpanów i stosowane w łagodzeniu objawów kiły i przeciw rozmaitym cierpieniom
skórnym, a także w chorobach reumatycznych. Jak podaje profesor Rafał Czerwiakowski w swym „Opisaniu roślin dwulistniowych” z roku 1860, od początku 16-go
stulecia znaném już jest w Europie, to niegdyś prawie za święte poczytywane drzewo –
korzenia i pnia – żółte, twarde i żywiczne (…) zwano go drzewem gwajakowém albo
świętém oraz francuzkiém – lignum guajaci v. sanctum; a jako mocno pobudzające,
przysparzające wszystkie wydzieliny i wydaliny zwłaszcza poty i mocz, oraz ułatwiające
wymianę pierwiastków w ustroju ludzkim,– zadawano prawie za błogosławiony
lék w kile, szczególniéj téż zastarzałéj i połączonéj z cierpieniami z nadużycia rtęci; także w bolach gośćcowych i dnawych, zastoinach brzusznych, w wszelkich wyrzutach przeciągłych, wrzodach, bólu zębów.
Dowodem na wiarę w działanie cudownego leku z Nowego Świata jest obraz
z 1580 roku, namalowany przez Johannesa Stradanusa, zatytułowany „Przygotowanie i wykonanie guaiacu w leczeniu kiły”. Obraz przedstawia wnętrze mieszkania
bogatego, ale chorego człowieka; na pierwszym planie widoczna jest postać, która
ciosa pień (jak wskazuje tytuł jest to drewno gwajakowca). W głębi widoczny jest
kociołek z ogniem i różne naczynia, obok których stoi postać z wagą. Gotowy lek
w ozdobnym naczyniu podawany jest choremu leżącemu w łóżku. Redaktorzy
„Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, powołując się na najnowsze badania, relacjonowali w roku 1902, że za efekt łagodzący objawy kiły odpowiadać mają oprócz gwajakolu zawarte w korze i drewnie saponiny.
Jak wcześniej wspomniano, głównym składnikiem czynnym żywicy jest gwajakol.
Co ciekawe, pozyskiwany on być może również ze smoły bukowej. Obecnie otrzymywany jest syntetycznie, a substancją wyjściową jest chlorobenzen. Czysty gwajakol
jest substancją nierozpuszczalną i jak podaje „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” wskutek nieprzyjemnego zapachu gwajaku większość pacyentów
czuje do niego wstręt i często przez to kuracya musi być przerwana. Dlatego też poszukiwano takich związków gwajakolu, które – pozbawione smaku i zapachu – byłyby
chętniej przyjmowane przez chorych, a wskutek łatwej rozpuszczalności w wodzie
mogły być łatwo wchłaniane przez organizm. Otrzymano m.in. takie pochodne gwajakolu jak: guaiacolum camphoricum (Guacamphol, połączenie z kamforą), guaiacolum cacodylicum (połączenie z kwasem kakodylowym, wykazujące przy podaniu podskórnym działanie miejscowo znieczulające), cynamonian gwajakolu (Styrakol), ben-
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zoesan gwajakolu (Benzosol), salicylan gwajakolu, walerianian gwajakolu. Największą popularność zdobyły pozbawione woni i smaku sole i estry: węglan gwajakolu (Duotal) oraz sól sodowa
i potasowa kwasu gwajakosulfonowego. Druga
z wymienionych soli to popularny do dziś tiokol,
lekko gorzkawa substancja, dobrze rozpuszczalna w wodzie.
Początkowo tiokol stosowany był w gruźlicy.
Według informacji „Czasopisma Galicyjskiego
Towarzystwa Aptekarskiego” przynosił w tym
schorzeniu znaczną ulgę, również ma dobrze działać przy chronicznem zapaleniu oskrzeli, tyfusie
brzusznym i katarze kiszek. (…) działa tym skuteczniej, czem większa jego ilość jest znoszona
przez pacjentów. W ogóle najpierwsze powagi le- Bardzo popularne w okresie międzywojennym
karskie doszły do przekonania, iż przy dłuższem preparaty Tussinon, firmy Spiess i Syn, zawierające jako substancję czynną dietylaminę sulużyciu tego związku następuje znaczny przyrost fogwajakolu. Ze zbiorów autorki.
wagi ciała, gorączka i poty nocne ustępują, stan
ogólny i siły poprawiają się, apetyt powraca, kaszel i wykrztuszanie również są mniejsze.
Sulfogwajakol potasu po podaniu per os łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego, a następnie ulega rozkładowi do czystego gwajakolu, który jest wydalany z wydychanym powietrzem, odkażając drogi oddechowe i błonę śluzową oskrzeli. Drażniąc ją wywołuje natomiast odruch wykrztuśny, zmniejsza ilość i lepkość wydzieliny
oskrzelowej. Stosowany może być więc w mokrym kaszlu, jako środek wykrztuśny. Jako surowiec farmaceutyczny w recepturze aptecznej, najczęściej wchodzi w skład
proszków dzielonych, w dawce 300 mg per dosis, towarzysząc m.in. mleczanowi wapnia, wodorowęglanowi sodu i chlorowodorkowi efedryny. Postacią farmakopealną (wg
FP VI) jest 6% syrop z sulfogwajakolem (oparty na Aurantii amari pericarpii sirupus),
dawkowany u dzieci w wieku 6-12 lat po 5 ml 3 razy na dobę, a u dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorosłych po 10 ml 3-4 razy na dobę. Z gotowych preparatów zawierających tiokol wymienić należy m.in. Thiocodin (zawierające 300 mg tiokolu) i tabletki Kalium guaiacolumsulfonicum (zawierające 500 mg tiokolu), syrop herbapect.
Inną stosowaną do dziś pochodną gwajakolu jest gwajafenezyna, czyli ester glicerynowy gwajakolu. Została ona uznana przez FDA jako lek wykrztuśny o udokumentowanej skuteczności. Działa na zlokalizowane w błonie śluzowej dróg oddechowych komórki śluzowe, zwiększając wydzielanie śluzu, który w suchym kaszlu
nawilża drogi oddechowe, a w kaszlu mokrym ułatwia wykrztuszanie. Wchodzi ona
w skład syropu i tabletek guajazyl.
Piśmiennictwo u autorki
Mgr farm. Joanna Typek
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ROÂLINY LECZNICZE
Mięta pieprzowa – Mentha piperita
Swą nazwę mięta zawdzięcza mitowi o greckiej bogini Mentho. Została ona zamieniona w miętę przez Persefonę, zazdrosną o swojego męża Hadesa. W starożytnej Grecji roślina ta była poświęcona właśnie Hadesowi i Persefonie. O mięcie pisał
Dioskurides, jednak przypuszczalnie była to mięta zielona (Mentha viridis L.). Mięta jest również rośliną biblijną. „Pismo Święte” wspomina prawdopodobnie miętę
nadwodną (Mentha aquatica L.), będącą symbolem zakłamanej sprawiedliwości i nikłej wiary faryzeuszów, którzy przepisy prawa o dziesięcinie z wina, zboża i oliwy
rozciągnęli na najdrobniejsze rośliny: Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę (Mt 23,23).
Na terenach dzisiejszej Polski mięta nadwodna znana była bardzo dawno. Jej
lecznicze właściwości cenili już mieszkańcy Biskupina, było to więc jeszcze przed
wyodrębnieniem się Słowian. Zaliczano ją do tzw. roślin lunarnych – rosnących
w cieniu i miejscach wilgotnych. Wierzono, że rośliny lunarne są opiekunkami kobiet i poświęcano je kobiecym bóstwom. W średniowieczu liście mięty gotowano
w mleku i tak sporządzony preparat stosowano w celu wstrzymania laktacji. Była
również składnikiem eliksirów miłosnych, stąd powiedzenie „Czuć do kogoś miętę”.
Pierwsza wzmianka o mięcie pieprzowej znajduje się w „London Pharmacopoeia” (początek XVIII w). W 1801 r. miętę pieprzową opisał w dziele „The American
Herbal” Samuel Stern. W Polsce tematyka mięty pieprzowej oraz olejku miętowego
była poruszana przez licznych uczonych. W 1824 roku na łamach „Dziennika Medycyny, Chirurgii i Farmacji” ukazał się artykuł Fabiana Żadwoynia, traktujący
o właściwościach istoty krystalicznej, znalezionej w olejku mięty pieprzowej. Michał
Machnauer opublikował w „Pamiętniku Farmaceutycznym Wileńskim” artykuł
„O krystalizacji oleju Mięty Pieprzowej, postrzeżenie…”. Natomiast w 1828 roku
ukazała się na łamach „Pamiętnika Lekarskiego Warszawskiego” praca Józefa Celińskiego pod tytułem „Dowody, że mięta pieprzna krajowa i olej z niej pędzony nie
ustępują w dobroci zielu i olejowi tegoż nazwiska z zagranicy sprowadzonym”. Pogląd ten przewijał się w polskiej prasie farmaceutycznej również w późniejszym czasie. Na kartach „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego” z 1902 r. czytamy: Najlepsze gatunki mięty i lawendy, dające znakomity olejek, są uprawiane w Anglii w Mitchamie i jego okolicach. (…) Dodać należy, że mięta pieprzowa uprawiana w naszym
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klimacie daje olejek tej samej wartości co i angielski, a fabryka pędząca olejek miętowy znajduje się w okolicach Warszawy… Kwestia krystalicznej substancji izolowanej
z olejku miętowego intrygowała uczonych od dawna. Joseph Proust uważał ją za
kamforę, Berzelius nadał wszystkim krystalicznym związkom izolowanym z olejków
lotnych miano stearoptenu. Dopiero Otto Walach pod koniec XIX w. wykazał, że
składnikami olejków są węglowodory terpenowe i ich tlenowe pochodne.
Motywy mięty odnajdujemy w literaturze pięknej. Julian Tuwim pisał:
Wonna mięta nad wodą pachniała,
kołysały się kępki sitowia,
brzask różowiał i woda wiała,
wiew sitowie i miętę owiał
Adam Mickiewicz uwiecznił miętę w „Panu Tadeuszu”, jako roślinę rosnącą
w ogródku Zosi:
W sadzie, na brzegu niegdyś zarosłym pokrzywą, był maleńki ogródek ścieżkami porżnięty, pełen bukietów trawy angielskiej i mięty
Mięta pieprzowa (Mentha piperita L. Hudson) jest rośliną należącą do rodziny
jasnotowatych (Lamiaceae), dawniej nazywanej wargowymi (Labiateae). Jest potrójnym mieszańcem, mającym w swym rodowodzie miętę zieloną (Mentha viridis
L.) oraz miętę nadwodną (Mentha aquatica L.). Mięta zielona prawdopodobnie wywodzi się od mięty długolistnej (Mentha longifolia L.) oraz mięty okrągłolistnej
(Mentha rotundifolia L.). Właśnie z uwagi na swoje pochodzenie mięta pieprzowa
słabo zawiązuje nasiona, a rośliny potomne charakteryzują się silnym rozszczepieniem cech. Miętę pieprzową rozmnaża się więc wyłącznie wegetatywnie. W 1931 r.
Jan Biegański pisał o mięcie pieprzowej: Pod tą nazwą hodujemy nie osobny gatunek
ale odmianę, czy mieszańca, może paru gatunków, wyradzającego się łatwo z nasienia
i dlatego rozmnażanego na plantacjach z podziału krzaków, odrostów i sadzonek. Dziś
oczywiście wiemy, że mięta pieprzowa jest odrębnym gatunkiem i znamy kilka jej
odmian oraz form uzyskanych w hodowli, różniących się np. zabarwieniem łodyg.
W obrębie gatunku Mentha piperita L. Hudson występują liczne chemotypy, charakteryzujące się zmienną zawartością głównych składników olejku eterycznego.
Mięta pieprzowa jest jedną z najszerzej stosowanych w lecznictwie roślin zielarskich. Surowcem farmakopealnym są liście i ulistnione szczyty pędów, zebrane
z niekwitnących roślin, a następnie szybko wysuszone w cieniu. Surowiec zawiera
przede wszystkim olejek eteryczny, w skład którego wchodzi ponad sto związków
chemicznych. Głównymi składnikami są: mentol (głównie lewoskrętny), menton,
mentofuran, pulegon, karwon i charakterystyczny ridiflorol. Surowiec zawiera również flawonoidy (eriocytrynę, rutynę, hesperydynę, luteolinę i jej 7-glikozyd), kwasy fenolowe, karotenoidy, sterole, garbniki i gorycze.
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Preparaty z surowca stosowane są jako
środki poprawiające
trawienie. Działają
rozkurczająco w obrębie przewodu pokarmowego i dróg żółciowych, żółciopędnie
oraz żółciotwórczo.
Mentol oraz menton
wydalane są z żółcią,
co ma szczególne znaczenie w zakażeniach
dróg żółciowych. Olejek stosuje się również w postaci inhalacji w stanach zapalnych górnych dróg
oddechowych. Olejek
i mentol są ponadto
stosowane jako substancje poprawiające
zapach leków oraz jako promotory sorpcji.
Mięta pieprzowa
jest cenną rośliną dla
przemysłu spożywczego jako składnik przypraw, a przede wszystkim dodatek do alkoholi. Jest to również
roślina miododajna.
Z uwagi jednak na
fakt, że surowiec zbierany jest przed zaMięta pieprzowa Mentha piperita. Rysunek piórem autorstwa Anny Strzemskiej.
kwitnięciem, nie ma
większego znaczenia
dla pszczelnictwa. Przez pszczoły oblatywane są natomiast dziko rosnące gatunki
mięty, o ile rosną w większych skupiskach.
Piśmiennictwo u autora
Maciej Strzemski
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MISCE, FIAT …
Misce, fiat acetum
W dawnych czasach octy lecznicze (Aceta medicata), będące poprzednikami nalewek, stanowiły ważną postać leku. W starożytności Galen używał octu do sporządzania wyciągów z surowców roślinnych. W czasach tych nie znano jeszcze procesu destylacji alkoholu, niezbędnego do produkcji nalewek. Octy były więc najlepszym ze znanych rozpuszczalników do sporządzania leków roślinnych. W średniowieczu octy były już szeroko stosowane, a dla przykładu wymienić można tzw. „ocet
siedmiu złodziei”, mający chronić przed zarażeniem się „czarną śmiercią”, czyli dżumą. Powstawał on przez dwunastodniową macerację rozmarynu,
szałwii, piołunu oraz ruty.
Podstawą octów leczniczych, ich rozpuszczalnikiem,
był ocet – bezbarwna lub jasnożółtawa ciecz o swoistym, kwaskowatym zapachu i smaku.
Otrzymywano go przez fermentację rozcieńczonych roztworów alkoholu etylowego, suchą
destylację drewna (tzw. surowy
ocet drzewny – Acetum pyrolignosum crudum) lub rozcieńczenie stężonego kwasu octowego. Octy lecznicze zawierały
5,8% – 6,2% kwasu octowego
i otrzymywano je przez bezpośrednie rozpuszczenie ciał leczniczych w occie lub przez wyekstrahowanie z rozdrobnioapteczne, pochodzące z apteki w Czarnym Dunajcu, przeznanych surowców roślinnych. Naczynie
czone na przechowywanie Acetum aromaticum. Ze zbiorów Muzeum
Ocet miał działanie drażniące Tatrzańskiego w Zakopanem.
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na tkanki i powodował ich przekrwienie, co ułatwiało wnikanie substancji leczniczych; poza tym roztwory o słabo kwaśnym odczynie działały dezynfekująco. Działanie to było szczególnie widoczne w połączeniu z dezynfekcyjnym działaniem olejków eterycznych. Stosowano je również dla ograniczenia wydzielania potu, a także
w formie okładów na miejsca stłuczone.
Octy lecznicze stosowano najczęściej zewnętrznie do płukań, pędzlowania i okładów. Rzadziej stosowano je wewnętrznie, jako leki doustne. Aby osłabić ich uciążliwy smak mieszano je z miodem, w ten sposób powstawał octomiód (Oxymel).
W zatruciach i oparzeniach alkaliami stosowano octy wewnętrznie z kleikami
w 10% rozcieńczeniu, a zewnętrznie w formie okładów.
Jednym z popularniejszych octów był tzw. ocet aromatyczny – Acetum aromaticum, którego składnikami, prócz rozcieńczonego kwasu octowego, były substancje
czynne: liści mięty pieprzowej, rozmarynu i szałwii, kwiatu lawendy i goździka oraz
korzenia arcydzięgla i cytworu. Służył do okładów jako środek przeciwbólowy, do
nacierania przeciw odleżynom, a wewnętrznie jako środek uspokajający. Innym popularnym octem leczniczym był ocet sabadylowy (Acetum sabadillae), otrzymywany
przez perkolację sproszkowanych nasion sabadyli lekarskiej roztworem kwasu octowego, wody i etanolu. Dzięki alkaloidom z nasion sabadyli ocet ten działał zabójczo
na wszy, a zawarty w nim kwas octowy odlepiał od włosów jaja pasożytów. Przeciwko wszawicy używano również octu weratrynowego z ciemięrzycy białej – Acetum
veratri. Często stosowany był ocet z cebuli morskiej, czyli Acetum scillae, o działaniu wykrztuśnym i moczopędnym.
W starych manuałach farmaceutycznych możemy znaleźć około 20 różnych
octów leczniczych. „Polski Manuał Farmaceutyczny” Jana Podbielskiego i Mariana
Rostafińskiego podaje m.in. przepisy na wspomniane już wcześniej Acetum aromaticum, Acetum veratri i Acetum sabadillae, ale także na Acetum camphoratum (ocet
kamforowy), Acetum aromaticum camphoratum (ocet aromatyczny kamforowy),
Acetum colchici (ocet zimowitowy), Acetum digitalis (ocet naparstnicowy), Acetum
rubi idaei (ocet malinowy). Autorzy „Manuału…” zebrali także przepisy na octy stosowane do celów kulinarnych (octy do marynat, ocet estragonowy, „ocet stołowy”,
„ocet musztardowy”) oraz octy kosmetyczne: toaletowe, do golenia i do odświeżania powietrza (m.in. ocet lawendowy).
Z czasem, gdy do powszechnego użytku wszedł etanol, znaczenie octów stopniowo malało, aż w końcu całkowicie wyszły one z użytku. Zastąpiły je nalewki spirytusowe, które mają znacznie większą trwałość. W pierwszej polskiej farmakopei
z roku 1817, znajduje się jeszcze pięć przepisów na octy: Acetum aromaticum, Acetum Convallariae majalis, Acetum Rosarum, Acetum Rubi idaei, Acetum scillinum.
W „Farmakopei Polskiej III” jest już tylko jeden ocet leczniczy – Acetum Sabadillae,
a w „FP IV” i następnych nie znajdziemy żadnego przepisu na ocet leczniczy.
Piśmiennictwo u autora
Paweł Kubica
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APTEKI MA¸OPOLSKI
Historia apteki „Pod Aniołem” w Muszynie
O utworzenie apteki w Muszynie wystąpiła rada gminna 19 X 1872. Zredagowano
wówczas pismo do c.k. Namiestnictwa we Lwowie, w którym apelowano: Miasto
utrzymuje akuszerkę i lekarza, ponieważ bez tej pomocy miasto obchodzić się nie może,
mimo tego daje się odczuć bardzo brak apteki miejscowej dla zaspokojenia ratunku ludzi
chorych, a mianowicie zimową porą, albowiem śniegowe zamieci i wylewy wód nadzwyczaj komunikacyę do najbliższej apteki w Krynicy utrudniają, gdyż i w tym roku w porze
letniej przez wylew rzeki Muszynki trzy dni do Krynicy dostać się nie można było. Ponadto rada gminna zaznaczała, że krynicki aptekarz, któren tylko przez porę letnią potrzebnym jest w Zakładzie zdrojowym Krynickim korzystniej by mógł w Muszynie otworzyć apteke z obowiązkiem Filię tejże miejskiej apteki w Krynicy przez lato utrzymywać.
Właścicielem apteki w Krynicy był wtedy Hugon Nitribitt, farmaceuta słynny
w całej Galicji z wyrobu powszechnie stosowanych kołaczyków, wytwarzanych
z krynickich wód mineralnych. Nitribitt był także zasłużonym naczelnikiem gminy
w Krynicy. To za jego czasów i z jego inicjatywy powstał Stary Domu Zdrojowy, zapoczątkowano budowę kanalizacji i wodociągu, wybudowano nowe drogi, ukończono i uruchomiono łazienki borowinowe, otwarto zakład wodoleczniczy kierowany
przez doktora Ebersa, rozpoczęto budowę kościoła rzymskokatolickiego.
Postulowane przeniesienie się Nitribitta do Muszyny nie było sprawą łatwą. Posiadał on koncesję na prowadzenie apteki w Krynicy, a zmiana lokalizacji, bez wcześniejszego otrzymania koncesji, nie wchodziła w grę. Jeszcze większym problemem
było otrzymanie nowej koncesji. Zaznaczyć należy, że przenosiny apteki do Muszyny były także w interesie Nitribitta. Przypomnijmy, że przez Muszynę miała przebiegać linia kolejowa Tarnów–Preszów. Aptekarz spodziewał się więc, że w Muszynie pojawią się masowo rodziny robotnicze, a w dalszej perspektywie – letnicy. Magister Nitribitt zwrócił się więc 13 X 1872 r. do władz o przeniesienie apteki wraz
z koncesją: z Krynicy do Muszyny.
W piśmie datowanym na 28 III 1874 Wysokie c.k. Namiestnictwo zezwalało na
przeniesienie apteki do Muszyny, pod tym jednak warunkiem, że Pan aptekarz obowiązanym będzie utrzymywać w Krynicy podczas sezonu kąpielowego dla wygodności
gości kąpielowych filię apteki. Od początku swego istnienia apteka muszyńska zyskała sobie nazwę „Pod Aniołem”. Szybko jednak okazało się, że przeniesienie apteki z Krynicy było błędem. Nitribitt słał do Namiestnictwa bezskuteczne prośby
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o cofnięcie decyzji, możliwość likwidacji apteki w Muszynie i ponowne przeniesienie koncesji na aptekę w Krynicy.
Po kilku latach starań Hugon Nitribitt zaniechał prób zmiany statusu prawnego apteki w Muszynie. 9 V 1891 odstąpił ją swemu synowi – Henrykowi, który
z kolei wydzierżawił ją 15 VI 1895 roku Czesławowi Krzyżanowskiemu, a 20 III
1896 r. sprzedał Edwardowi Rudemu.
Ze strony nabywcy transakcja była co najmniej ryzykowna, gdyż kupował samą
aptekę, bez koncesji. Mało tego – w tym samym czasie Nitribitt nadal prowadził
starania o przeniesienie stałej koncesji z muszyńskiej apteki na tę w Krynicy i mogło się okazać, że ta w Muszynie będzie musiała być zlikwidowana. We wspólnym
piśmie adresowanym do Henryka Nitribitta przez c.k. Namiestnictwo i Starostwo
w Nowym Sączu z dnia 31 VIII 1898 czytamy m.in. wzywamy Pana, abyś reflektując na przeniesienie stałej publicznej apteki napowrót do Krynicy, złożył pisemną deklarację iż zgadzasz się z tem, aby w razie uznania nadal potrzeby apteki w Muszynie,
aptekę Jego przeniesiono napowrót do Krynicy w którym to wypadku rozpisanoby Konkurs na aptekę w Muszynie innemu kandydatowi, zaś Pan prowadziłbyś na mocy dotychczasowej koncesyi aptekę w Krynicy. Nitribitt musiał wyrazić zgodę na takie warunki, gdyż cytowane już wcześniej „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” we wrześniu 1900 roku doniosło na swych łamach, że C.k. Namiestnictwo pozostawiło kol. Henryka Nitribitta magistra farmacyi przy koncesyi na aptekę
(obecnie stałą) w Krynicy, po zrzeczeniu się przez tegoż praw do prowadzenia apteki
filialnej w Muszynie i rozporządziło aby w Muszynie otworzoną została apteka publiczna, na której koncesyę należy nadać w drodze mającego rozpisać się konkursu najgodniejszemu z kompetentów.
Można się jedynie domyślać, jak bardzo wiadomość ta musiała przerazić magistra Rudego, który od Nitribitta kupił aptekę... nie będącą już jego własnością! Po
rozpisaniu w marcu 1901 roku konkursu na nową aptekę w Muszynie, jako jeden
z kilku farmaceutów musiał wziąć udział w konkursie o przyznanie koncesji. Na
szczęście już w kwietniu tego roku otrzymał w pierwszej instancji koncesję na prowadzenie apteki w Muszynie.
Kim był nowy właściciel? Edward Alfred Rudy urodził się 14 I 1866 roku w Lewoczy na Węgrzech. Dyplom magistra farmacji uzyskał 22 VII 1887. W 1896 r.,
a więc w roku zakupu apteki w Muszynie, Rudy był zarządcą i dzierżawcą apteki
w Baranowie nad Wisłą. 29 I 1898 poślubił Helenę Kamilę Maziarską. W Muszynie
na świat przyszła czwórka ich dzieci: Jan Antoni Rudy (ur. 16 I 1899), Anna Helena (19 V 1902), Antoni Edward (ur. 7 IV 1905) oraz Edward junior (8 I 1908).
W muszyńskiej aptece Edward Rudy nie pracował sam. Od 1 do 15 maja, w charakterze swego zastępcy zatrudnił magistra farmacji Mariana Kawskiego, którego
córkę miał w wiele lat później poślubić syn Edwarda – Jan. Początkowo apteka mieściła się przy ul. Kościelnej. Następnie została przeniesiona na ulicę Piłsudskiego –
do budynku, w którym obecnie mieści się bank spółdzielczy. Magister Edward Rudy zmarł 3 VIII 1907 roku, w wieku zaledwie 43 lat.
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Zdjęcia ze zbiorów Jacka Rudego.

Po śmierci Edwarda Rudego apteka przeszła zgodnie z obowiązującym prawem
na własność wdowy – Heleny Rudowej, która musiała wydzierżawić przemysł apteczny kwalifikowanemu farmaceucie, posiadającemu prawo do zarządu apteką. Dzierżawa apteki nie przynosiła dużych dochodów i rodzina żyła w ciągłym niedostatku.
Trzej bracia przekazywali sobie nawet ubrania, aby zaoszczędzić niewielkie sumy
pieniężne. Już po I wojnie światowej Helena Rudowa dorabiała wynajmując letnikom pokój z kuchnią.
Pierwszym, długoletnim dzierżawcą apteki „Pod Aniołem” był Ludwik Lebedowicz.
Od roku 1922 dzierżawcą został Marian Gerlach, zaś od roku 1924 – Zdzisław Rakowiecki. Jedynym śladem jego pobytu w Muszynie jest obszerny artykuł „Na drodze do
ruiny”, opublikowany w „Kronice Farmaceutycznej”, opisujący dramatyczny wpływ hiperinflacji na apteczne finanse. W latach 1925-1927 dzierżawcą został Bernard Weiss,
a od roku 1927 dzierżawę apteki objęła Albina Namirska.
Synowie Edwarda Rudego poszli w ślady ojca – wspomniany już wcześniej Jan oraz
Edward junior wstąpili na studia farmaceutyczne. Antoni prowadził w Muszynie drogerię. Był także wydawcą muszyńskich pocztówek (spółka wydawnicza „Sanitarja”). W niniejszym artykule szczegółowo przedstawiona zostanie postać Jana Rudego – następcy
ojca i kolejnego właściciela apteki w Muszynie. Sylwetka Edwarda Rudego juniora będzie szczegółowo opisana w jednym z kolejnych numerów „Farmacji Krakowskiej”.
Jan Rudy ukończył gimnazjum w Nowym Sączu. Następnie, po ukończeniu
praktyki aptecznej, otrzymał 1 IX 1919 r. świadectwo tyrocynalne, uprawniające do
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wstąpienia na studia farmaceutyczne, które rozpoczął na Oddziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył je w roku 1925 i od razu
podjął pracę w aptece „Pod Aniołem”. Przez cały okres studiów opiekował się rodzeństwem i wspomagał je finansowo.
Jan Rudy poślubił córkę wspomnianego wcześniej Mariana Kawskiego – Jadwigę. Kawski był człowiekiem bardzo majętnym, właścicielem świetnie prosperującej
„Apteki Obwodowej” w Sanoku. Jako wiano dla swej córki wykupił od Heleny Rudowej muszyńską aptekę. 10 II 1931 roku wojewoda krakowski podjął decyzję o przyznaniu Janowi Rudemu koncesji osobistej na prowadzenie apteki w Muszynie.
Pomimo rozlicznych obowiązków, płynących z prowadzenia apteki, Jan Rudy
angażował się w życie muszyńskiej społeczności. Udzielał się w Ochotniczej Straży
Pożarnej. W roku 1929, w Czytelni im. Tadeusza Kościuszki w Muszynie, wygłosił
odczyt na temat wód mineralnych. W tym samym roku, jako członek Związku Zawodowego Farmaceutów-Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskał dla Kolegów Członków Związku 50% zniżkę na kąpiele mineralne w Muszynie. Słynął z wielkiej pedanterii i niespotykanej dokładności. Jak wspomina syn Jana Rudego – Jacek ojciec był zakochany w aptece. Potrafił pracować w niej po 24 godziny na dobę! Wedle wspomnień Jacka Rudego, w Muszynie ojciec wyrabiał cieszący się dużym powodzeniem u pacjentów specyfik od bólu głowy.
W lipcu 1934 roku Jan Rudy objął zarząd apteki w Sanoku od spadkobierców
swego teścia, Mariana Kawskiego, zmarłego w 1932 roku. Natomiast muszyńską aptekę „Pod Aniołem” nabyła 18 X 1933 r. Janina Szul-Aleksandrowa.
Wróćmy jednak do dalszych losów magistra Jana Rudego. Po kilku latach pracy
w aptece Kawskich w Sanoku, przeniósł się do Goduli (dziś dzielnica Rudy Śląskiej),
gdzie został dzierżawcą apteki spadkobierców Edmunda Andrzejewskiego. Planował
sprowadzić do Goduli całą rodzinę, stanął temu jednak na przeszkodzie wybuch II
wojny światowej. W tej sytuacji Jan Rudy wyjechał do Sanoka. Na przełomie roku
1939 i 1940 wydzierżawił aptekę w Sędziszowie Małopolskim i sprowadził tu rodzinę.
W okupacyjnych dziejach Sędziszowa, pomimo krótkiego pobytu, magister Rudy zapisał się złotymi zgłoskami. Bardzo szybko zaprzyjaźnił się z miejscową elitą
– z proboszczem, u którego bywał na brydżu, oraz z zakonnikami z klasztoru Kapucynów. W aptece umieszczona została skrzynka kontaktowa dla dowództwa i żołnierzy Armii Krajowej. Jednocześnie Jan Rudy dostarczał partyzantom leki i materiały opatrunkowe. Do sędziszowskiej apteki trafiały także meldunki i fragmenty pocisków V1 i V2, których testy przeprowadzali Niemcy na poligonie w pobliskiej Bliznej, w lasach pomiędzy Kolbuszową, a Sędziszowem. Zarówno meldunki jak i części pocisków były przekazywane konspiracyjnymi drogami aż do Londynu.
Około 1943 roku konspiracyjna działalność Jana Rudego została wykryta przez
Niemców. Aptekarza aresztowano i uwięziono. Jako więzień, często był wożony do
pracy przy budowie drogi. W czasie jednego z takich wyjazdów udało mu się ukryć
w ziemnym zagłębieniu. Po tej ucieczce, aż do 1945 roku ukrywał się w lasach
w okolicy Szaflar, na Podhalu.
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W maju 1945 powrócił do Sędziszowa i nadal pracował jako dzierżawca i zarządzający apteką. Na przełomie lipca i sierpnia 1945 roku Janowi Rudemu udało się
nabyć na własność aptekę w Głogówku (ówczesny powiat Prudnik). Tu, podobnie
jak w Muszynie, angażował się społecznie. Piastował m.in. funkcję radnego miejskiego i wiceburmistrza. Działał w oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża. Uczył
także fizyki, chemii i matematyki w miejscowym liceum. Nierzadko dawał za darmo
leki najbardziej potrzebującym pacjentom.
Po upaństwowieniu apteki pozostawał jej kierownikiem, aż do przejścia na emeryturę. Następnie, przez kilka lat, pracował na pół etatu w laboratorium Zarządu
Aptek w Opolu. Zmarł 4 II 1980.
Powróćmy do Muszyny. Jak wcześniej wspomniano 18 X 1933 aptekę „Pod Aniołem” kupiła Janina Aleksandrowa. Janina Aleksandrowa, z domu Szul, była córką
opisanego w „Farmacji Krakowskiej” magistra Jana Szula, właściciela apteki w pobliskim Żegiestowie. Urodziła się 4 VII 1899 roku w Sanoku. Wraz z ojcem, matką Rozalią i trzema siostrami mieszkała w Krakowie. Tu, w czerwcu 1912 roku, ukończyła
szkołę powszechną, a następnie w 1917 r. sześcioletnie gimnazjum Heleny Kaplińskiej. W lipcu 1918 r. rozpoczęła praktykę w aptece Georgeona, a później, 31 VIII
1919 roku, wyjechała do Nowego Sącza, aby kontynuować praktykę w aptece Gorzeckiego. Po zakończeniu praktyki, 2 VII 1921 r., złożyła przed Gremium Aptekarskim w Krakowie egzamin tyrocynalny, który otworzył jej drogę do studiów uniwersyteckich. Janina Szulówna wybrała studia farmaceutyczne na lwowskim Uniwersytecie im. Jana Kazimierza. Dyplom magistra farmacji uzyskała 25 VI 1925 roku.
Przez okres studiów pracowała w aptekach: we Lwowie, Nowym Sączu i Strzyżowie.
26 I 1925 r. wyszła za mąż za Tadeusza Aleksandra, absolwenta medycyny weterynaryjnej. Od 1 I 1926 r. do końca roku 1931 Janina Szul-Aleksandrowa zatrudniona była w nowosądeckiej aptece Feliksa Radomskiego, dzierżawionej początkowo
przez jej ojca – Jana Szula. Wówczas to na świat przyszły dwie córki państwa Aleksandrów – Danuta i Janina. Nowy etap w życiu Janiny Aleksandrowej rozpoczął się
18 X 1933 roku, gdy zakupiła aptekę „Pod Aniołem” w Muszynie. Koncesję na samodzielne jej prowadzenie otrzymała 20 X 1934 r.. W Muszynie Aleksandrowa zamieszkała wraz z córkami – Janiną i Danutą.
Janina Aleksandrowa bardzo szybko zdobyła zaufanie i uznanie mieszkańców Muszyny. Była bardzo życzliwa, grzeczna, pogodna, zawsze chętna do pomocy. Udzielała doskonałych porad farmaceutycznych, chętnie prowadziła długie rozmowy. Sama
potrafiła sobie radzić ze wszystkimi problemami, jakie niosło prowadzenie apteki.
Z jej porad korzystali także Łemkowie z okolicznych wiosek oraz Słowacy. Łemkowie
przywozili do apteki masło, które – wobec braku wazeliny – służyło jako podstawa do
wyrobu maści siarkowej. W aptece Aleksandrowa pracowała przeważnie sama; dodatkowych farmaceutów zatrudniano zazwyczaj na czas sezonu letniego.
W czerwcu 1939 apteka „Pod Aniołem” zmieniła swą siedzibę – została przeniesiona na przeciwną stronę ulicy Piłsudskiego, do okazałego budynku, w którym mieści się
po dziś dzień. Na pierwszym piętrze znajdowała się wygodna część mieszkalna.
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Jan (na górnym zdjęciu po lewej stronie, na dolnym – po prawej) i Antoni Rudy w muszyńskiej aptece.
Zdjęcia ze zbiorów Jacka Rudego.
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W dniu wybuchu II wojny światowej na
dachu domu mieszczącego aptekę wywieszono płótno z czerwonym krzyżem, aby
uchronić budynek przed zbombardowaniem. W piwnicy przez pierwsze dni okupacji chronili się liczni mieszkańcy Muszyny.
Janina Aleksandrowa zapisała w czasie
okupacji niemieckiej piękną kartę w dziejach
Muszyny. Jak wspomina jej córka Janina
Szczelinowa, na zapleczu apteki oraz w prywatnym mieszkaniu aptekarki prowadzone
było tajne nauczanie na poziomie szkoły
średniej. Proceder taki był dla Aleksandrowej
śmiertelnie niebezpieczny, gdyż w razie wykrycia zostałaby rozstrzelana. Lekcje odbywały się w dwuosobowych zespołach (uczeń
– nauczyciel), zgodnie z regułami konspira- Magister Janina Aleksandrowa (w środku) przed
cji. W ramach zajęć Janina Aleksandrowa nową siedzibą apteki w Muszynie, lata czterdzieste.
Ze zbiorów Janiny Szczelinowej.
przeprowadzała z uczniami doświadczenia
z chemii i fizyki. Do apteki dwukrotnie, w roku 1943 i 1944, zjeżdżała komisja egzaminacyjna z Nowego Sącza. Już po zakończeniu okupacji Komisja Weryfikacyjna uznała przeprowadzone w Muszynie egzaminy maturalne i wydane świadectwa
z poszczególnych klas gimnazjum i liceum. Konspiracyjna działalność w muszyńskiej aptece nie została odkryta. W tajnym nauczaniu, jako uczennice, brały także
udział córki Aleksandrowej: Danuta i cytowana powyżej Janina.
W okresie powojennym Janina Aleksandrowa pozostała właścicielką apteki „Pod
Aniołem” do momentu jej upaństwowienia w roku 1951. Jedna z córek Janiny Aleksandrowej – Danuta, zatrudniona przez cały okres okupacji w aptece jako pomoc
laboratoryjna, dwukrotnie próbowała dostać się na studia farmaceutyczne – w roku
1946 i 1947. Za każdym razem pomyślnie zdawała egzamin, kiedy jednak próbowała zapisać się na studia w dziekanacie, otrzymywała tę samą odpowiedź, że jako córka właścicielki apteki nie może zostać przyjęta na farmację. Do roku 1957 magister
Aleksandrowa pozostawała kierowniczką apteki, następnie była zastępcą kierownika i receptariuszką. W roku 1965 przeszła na emeryturę i bezpowrotnie opuściła
Muszynę, wyjeżdżając do Piastowa pod Warszawą. Zmarła 23 V 1979 roku.
Tradycje farmaceutyczne wśród potomków muszyńskich farmaceutów kontynuuje wnuczka Jana Rudego, Iwona Rudy, która jest technikiem farmacji i pracuje
w aptekach sanockich. Z kolei prawnuk magister Janiny Aleksandrowej, stały współpracownik „Farmacji Krakowskiej” technik farmacji Paweł Kubica, rozpoczął w bieżącym roku studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Piśmiennictwo u autora
Dr n. farm. Maciej Bilek
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PRZED 100 LATY POLSKA PRASA
FARMACEUTYCZNA PISA¸A…
Stosowanie leków przez wdychiwanie, poleca Heryng, niektóre leki działają w ten
sposób znacznie pewniej np. pyramidon, natr. jodat strophantus itp.
Apteczki podręczne dla automobilów i balonów. W Londynie w Royal Horticultural Hall odbyła się wystawa, na której przedstawiono zawodowcom podręczne apteczki z niezbędnemi dla pierwszego ratunku lekami w postaci srebrzonych lub ocukrowanych pigułek, z bezcukrowemi pieczywkami owocowemi i biszkoptami. Apteczki przeznaczone dla balonów mają naczynia aluminiowe.
Bezwartościowe przetwory chemiczne. Coraz częściej zdarzają się wśród „nowych” wszelkiemi godziwemi i mniej godziwemi sposobami reklamowanych leków,
któremi zasypuje rynki handlowe i lekarzy, niemiecki przemysł chemiczny. Aby temu zapobiedz, niesumiennej reklamie koniec położyć, odzywa się w samych niemieckich kołach lekarskich coraz silniej żądanie założenia centralnego urzędu badania nowych przetworów np. przy cesarskim urzędzie zdrowia.
Starania utworzenia międzynarodowego zjednoczenia aptekarzy szpitalnych. Ze
strony włoskich aptekarzy szpitalnych wyszła inicjatywa utworzenia międzynarodowego Towarzystwa dla wzajemnego objaśnienia i podania szczegółów organizacyi,
utrzymywania etc., które zostaną ogłoszone, Zwrócono się do wszystkich kulturalnych krajów, do Paryża, Londynu. Dotąd zgłosiły swój współudział Belgia, Niemcy,
Portugalia i Rosya. Kongres światowy dla obrad tego rodzaju projektowany jest
w Rzymie r. 1911.
Cytaty zaczerpnięto z działu „Wiadomości bieżące” oraz „Wiadomości naukowe” „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” z czwartego kwartału
1908 roku. Zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję.
Opracował
Dr n. farm. Maciej Bilek
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Z DAWNEJ APTEKI
Według podręcznika do
farmakologii z 1874 r., preparaty z maku lekarskiego
– Papaver somniferum L.
stosowano głównie jako
środek kojący w nerwobólach, uporczywym kaszlu,
stanach zapalnych przewodu pokarmowego, chorobach
nowotworowych,
zimnicy, w bolesnym zapaleniu błon śluzowych,
SYR. OPIAT. (Syrupus Opiatus) – syrop makowcowy

w bólu zębów, zatruciach i jako silny środek uspokajający. Równocześnie ostrzegano: Tak nazwani
opiożercy (opiofagi), dla których
używanie makowca stało się nałogiem, za każdą razą wyżywają lub
wypalają taką jego ilość, która wprowadza jch w stan na wpół odurzony
(...). Okazują się niezmiernie wycieńczonymi i zostają upośledzeni
we władzach umysłowych. Osoby takie, po krótszym lub dłuższym czasie, kończą zawsze życie przy objawach wycieńczenia (marasmus).
Naczynia fajansowe, Holandia,
XVIII-XIX w. Zbiory Muzeum Farmacji w Krakowie.
Iwona Dymarczyk
SYRUP. DIACODII (Syrupus Diacodii) – syrop makówkowy

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym 2009 Roku
życzy
Hector Studio

Ukazał się kolejny, czwarty już ścienny kalendarz Muzeum Farmacji UJ na 2009 rok, zatytułowany „Przedwojenne reklamy leków”.
Kalendarz można nabyć w muzeum w Krakowie, ul. Floriańska 25, zamówić telefonicznie
012 422 42 84, elektronicznie mf@mp.pl lub faksem 012 422 42 84.
Dr hab. Zbigniew Bela
Dyrektor Muzeum Farmacji UJ

