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Rozmowa z prezesem

ROZMOWA Z PREZESEM
Panie Prezesie. Przechodząc ulicami polskich miast oglądamy w witrynach aptek plakaty proponujące „ceny hurtowe”, „karty stałego klienta”, „gratisy”, „leki recepturowe
za grosz”... Za zakup leków można otrzymać punkty, które realizuje się... zamawiając wizytę u lekarza-specjalisty. Apteki umieszczają ceny leków na ulotkach dostarczanych do
skrzynek pocztowych. Ogłoszenia o konkurencyjnych cenach padają już nie tylko z głośników radia, ale także z... kościelnych ambon! Sytuacją tą środowisko farmaceutyczne jest
już mocno zmęczone, narzekają nie tylko apteki, które się nie reklamują i najbardziej cierpią przez te „obyczaje”, ale także i te, które prowadzą agresywne kampanie marketingowe, twierdząc, że dalej już tak się nie da. Wpadliśmy w błędne koło. Jaka jest na to rada?
Czy samorząd zawodowy ma jakiekolwiek prawo do interwencji w powyższych sytuacjach?
Jako Izba Aptekarska nic nie możemy poradzić na wszystkie opisane przez pana
objawy konkurencji pomiędzy aptekami. To jest poza zasięgiem naszych możliwości.
Zresztą, cóż tu ukrywać, gdyby apteki same tego nie robiły, nie mielibyśmy takich zjawisk. Środowisko dziwi się i oburza, że sieci aptek rosną w siłę, że otwierają nowe,
bardzo konkurencyjne apteki. A ja pytam, dlaczego do tych nowo powstających aptek idą na kierowników magistrowie farmacji, którzy jeszcze przed chwilą narzekali
na panoszące się sieci? Gdyby tego nie zrobili, apteki takie by nie powstały. Poza tym
– opisany przez pana agresywny marketing jest zgodny z prawem!
Czy w takim razie istnieje jakakolwiek instytucja, która może karać apteki za tak
prowadzony marketing?
Są dwie takie instytucje: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny i Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Inspektor wojewódzki zajmuje się reklamą aptek wyłącznie wtedy, gdy reklamowane są leki znajdujące się na liście refundacyjnej. I tylko taka
reklama jest niedozwolona. Natomiast główny inspektor zajmuje się reklamą danego
leku, sprawdzając czy nie narusza ona określonych reguł. Są one jednak bardzo płynne. Nie interweniowano na przykład w sprawie reklamy masowo wręcz stosowanego
leku, który zażywa pani Goździkowa. Wszyscy się z tego śmieją, a mało kto zauważa,
że jest to przecież ewidentne przeniesienie kompetencji: reklama przekierowuje odpowiedzialność za stosowanie leku i jego działania uboczne na... sąsiadkę! Zaprzecza
więc temu, co pisze na końcu filmu reklamowego, a mianowicie, żeby skonsultować
stosowanie leku z lekarzem lub farmaceutą. Wymowa tej reklamy jest taka: pani Goździkowa ma większą wiedzę od lekarzy i farmaceutów i to lepiej jej słuchać.
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Czy możemy zatem w ogóle spodziewać się, że błędne koło reklamowania aptek
skończy się, zostanie przerwane?
Właściciele aptek, którzy nie są farmaceutami, powiedzą, że reklama apteki to
rzecz absolutnie normalna, że to element naturalnej w warunkach kapitalizmu konkurencji. Przecież dla nich apteka to tylko kolejny „interes”, który można i trzeba
reklamować. Jest jednak pewna nadzieja, której ziszczenie się może zmienić stan
rzeczy, o jakim mówimy. Jeżeli przyjmiemy, że jakakolwiek reklama – czy to apteki, czy to sprzedawanych w niej produktów – zwiększa całościową sprzedaż w takiej
aptece, to zwiększa przecież także i sprzedaż leków refundowanych, a tego zabrania już prawo. O lekach refundowanych nie mówi się w reklamie, ale wzrost spożycia jest. Tylko w taki sposób Ministerstwo Zdrowia mogłoby zmienić obecny krajobraz polskiego aptekarstwa. Jedynymi informacjami, których rozpowszechnianie
powinno być dozwolone to nazwa apteki, jej adres i godziny otwarcia. Wszystko, co
wykracza poza te trzy dane, powoduje wzrost spożycia m.in. leków refundowanych,
czyli tych, do których dopłaca państwo.
Panie Prezesie, jaki jest Pana stosunek do sprzedaży leków przez internet? Jak samorząd aptekarski zapatruje się na coraz większą liczbę aptek oferujących taki system sprzedaży? Czy ma on przyszłość, czy to raczej sezonowa moda?
To na pewno nie moda! Musimy jednak rozróżnić dwie kwestie. Sprzedawać
przez internet można preparaty bez recepty, przeznaczone do pielęgnacji skóry:
szampony, odżywki i inne kosmetyki, a także suplementy diety. Ta część sprzedaży internetowej nie podlega żadnemu nadzorowi. Nadzór zaczyna się w momencie,
kiedy chce się sprzedać produkt leczniczy. Zatem część aptek sprzedaje wyłącznie
suplementy diety i preparaty przeznaczone do pielęgnacji skóry. Nie chce przekroczyć bariery, za którą sprzedaje się już leki, gdyż trzeba taką działalność zgłosić do
nadzoru farmaceutycznego. Sam jestem zdziwiony, jak skuteczna może być sprzedaż przez internet. Przeprowadziłem eksperyment i sprzedałem z mojej apteki kilka szamponów i odżywek. Zainteresowanie było wielkie, a dodajmy, że w internecie funkcjonują wyszukiwarki i porównywarki cen, z których korzysta tysiące
osób... Mimo to, nie myślę, żeby sprzedaż przez internet była dobrym kierunkiem!
Lek powinien być w aptece i pacjentowi powinien podawać go wykształcony farmaceuta: w aptecznym okienku. Sprzedaż leków przez internet to, moim zdaniem,
przedpokój do zasypania nas podróbkami. A podróbkę zrobią wszyscy. Oczywiście
zdaję sobie sprawę, że kupowanie przez internet to zjawisko ogromnie szerokie, coraz szersze, ale lek powinien jednak pozostawać w aptece i być wydawanym pacjentowi wyłącznie przez farmaceutę. Kto zagwarantuje, że strona internetowa apteki, na której można także kupić leki, jest prawdziwa? Jaką można mieć pewność,
że rzeczywiście należy ona do apteki i kupione leki będą z niej pochodzić? Stronę
założyć może przecież każdy i nawet umieścić na niej pozwolenie, podszywając się
pod jakąś aptekę.
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A jak Pan Prezes ocenia import równoległy leków? Pada na ten temat bardzo wiele
przeciwstawnych twierdzeń, nierzadko mocno nacechowanych negatywnymi emocjami...
Po raz pierwszy w tegorocznym, najnowszym „Urzędowym wykazie produktów
leczniczych” opublikowano wykaz około 340 leków zarejestrowanych w ramach
procedury importu równoległego. Oznacza to, że zjawisko importu równoległego
zostało zaakceptowane przez państwo, a także, że leki te mogą być np. wydawane
na recepty inwalidy wojennego. Kontrowersje pochodzą zaś wyłącznie od firm farmaceutycznych, które nie są zainteresowane tym, ażeby ich produkt był konfekcjonowany i przepakowywany. Firmy nie chcą także, aby wykorzystywano często znaczące różnice w cenach pomiędzy krajami, gdyż tracą na tym duże pieniądze.
Pozostajemy przy kontrowersyjnych tematach. Na łamach prasy lekarskiej i farmaceutycznej toczy się ostatnio żywiołowa dyskusja na temat homeopatii. Samorząd lekarski uznał nawet w oficjalnej opinii, że ta metoda leczenia jest pozbawiona podstaw
naukowych i sugeruje lekarzom, aby nie ordynowali leków homeopatycznych. Czy także i samorząd aptekarski zamierza się wypowiedzieć w tej sprawie?
O homeopatię była olbrzymia wojna pomiędzy środowiskiem lekarskim i aptekarskim. Ostatecznie poparliśmy zastosowanie homeopatii jako metody leczniczej.
Leki homeopatyczne są produktami leczniczymi, nie są to żadne suplementy diety.
Jeżeli ktoś ma ochotę się nimi leczyć, dlaczego ma tego nie robić? W wielu przypadkach homeopatia jest bardzo skuteczna i sam to na sobie sprawdziłem. Środowisko
lekarskie przyjęło jednak bardzo zdecydowane i bezdyskusyjne stanowisko. Ponadto samorząd lekarski chciał, abyśmy i my je poparli. Odmówiliśmy.
Jak obecnie kształtują się unormowania prawne naszego zawodu? Czy prowadzone są już jakieś prace nad nową ustawą aptekarską?
W kwestii ustawy aptekarskiej nie dzieje się absolutnie nic. Owszem, było kilka
podrzędnych decyzji, ale dotyczyły one kwestii związanych z farmacją przemysłową
i badaniami klinicznymi, a nie farmacją apteczną.
Powstaje nowa lista leków refundowanych. Niedawno została skierowana do konsultacji społecznych. Czy przy obecnym stanie polskiej służby zdrowia możemy spodziewać się jakiejkolwiek rewolucji w dziedzinie refundacji leków?
Nie, niestety nie. A to dlatego, że nie ma woli do zmian. Jesteśmy na czarnej liście Unii Europejskiej za nieprzejrzyste reguły wpisywania leków na listy refundacyjne. Reguły te muszą ulec zmianie do roku 2010 i Ministerstwo Zdrowia zdaje sobie już sprawę z naglącej konieczności reformy. Obecnie wpisywanie leków na listy
refundacyjne jest zbyt skomplikowane, a składanie wniosków nastręcza ogromne
trudności. Najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie systemu refundacji, który
funkcjonuje w większości krajów europejskich, a więc takiego, w którym odpłatność
za lek nie jest pochodną jego ceny.
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Jak zatem powinna wyglądać lista leków refundowanych?
Po pierwsze – odpłatności za leki refundowane muszą być zryczałtowane, tak
aby pacjent wiedział, że za dany lek zapłaci zawsze i w każdej aptece tę samą kwotę. Po drugie – na listy powinna być wpisywana wyłącznie nazwa międzynarodowa
cząsteczki leku, a nie jego nazwa handlowa. Dzięki temu wszystkie leki z tą substancją, zarejestrowane w danym kraju, mogłyby być wydawane z tą samą odpłatnością,
z limitem nazwy międzynarodowej. A limit powinien być ustalany w drodze przetargu, w którym biorą udział firmy proponujące najkorzystniejszą cenę.
Panie Prezesie, najnowsze rozporządzenie o receptach lekarskich nie mówi niestety nic o sankcjonowanej urzędowo konieczności czytelnego wypisywania recept. Nasz
samorząd bezskutecznie walczył o ten wymóg...
Rozporządzenie bezsprzecznie napisane było przez lekarzy i dla lekarzy. W rozporządzeniu tym uderzyła, a nawet załamała mnie jednak inna rzecz. Otóż w artykule 34 mowa jest o tym, kiedy z apteki wydaje się lek za pełną odpłatnością. Rozporządzenie mówi o tym, że robi się to wtedy, gdy recepta posiada... błędy formalne! A że prawie każda recepta posiada błędy formalne!, możemy się tylko spodziewać, jakie to będzie miało dla nas konsekwencje. Cała reszta rozporządzenia to zaledwie kosmetyczne poprawki. Cóż z tego, że można zapisać na jednej recepcie więcej niż pięć leków? A gdzie to się zmieści? Niestety, aptekarze są nadal niedoceniani przez państwo, pomimo tego, że sprywatyzowaliśmy się za własne pieniądze, pomimo że skomputeryzowaliśmy apteki, pomimo tego, że Narodowemu Funduszowi
Zdrowia przekazujemy nieodpłatnie tysiące danych o refundacji w całym kraju...
Na koniec chciałbym poruszyć sprawę likwidacji krakowskiej apteki „Pod Złotym
Słoniem“, ostatniej krakowskiej apteki posiadającej zabytkowe wyposażenie.
Właściciele apteki „Pod Złotym Słoniem”, po urealnieniu czynszów w obrębie
Starego Miasta, dostali od Rady Miasta kolosalną podwyżkę czynszu, której nie są
w stanie sprostać. Apteka została zlikwidowana, a pozostały po niej meble o bardzo
dużej wartości. Kwestor Uniwersytetu Jagiellońskiego zadeklarował ich kupno dla
krakowskiego Muzeum Farmacji, poszukuje jednak dodatkowych sponsorów. Krakowska Okręgowa Izba Aptekarska jest jednym z nich.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Z prezesem krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej mgr. farm. Piotrem Jóźwiakowskim rozmawiał Maciej Bilek
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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:
• Inne osoby pełniące kierownicze funkcje na stanowiskach związanych
z wykonywaniem zawodu farmaceuty oraz kierownicy aptek szpitalnych
i zakładowych:
• Pozostali członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści):
• Emeryci i renciści niepracujący:

65 zł

35 zł
20 zł
5 zł
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KALENDARIUM
2.09.2009 r.

Kraków – kwartalne spotkanie aptekarzy

5.09.2009 r.

Kraków, Kryspinów – Piknik farmaceutyczny „Mixtura 2009”

7.09.2009 r.

Nowy Sącz – kwartalne spotkanie aptekarzy

8.09.2009 r.

Warszawa – posiedzenie prezydium NRA

9.09.2009 r.

Warszawa – posiedzenie plenarne NRA

10.09.2009 r.

Kraków – posiedzenie ORA
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

14.09.2009 r.

Tarnów – kwartalne spotkanie aptekarzy

16.09.2009 r.

Nowy Sącz – zebranie naukowe: „Leki innowacyjne – dlaczego warto o nich pamiętać”; ,,Współpraca lekarza i farmaceuty warunkiem sukcesu terapeutycznego…”

23.09.2009 r.

Warszawa – Ogólnopolski Dzień Aptekarza, Świeto Kosmy
i Damiana. Z ramienia ORA w Krakowie uczestniczyli wiceprezes Witold Jucha i sekretarz ORA – Joanna Machalska

25.09.2009 r.

Kraków – zebranie naukowe: „Powikłania po chemioterapii
cytotoksycznej”, „Biotechnologia w medycynie”
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INFORMACJE OIA
W KRAKOWIE
Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
Działania kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy regulowane są przez Ustawę
z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Zadania Państwowej Inspekcji Pracy przewidziane w Kodeksie pracy określone
są w Rozdziale 2 ustawy (art. 10), z których najważniejsze są nadzór i kontrola nad:
– przestrzeganiem prawa pracy,
– przestrzeganiem zasad BHP i
– legalnością zatrudnienia.
Zasady kontroli zawarte są w Rozdziale 4 niniejszej ustawy. Przeprowadzają je
inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy.
Kontrole przeprowadzane w aptekach mogą być kontrolami tematycznymi związanymi z realizacją zadań określonych w rocznym harmonogramie zadań PIP, związanymi z przestrzeganiem przepisów prawa pracy i bhp w aptekach, stanowić kompleksowe kontrole związane z przestrzeganiem przepisów prawa pracy, przeprowadzane w celu sprawdzenia uprzednio wydanych środków prawnych podczas ostatniej kontroli inspektora pracy, mogą wiązać się ze skargą na działania i zaniechania
pracodawcy (w zakresie prawa pracy i bhp).
Kontrolujący jest zobowiązany do okazania legitymacji służbowej i upoważnienia. Musi ono zawierać następujące dane:
– imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do przeprowadzenia
kontroli oraz numer legitymacji służbowej;
– wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;
– daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
– oznaczenie organu kontroli i podmiotu objętego kontrolą;
– określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
– podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska
lub funkcji;
– pouczenie kontrolowanego podmiotu o jego prawach i obowiązkach;
– datę i miejsce wystawienia upoważnienia.

Farmacja Krakowska
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W szczególnych przypadkach – np. zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników – można przeprowadzić kontrolę jedynie na podstawie legitymacji służbowej.
Jednak upoważnienie musi być dostarczone nie później niż 7 dni od rozpoczęcia
kontroli.
Kontrola ma na celu ustalenie stanu faktycznego oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń. I może się odbyć w siedzibie podmiotu kontrolowanego, tj. w aptece, w miejscu przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych, a także
w siedzibach jednostek organizacyjnych PIP.
W trakcie kontroli inspektor pracy ma prawo m.in. (art. 23) do swobodnego
wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego; przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń,
żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników pisemnych
i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą; żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników, zapoznania się z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli i nadzoru
nad warunkami pracy oraz ich realizacją; utrwalania przebiegu i wyników oględzin
za pomocą aparatury i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub
dźwięku; wykonywania niezbędnych dla celów kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów, a w razie potrzeby żądania ich od podmiotu kontrolowanego; sprawdzania tożsamości osób pracujących lub przebywających na terenie apteki, ich przesłuchiwania i żądania oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia lub prowadzenia innej
działalności zarobkowej.
Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia (art. 24).
W przypadku aptek najczęściej kontrolowane są zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad BHP, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy: czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników
związanych z rodzicielstwem oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ponadto
kontrolą objęta jest szeroko rozumiana tematyka legalności zatrudnienia.
W praktyce inspektor może:
– sprawdzić czy pracodawca w ogóle prowadzi dokumentację pracowniczą. Jeżeli
tak, to czy jest ona prowadzona prawidłowo,
– zażądać przedstawienia akt osobowych oraz regulaminu pracy (dotyczy wyłącznie
sytuacji przewidzianej w art. 104 § 2 kodeksu pracy), aby ustalić: czy właściwie
sporządzane są umowy o pracę i czy prawidłowo są one rozwiązywane; czy wyda-
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wane świadectwa pracy są sporządzane prawidłowo oraz czy w aktach osobowych
nie znajdują się oryginały innych świadectw pracy pracownika,
– sprawdzić czy pracodawca prawidłowo rozlicza czas pracy (na podstawie ewidencji pracy), udziela pracownikom należnej liczby dni wolnych od pracy wynikających z 5-dniowego tygodnia pracy, czy nie zatrudnia pracowników w czasie przekraczającym obowiązujący wymiar czasu pracy,
– skontrolować terminowość i wysokość wypłat wynagrodzenia za pracę. Czy wypłacane są w należytej kwocie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, czy nie są zaniżane wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, czy wypłacany jest ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
– sprawdzić karty urlopowe i prawidłowość udzielania urlopu wypoczynkowego
(w tym na żądanie i zaległego).
Inspektor może też skontrolować czy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP. W przypadku sprawdzania warunków pracy w aptece
inspektor pracy zwraca szczególną uwagę na specyficzne zagrożenia zawodowe
i wymogi dotyczące pomieszczeń i organizacji pracy wynikające z charakteru pracy
w tego typu placówkach, w szczególności gospodarowania substancjami i preparatami chemicznymi. Kontrolę przeprowadza się w obecności pracodawcy lub osoby
przez niego upoważnionej.
Wyniki kontroli muszą być odzwierciedlone w protokole pokontrolnym, który
powinien zawierać: (art. 31)
– nazwę podmiotu kontrolowanego w pełnym brzmieniu i jego adres oraz numer
z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
– imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe inspektora pracy;
– imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany oraz nazwę organu
reprezentującego ten podmiot;
– datę rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany oraz datę objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego ten podmiot;
– oznaczenie dni, w których przeprowadzano kontrolę;
– informację o realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji innych organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy;
– opis stwierdzonych naruszeń prawa oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla wyników kontroli;
– dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania;
– treść decyzji ustnych oraz informację o ich realizacji;
– informację o liczbie i rodzaju udzielonych porad z zakresu prawa pracy;
– wyszczególnienie załączników stanowiących składową część protokołu;
– informacje o osobach, w obecności których przeprowadzano kontrolę;
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– na wniosek podmiotu kontrolowanego – wzmiankę o informacjach objętych tajemnicą przedsiębiorstwa;
– wzmiankę o wniesieniu lub niewniesieniu zastrzeżeń do treści protokołu oraz
ewentualnym usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości przed zakończeniem
kontroli;
– datę i miejsce podpisania protokołu przez osobę kontrolującą i kontrolowaną.
Protokół podpisuje inspektor pracy prowadzący kontrolę oraz właściciel lub osoba przez niego upoważniona.
Pamiętajmy: przed podpisaniem protokołu kontroli możemy zgłosić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych. Należy to zrobić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu.
W razie zgłoszenia zastrzeżeń, inspektor kontrolujący zobowiązany jest je zbadać i ewentualnie zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu. Kopia protokołu pozostaje w aptece.
Jeżeli nie stwierdza się uchybień, kontrolę można udokumentować w formie notatki urzędowej. Powinna ona zawierać zwięzły opis stanu faktycznego.
W wyniku ustaleń dokonanych podczas czynności kontrolnych w aptece, inspektor pracy:
– wydaje decyzję administracyjną usunięcia w terminie lub w trybie natychmiastowym stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie BHP oraz w przypadku niewypłacania należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi,
– kieruje wystąpienie do pracodawcy w razie stwierdzenia nieprawidłowości, których usunięcie nie może być zrealizowane poprzez wydanie decyzji.
Ma także prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej –
uczestnictwa w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia
stosunku pracy.
Zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa opisanego
w art. 218 k.k., a dotyczącego złośliwego i uporczywego łamania praw pracowniczych. W toczącym się postępowaniu, po wniesieniu aktu oskarżenia przez prokuratora, może występować przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego jako organ pokrzywdzony.
W przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową inspektor pracy może:
– w wyniku przeprowadzonego postępowania mandatowego nałożyć grzywnę
w drodze mandatu. W postępowaniu mandatowym, w sprawach, w których oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy, można nałożyć grzywnę w wysokości
do 2.000 zł.
Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie popełnia wykroczenie przeciwko prawom
pracownika w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania, inspektor pracy może
w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5.000 zł.
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– skierować wniosek do sądu. Wniosek do sądu inspektor pracy kieruje również
w przypadku odmowy przyjęcia mandatu. Wniosek inspektor pracy kieruje do właściwego z uwagi na miejsce popełnienia wykroczenia sądu rejonowego.
W stosunku do sprawcy wykroczenia inspektor pracy może poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.
W przypadku stwierdzenia wykroczenia polegającego na naruszeniu przepisów
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy inspektor pracy zawiadamia o naruszeniu przepisów prawa właściwe organy, a w szczególności:
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych – o naruszeniu przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych;
– Urząd kontroli skarbowej – o naruszeniu przepisów prawa podatkowego.
Na zakończenie kilka ważnych uwag:
Należy pamiętać o bardzo dokładnym zapoznaniu się z pouczeniami na temat
środków odwoławczych, terminów realizacji zaleceń pokontrolnych (usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości), oraz terminów powiadamiania o realizacji tychże inspekcji pracy.
Brak zawiadomienia o usunięciu nieprawidłowości może być uznany za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych.
Jeżeli okazane przez inspektora dokumenty (legitymacja służbowa, upoważnienie do kontroli) wydają się niewiarygodne, przed rozpoczęciem kontroli należy zadzwonić do siedziby Państwowej Inspekcji Pracy i zweryfikować dane kontrolera.
Jeżeli masz problem z zakresu prawa pracy, jako pracodawca lub jako pracownik, możesz skorzystać z porady prawnej Państwowej Inspekcji Pracy (informacje
i kontakty na stronie www.krakow.oip.pl)
Kierownik apteki jest przełożonym zatrudnionego personelu (w tym pomocniczego, np. osoby sprzątającej) natomiast – jeżeli nie jest właścicielem – nie jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, a tym samym nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania przepisów prawa pracy pozostających
w kompetencji właściciela – pracodawcy.
Bardzo dziękuję pani Annie Majerek – rzecznikowi prasowemu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie za udzielone informacje i niezwykle cenne wskazówki, które pomogły mi w opracowaniu niniejszego artykułu.
Mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
– Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 589 z późn. zm.
– Kodeks pracy, ustawa z dnia 26.06.1974 r – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm. Rozdział IIb, art. 18 4
– Okręgowy Inspektorat w Krakowie, 31-011 Kraków, plac Szczepański 5, Oddział Terenowy w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 73, Oddział Terenowy w Tarnowie, 33-100 Tarnów,
ul. Mostowa 7
– Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
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Piknik Farmaceutyczny „Mixtura 2009”
Kontynuując zapoczątkowaną w zeszłym roku tradycję integracji środowiska aptekarzy, 5 września 2009 r. odbył się II Piknik Farmaceutyczny „Mixtura 2009”.
Tym razem spotkaliśmy się w karczmie „Rohatyna” nad zalewem w Kryspinowie.
W tym roku pogoda nam dopisała i w zabawie uczestniczyło ok. 300 osób. Zarówno dorośli jak i dzieci bawili się świetnie. Były liczne konkursy i zabawy – dla
dzieci m.in.: dmuchany zamek i malowanie twarzy, a dla dorosłych: pokazy tańca,
wybory najmilszej aptekarki i aptekarza, loteria fantowa.
Czas upłynął w ładnych plenerach oraz miłej i sympatycznej atmosferze. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku bawić się będziemy równie dobrze lub jeszcze lepiej,
w większym gronie.
Jadwiga Wojdyła
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Charytatywny Koncert Noworoczny
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie przy współpracy z OIA w Warszawie
i Katowicach, ma przyjemność zawiadomić Państwa, że

18 stycznia 2010r. w Filharmonii Krakowskiej
odbędzie się

II Charytatywny Koncert Noworoczny.
Jego beneficjentem będzie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
i Niedowidzących w Laskach, oddział w Rabce.
Gospodarzem wieczoru będzie Bogusław Kaczyński.
W repertuarze Fryderyka Chopina, Franciszka Lehara, Jana Straussa, Stanisława
Moniuszko i innych wystapią znakomici soliści w towarzystwie Orkiestry Filharmonii
Zabrzańskiej, pod batutą Sławomira Chrzanowskiego.
Serdecznie Państwa zapraszamy, mając nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku
zechcecie Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu artystycznym naszego środowiska.
Ceny zaproszeń w zależności od miejsc wynoszą: 50,– PLN, 70,– PLN i 90,– PLN.
Zgłoszenia i zamówienia zaproszeń prosimy składać w biurze Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Krakowie.
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PRAWNIK RADZI
Wysokość pensji jest informacją poufną
Realizując politykę zatrudnienia w zakładzie pracy, pracodawca ma prawo zróżnicować wynagrodzenia pracowników w ramach tych samych stanowisk. Mogą na
to mieć wpływ takie okoliczności jak: kwalifikacje, wydajność pracy, dyspozycyjność pracownika. Zasada ta została potwierdzona w wyroku Sądu Najwyższego
z 22 lutego 2007 r. (sygn. I PK 242/06). Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego pracodawca jest uprawniony do różnicowania pensji zatrudnionych, kierując się
w tym zakresie różnymi kryteriami, ale muszą one być obiektywne i nie mogą mieć
charakteru dyskryminującego. Przyjęte kryteria mogą być przedmiotem kontroli ze
strony Państwowej Inspekcji Pracy, jak również badane przez sąd w przypadku wystąpienia przez pracownika ze stosownym powództwem.
Ochrona informacji dotyczącej wysokości wynagrodzenia przysługuje zarówno
pracownikowi jak i pracodawcy.
Ujawnienie przez pracodawcę wysokości wynagrodzenia pracownika może stanowić naruszenie jego dóbr osobistych i z tego tytułu pracownik może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym do sądu. W wyroku z 16 lipca 1993 r. (sygn. I PZP 28/93)
Sąd Najwyższy uznał, iż takie naruszenie dóbr osobistych następuje, jeśli pracodawca
ujawnił wysokość wynagrodzenia w sytuacji gdy pracownik wyraźnie sprzeciwił się
ujawnianiu takiej informacji oraz gdy informacja taka naruszała sferę osobistą pracownika, np. dotyczyła dokonanych potrąceń czy też zobowiązań alimentacyjnych.
Pracodawca może nałożyć na pracownika obowiązek zachowania w tajemnicy
wysokości otrzymywanego wynagrodzenia wobec współpracowników jak i osób
trzecich spoza firmy. Informacje o wysokości uposażeń pracowników mogą stanowić jeden z elementów obejmujących dane dotyczące przedsiębiorstwa, mające
wpływ na jego wartość gospodarczą. A więc ujawnienie przez pracownika wysokości przyznanego uposażenia może stanowić naruszenie art. 100 § 2 pkt 4 kodeksu
pracy (Pracownik jest obowiązany w szczególności dbać o dobro zakładu, chronić jego
mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę).
Pracodawca, który skutecznie nałożył na pracownika obowiązek dochowania tajemnicy co do wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, może w stosunku do pracownika, który naruszył tę zasadę, wdrożyć postępowanie dyscyplinarne – łącznie
(w zależności od skutków) do zwolnienia bez zachowania okresu wypowiedzenia.
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Aby ustrzec się wszelkich wątpliwości lub niedomówień w przedmiotowym zakresie, konieczne jest w umowie o pracę zawarcie klauzuli niepozostawiającej wątpliwości co do obowiązków stron w zakresie dochowania tajemnicy obejmującej wysokość wynagrodzenia pracownika. Dochowanie tajemnicy w przedmiotowym zakresie powinno być również elementem zakresu obowiązków pracowników mających dostęp do tych informacji z racji zajmowanego u przedsiębiorcy stanowiska
(np. księgowość, kadry).
Janusz Brol
radca prawny OIA w Krakowie

Zatrudnienie po urlopie wychowawczym
Obowiązujące przepisy prawa pracy zawierają regulacje szczególnie uwzględniające uprawnienia pracowników powracających do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego. Zgodnie z art. 186 kodeksu pracy: Pracodawca dopuszcza pracownika
po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem.
Wprowadzony zapis „dopuszcza do pracy” należy interpretować jako bezwzględny obowiązek przyjęcia do pracy na uprzednio zajmowanym stanowisku lub na innych, jak to opisano w art. 186 kodeksu pracy. Pracodawca ustalając wysokość uposażenia osoby powracającej do pracy nie przyjmuje jego wysokości przed rozpoczęciem urlopu, lecz przyjmuje stan dla danego stanowiska w dniu podjęcia pracy po
urlopie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29.01.2008 r. (sygn. II KP 143/07) orzekł,
iż: Jeśli w trakcie korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego doszło do
zmian płacowych dotyczących tego stanowiska, to zmiany te mają znaczenie przy określaniu wysokości wynagrodzenia pracownika po powrocie z urlopu.
Janusz Brol
radca prawny OIA w Krakowie
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WYKAZ OBOWIÑZUJÑCYCH
AKTÓW PRAWNYCH
Obejmuje okres od 1 maja 2009 r. do 30 września 2009 r.
Dz.U.09.118.989 z dnia 28.07.2009 r.
– ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz ustawy o cenach
Dz.U.09.129.1069 z dnia 14.08.2009 r.
– rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzorów dokumentów
związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową
Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań
jakościowych pobranych próbek
Dz.U.09.135.1114 z dnia 25.08.2009 r.
– rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie
wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
Dz.U.09.155.1234 z dnia 21.09.2009 r.
– rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie
kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do
obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
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CO FARMACEUTA
WIEDZIEC’ POWINIEN
Pierwotniaki chorobotwórcze cz. IV
Cryptosporidium parvum – biologia, chorobotwórczość, diagnostyka i farmakoterapia
Cryptosporidium parvum jest chorobotwórczym pierwotniakiem należącym do
rodziny Cryptosporididae (podtyp Coccidia). Prowadzi pasożytniczy tryb życia w jelicie cienkim oraz układzie oddechowym człowieka i innych zwierząt (drób, bydło,
psy, koty). Cryptosporidium parvum wywołuje u człowieka kryptosporydiozę (cryptosporidiosis), chorobę o charakterze ostrego lub przewlekłego gastroenteritis. Infestacje tym pasożytem spotyka się przede wszystkim u osób z dysfunkcjami układu immunologicznego, tj. chorych na AIDS oraz u niemowląt i małych dzieci, u których
układ odpornościowy nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięty. Cryptosporidium parvum jest ponadto wymieniane jako jeden z czynników tzw. biegunek podróżnych.
Pierwotniak ten jest pasożytem kosmopolitycznym; częstość zarażenia nim waha
się od 1,3 do 16,5% w zależności od kontynentu świata. W Polsce prewalencję Cryptosporidium parvum szacuje się na około 5%, choć nie są to dane w pełni wiarygodne, gdyż diagnostyka laboratoryjna kryptosporydiozy jest bardzo trudna i prowadzą
ją tylko bardzo specjalistyczne laboratoria parazytologiczne.

BIOLOGIA I ROZWÓJ
Podobnie jak u innych pierwotniaków należących do podtypu Coccidia (np. Isospora belli, Sarcocystis hominis, Toxoplasma gondii) cykl rozwojowy Cryptosporidium
parvum jest złożony. Wyróżnia się w nim etapy rozmnażania bezpłciowego (schizogonia) oraz etapy rozmnażania płciowego (sporogonia) – oba zachodzą na terenie
organizmu żywiciela. Natomiast pewna część cyklu rozwojowego (tzn. nabywanie
inwazyjności przez oocysty) zachodzi w środowisku zewnętrznym poza organizmem człowieka.
W cyklu rozwojowym Cryptosporidium parvum wyróżnia się wiele stadiów rozwojowych. Oocysta po dostaniu się do organizmu człowieka uwalnia w jelicie cienkim sporozoity, które atakują enterocyty (komórki błony śluzowej jelit), przytwierdzają się do nich, a następnie przekształcają się w trofozoity. W okresie około 1 tygodnia od zarażenia trofozoity rozpoczynają etap rozmnażania bezpłciowego (schi-
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zogonię): wytwarzane są merozoity, a następnie meronty II generacji. W dalszej kolejności powstają mikro- i makrogametocyty, po czym odpowiadające im mikroi makrogamety. Rozpoczyna się etap rozmnażania płciowego – gamety łączą się, powstaje zygota, która otacza się otoczką tworząc oocystę. Oocysta jest następnie wydalana z kałem do środowiska zewnętrznego, gdzie staje się inwazyjna dla człowieka i zwierząt poprzez wytworzenie w jej wnętrzu czterech sporozoitów.

ZARAŻENIE
Do zarażenia tym pierwotniakiem dochodzi najczęściej drogą pokarmową (per os
– przez jamę ustną), poprzez połknięcie inwazyjnych dla człowieka oocyst Cryptosporidium parvum, znajdujących się w skażonej wodzie lub żywności. Do zarażenia pasożytem może również dojść drogą inhalacyjną (wrotami inwazji są jamy nosa), poprzez aspirację do dróg oddechowych i płuc skażonego oocystami powietrza (zarażenie takie występuje rzadko). Możliwe są również zarażenia na skutek bezpośredniego
kontaktu z chorą na kryptosporidozę osobą lub zwierzęciem. Reasumując, wśród
wszystkich możliwych dróg zarażenia możemy wyodrębnić transmisje takie jak:
człowiek – człowiek
człowiek – środowisko zewnętrzne – człowiek
zwierzę – człowiek
zwierzę – środowisko zewnętrzne – człowiek.

CHOROBOTWÓRCZOŚĆ
Cryptosporidium parvum jest czynnikiem etiologicznym (sprawczym) kryptosporydiozy (cryptosporidiosis) układu pokarmowego i oddechowego. Jak wspomniano
wcześniej, choroba przebiega jako ostry lub przewlekły gastroenteritis, który objawia
się bólami brzucha, nudnościami, wymiotami, nasiloną wodnistą biegunką z dużą
ilością śluzu, a także osłabieniem, podwyższoną temperaturą ciała oraz tzw. zespołem złego wchłaniania (upośledzeniem absorpcji substancji pokarmowych w przewodzie pokarmowym). Jeśli biegunka i wymioty mają duże nasilenie i trwają przez
dłuższy czas, to u chorej osoby (szczególnie u dzieci) może dochodzić do niebezpiecznych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej oraz równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. Jeśli kryptosporydioza przebiega z zajęciem dróg oddechowych, do objawów chorobowych dołącza się kaszel i duszność.
Cryptosporidium parvum odgrywa duże znaczenie w pediatrii, gdyż pierwotniak
ten atakuje noworodki oraz niemowlęta. Wynika to z tego, iż u małych dzieci układ
immunologiczny (odpornościowy) nie jest dostatecznie rozwinięty i nie funkcjonuje jeszcze prawidłowo.
Cryptosporidium parvum atakuje przede wszystkim dzieci z deficytem immunoglobulin klasy A (IgA) oraz dzieci z nabytymi lub wrodzonymi niedoborami odporności. Kryptosporydioza przebiega szczególnie ciężko u osób poddawanych immunosupresji oraz u osób dorosłych z ciężkimi, nabytymi zespołami niedoborów od-
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porności, przede wszystkim chorych na AIDS z nieprawidłowym indeksem limfocytów T CD4+/CD8+, u których może prowadzić do zgonu. Ponadto Cryptosporidium
jest zaliczane do czynników tzw. biegunek podróżnych. Narażone na tego pasożyta
są osoby podróżujące do strefy tropikalnej i subtropikalnej.
Jednocześnie należy bardzo wyraźnie podkreślić, iż u dorosłych osób immunokompetentnych, to znaczy osób, u których układ odpornościowy funkcjonuje prawidłowo, zarażenie pierwotniakiem z reguły ma charakter samoograniczający się;
po zarażeniu występuje kilkudniowa, wodnista i nasilona biegunka, ale ustępuje ona
bez wdrażania specjalistycznego leczenia.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
Diagnostyka Cryptosporidium parvum jest bardzo trudna. Rutynowe badania koproskopowe kału nie są w stanie wykryć inwazji pierwotniakiem Cryptosporidium parvum. W diagnostyce laboratoryjnej kryptosporydiozy wykorzystuje się preparaty
barwione kału metodą Ziehl-Neelsena (metoda referencyjna) oraz zmodyfikowaną
metodę Kinyouna (polecaną przez naukowców z USA) – są to tzw. barwienia w kierunku kwasoopornych oocyst. W preparatach tych poszukuje się pod powiększeniem 1000 x oraz pod immersją małych (o średnicy 4-6 µ m), charakterystycznych
dla Cryptosporidium parvum oocyst, które – jak wspomniano wcześniej – są wydalane z kałem osoby chorej na kryptosporydiozę. W diagnostyce laboratoryjnej kryptosporydiozy stosuje się również test immunoenzymatyczny ELISA w kierunku specyficznego dla Cryptosporidium parvum koproantygenu w kale.

FARMAKOTERAPIA
W leczeniu kryptosporydiozy w przeszłości stosowano antybiotyki, takie jak spiramycyna, erytromycyna, klindamycyna oraz paromomycyna, jednak jak się okazało preparaty te wykazują bardzo niską skuteczność przeciwpierwotniakową wobec
Cryptosporidium parvum. W Polsce dostępna jest azytromycyna, która wykazuje
umiarkowane działanie wobec gatunku Cryptosporidium muris, również chorobotwórczego dla człowieka. Jedynym lekiem o potwierdzonym działaniu przeciwpasożytniczym wobec pierwotniaka Cryptosporidium parvum jest Nitazoxanide (prep. Alinia,
firmy Romark Pharmaceuticals z USA). U dorosłych osób immunokompetentnych
lek podaje się w dawce 1000 mg/d przez trzy dni, natomiast u osób chorych na AIDS
leczenie jest o wiele dłuższe. Lek ten jest dostępny w Polsce wyłącznie na import docelowy dla pacjenta chorego na kryptosporydiozę, za zgodą konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

PAMIĘTAJ!!!
Badaj się parazytologicznie powracając z podróży do strefy tropikalnej lub subtropikalnej. Każdy przypadek długotrwałej, uporczywej i wodnistej biegunki powinien skłaniać do przeprowadzenia u takiej osoby badań parazytologicznych kału
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w kierunku pierwotniaka Cryptosporidium parvum przy pomocy barwień kwasoopornych lub testu ELISA w kierunku specyficznego koproantygenu wytwarzanego
przez opisywanego pierwotniaka.
Piśmiennictwo u autora
Mgr analityki med. Piotr Nowak
Diagnosta laboratoryjny
Asystent Laboratorium Parazytologii
Oddziału Laboratoryjnego Mikrobiologii i Parazytologii
WSSE w Krakowie
p-nowak@hotmail.com
Dr n biol. Agata Pietrzyk
Diagnosta laboratoryjny
Kierownik Pracowni Parazytologii
Zakładu Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii
Katedry Mikrobiologii UJ CM
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Aptekarz z bagażem obowiązków i ciekawością świata
22 sierpnia 2009 r. w restauracji „Ratuszowa” w Nowym Sączu odbył się wernisaż wystawy zdjęć sądeckiego aptekarza – magistra farmacji Bolesława Cetnarowskiego, który tego dnia obchodził swoje 70. urodziny oraz 45-lecie pracy zawodowej.

Magister farmacji Bolesław Cetnarowski wśród swoich zdjęć w sali wystawowej restauracji „Ratuszowa”

Panie Magistrze, jak i kiedy zaczęła się Pańska przygoda z podróżami i turystyką?
Już w szkole podstawowej. Jako rodowity nowosądeczanin zacząłem wraz z koleżankami i kolegami organizować piesze wycieczki w Beskid Sądecki. Z czasem
przemierzaliśmy inne pasma górskie. Przy okazji wypraw zbierałem punkty do Gór-

Świat w obiektywie mgr. farm. Bolesława Cetnarowskiego

Indianka z plemienia Uru, jezioro Titicaca. Peru, maj 2005 r.

Peruwiańczyk w typowej czapce, kwiecień 2005 r.
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Świat w obiektywie mgr. farm. Bolesława Cetnarowskiego

Połów ryb na jeziorze Inle. Birma, listopad 2005 r.

Dziewczynka płynąca samotnie w małej łódce. Birma, listopad 2005 r.

Świat w obiektywie mgr. farm. Bolesława Cetnarowskiego

Mnich przed świątynią Szmaragdowego Buddy w Bangkoku. Tajlandia, listopad 2005r.

Połów ryb nad Oceanem Indyjskim w Kovalam. Indie, październik 2007r.
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Świat w obiektywie mgr. farm. Bolesława Cetnarowskiego

Wioska Zulusów. Masaj na tle oryginalnych domków, luty 2009 r.

Hinduska dziewczynka w Bombaju. Indie, październik 2007 r.
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skiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Udało mi się zdobyć odznaki GOT: Małą Brązową, Srebrną i Złotą oraz Dużą Brązową i Srebrną.
Zapewne najciekawiej wędrowało się w czasie studiów?
Farmację studiowałem we Wrocławiu. Wspólnie ze znajomymi z roku i kolegami z Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Krakowie uczestniczyłem w obozie turystycznym w Tatrach Polskich i Słowackich. Udało się także wyprawić na dalsze wyjazdy, m.in. na Kaukaz, do Moskwy, Kijowa, Soczi i Charkowa.
Studia to jednak nie tylko góry. Ukończyłem wówczas także kurs żeglarski i na Jeziorze Rożnowskim pływałem żaglówką.
Czy praca w nowosądeckich aptekach uniemożliwiła Panu realizowanie turystycznych pasji?
Wręcz przeciwnie. Po przyjeździe do Nowego Sącza w roku 1965 kontynuowałem uprawianie turystyki górskiej oraz narciarstwa. Możliwość dalszych wycieczek
przyniósł rok 1988.
Gdzie Pan wtedy jeździł?
Zacząłem od Europy. Przez lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte zwiedziłem
wszystkie kraje europejskie z wyjątkiem Irlandii, Albanii i Mołdowy. Na przełomie
XX i XXI wieku przyszła pora wyjazdów na inne kontynenty. W sumie do dziś zwiedziłem ponad osiemdziesiąt krajów. Równocześnie podróżowałem po Polsce, przy
każdej okazji zwiedzając różne miejsca.
Był Pan na wszystkich kontynentach świata z wyjątkiem Antarktydy. Które z odwiedzonych przez Pana miejsc uznałby Pan za najpiękniejsze?
To bardzo trudne pytanie. Z pewnością w Europie najpiękniejsze są kraje alpejskie, w Afryce – RPA, w Azji – Birma, zaś w Ameryce Południowej – Peru.
Wziął Pan udział w plebiscycie na „Siedem nowych cudów świata”. Jakie miejsca
Pan wytypował?
Głosowałem na miejsca, które widziałem w czasie moich podróży: rzekę Amazonkę, wodospady Iguazú na granicy Brazylii i Argentyny, fiord Milford w Nowej
Zelandii, Górę Stołową w RPA, Grand Canyon w USA, Ayers Rock w Australii oraz
Wielką Rafę Koralową.
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Proszę opowiedzieć czytelnikom „Farmacji Krakowskiej”, co przedstawiają zdjęcia
eksponowane w „Ratuszowej”? Dodam tylko, że tytuł wystawy to „Portrety z podróży”.
Ekspozycja ta przygotowana została jako rodzaj prezentu na moje siedemdziesiąte urodziny. Do końca nie wiedziałem, jakie zdjęcia wybrali moi bliscy.
Okazało się, że zdecydowali się na zdjęcia portretowe, a istotnie udało mi się
uwiecznić twarze przeróżnych osób: starców, dzieci, rybaków, sprzedawców pamiątek, rolników, żebraków, handlarzy, uczniów, mnichów... Zdjęcia te wykonywałem w Patagonii, Indiach, Tybecie, Afryce, na Dalekim Wschodzie, Australii
i Oceanii. W komentarzu do wystawy mój syn zauważył, że z kolorowego melanżu wizerunków zdaje się wyłaniać wspólny obraz człowieka, bez granic, różnic etnicznych czy kulturowych.
W komentarzu tym trafnie podkreślono, że przedstawione na Pańskich zdjęciach
oblicza potrafią powiedzieć nieraz wiele więcej niż każdy inny obraz uwieczniony w odwiedzanym kraju. Podróżując nie tylko Pan fotografuje, ale także uprawia podobno
niecodzienne sporty?
Owszem, w czasie wizyt na Wielkiej Rafie Koralowej, w Egipcie i Polinezji Francuskiej – nurkowałem; w Tunezji i Peru latałem na lotni, zaś w Tanzanii – balonem.

Bolesław Cetnarowski w mieście Inków – Machu Picchu. Kwiecień 2005 r.
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Bolesław Cetnarowski w czasie jazdy na nartach we włoskim kurorcie Maso Corto. Marzec 2003 r.

Na co dzień uprawia Pan Magister przede wszystkim narciarstwo, a Pańskie dokonania w tej dyscyplinie były wielokrotnie nagradzane...
Istotnie, w kategorii seniorów dwukrotnie otrzymałem puchar za zajęcie pierwszego miejsca: w zawodach narciarskich aptekarzy w Krynicy-Zdroju w 2008 roku oraz
zawodach o Puchar Prezesa Hurtowni „Aptekarz” w 2006 roku. W roku 2004, w zawodach o Puchar Prezesa Podkarpackiej Hurtowni Aptekarskiej, zająłem drugie miejsce w kategorii seniorów. Dwa lata wcześniej uczestniczyłem w slalomie gigancie, organizowanym wspólnie przez krakowską Okręgową Izbę Aptekarską i Lekarską.
Podróże to nie tylko zwiedzanie zabytków architektury i podziwianie przyrody, ale
także obserwacje obyczajowe. Co Pana najbardziej uderzyło w czasie dalekich wypraw?
Nie sposób przywołać nagle wszystkich wspomnień czy wrażeń z tylu wypraw. Dla
tych, którzy dużo podróżują, może będzie to oczywiste, ale... W Birmie spotkałem się
z wyjątkową serdecznością i pogodą ducha ludzi. A przecież w kraju tym rządzi junta
wojskowa, zaś opozycjoniści, w tym laureatka pokojowej Nagrody Nobla Aung San
Suu Kyi, zamknięci są w areszcie. Dzieci – szczególnie te najbiedniejsze – nigdy nie żebrały, lecz ofiarowywały „prezent”, np. własnoręcznie przygotowane zabawki z papieru, dyskretnie oczekując niewielkiego „honorarium”. W Indiach z kolei szokujące były
dla mnie sterty śmieci, na których leżało kilka krów, które zjadały wszystko, prócz plastiku. Podróże pozwoliły mi również zaobserwować fakt, że wszędzie na świecie ludzie
modlą się podobnie – czy to do Jehowy, Buddy, Allacha czy innych bogów. Same gesty i rytuały różnią się, lecz skupienie na twarzach modlących się jest takie samo.
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Dawny sklep dla poszukiwaczy złota R. Pritcharda w Arrowtown na Nowej Zelandii, mieszczący dziś aptekę i małe muzeum farmacji. Październik 2003 r.
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Czym dla aptekarza mogą być podróże?
Odskocznią od codziennej trudnej pracy. Choć i tak na wyjazdach zawsze oglądam apteki... Te w Indiach zaopatrzone są gorzej niż stoiska z lekami na polskich
stacjach benzynowych! Nigdy nie zapomnę pięknej apteki na wyspie Bora-Bora,
w której umieszczono wystawę surowców roślinnych, z jakich produkowane są tam
leki. Z kolei w Nowej Zelandii zwiedzałem starą aptekę-muzeum z ekspozycją dawnych utensyliów aptecznych i zaaranżowaną recepturą.
W środowisku małopolskich farmaceutów znany jest Pan jednak przede wszystkim
z działalności w samorządzie aptekarskim. Proszę opowiedzieć o swoich związkach
z krakowską Izbą Aptekarską.
Jako delegat uczestniczyłem w pracach wszystkich kadencji naszej Izby.
W pierwszej kadencji byłem delegatem, w drugiej i trzeciej – przewodniczącym
Okręgowego Sądu Aptekarskiego, zaś w czwartej i piątej – członkiem Rady Aptekarskiej. W pierwszych latach istnienia Izby organizowałem także nowosądecką delegaturę OIA w Krakowie.
Dodajmy także, że w 2003 roku został Pan uhonorowany za działalność w krakowskiej Izbie Aptekarskiej najwyższymi odznaczeniami zawodowymi: Laurem Aptekarskim oraz Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego. W ciągu swej kariery zawodowej był Pan szeregowym pracownikiem kilku aptek, a następnie kierownikiem największej apteki w Nowym Sączu i województwie nowosądeckim, która w 1991 roku
przeszła na własność spółki utworzonej z pracowników apteki – w tym Pana. Czym
była dla Pana praca w aptece? Co w dobie kryzysu wartości polskiej farmacji doradzałby Pan młodym farmaceutom?
Umiejętność adaptacji do nowych warunków. Proszę pamiętać, że gdy w Polsce upadał komunizm, nikt z nas nie był przygotowany do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Pamiętam, gdy odbierałem – wówczas w Ministerstwie
Zdrowia – koncesję na prowadzenie apteki, sytuacja w kraju była trudna do przewidzenia, zaś regulacje prawne dotyczące funkcjonowania aptek – często niespójne. Dziś – w dobie globalnego kryzysu – równie ciężko przewidzieć kondycję polskiej gospodarki, czy też plany polskiego ustawodawcy odnośnie do wizji
funkcjonowania aptek. Mogę dodać, iż nawet jeżeli w przyszłości nastąpi koncentracja kapitału i na rynku pozostaną jedynie wielkie sieci aptekarskie, prowadzenie własnej apteki daje o wiele więcej satysfakcji, gdyż musimy wykazać się
nie tylko w swoim fachu, lecz również jako sprawni menedżerowie, zarządzający
przedsiębiorstwem.
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Przyrządzanie betelu w Indiach. Ta pobudzająca używka składa się z liści pieprzu betelowego, pokrajanych w plastry
nasion palmy areki oraz przypraw i mleka wapiennego. Październik 2007 r.

Na zakończenie zapytam, jakie są Pańskie podróżnicze plany na najbliższą przyszłość?
Wkrótce wybieram się na Zimową Olimpiadę do Vancouver w Kanadzie. Przy
okazji będę chciał odwiedzić Hawaje. Na wiosnę z kolei planuję wyprawę do Nepalu i Bhutanu.

Z mgr. farm. Bolesławem Cetnarowskim rozmawiał Maciej Bilek
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OD NATURY DO RECEPTURY
Quina-quina
Właściwości lecznicze chinowca znane były południowoamerykańskim Indianom
na długo przed wielkimi odkryciami geograficznymi. Nazywali oni korę chinowca quina-quina. Jej zalety doceniono w Europie dopiero w 1630 r. Łacińska nazwa rodzajowa tej rośliny wywodzi się
od nazwiska żony hiszpańskiego wicekróla Peru, hrabiny de Cinchon,
która w 1638 r. została
wyleczona korą chinową
z malarii. Do Europy cortex chinae przywieźli jezuici, pod nazwą „proszek
jezuicki” lub „proszek
kardynała Lugo”. W 1820
r. Joseph Pelletier i Joseph Bienaimé Caventou
odkryli w korze chininę,
za co w 1827 roku otrzymali nagrodę Francuskiej
Akademii Nauk. Wcześniej nad izolacją ciał
czynnych z tego surowca
pracowali Fourcroy, Vauquelin i Gomez. Pelletier
wspólnie z Berthelotem
rozpoczęli produkcję chininy. W 1826 r. funkcjonujące w okręgu paryskim dwie fabryki otrzymały 1800 kg siarczanu
chininy ze 160 ton kory Naczynie apteczne służące do przechowywania nalewki chinowej.
chinowej.
Ze zbiorów autora
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W 1822 r. Buchholz wyodrębnił z kory chinowej chinidynę. W 1854 r. Strecker
ustalił strukturę chininy, a w późniejszych czasach była ona obiektem zainteresowań
takich uczonych jak Skraup, W. Koenig, v. Miller, Rhode i P. Raabe.
Korę chinową wymienia w „Farmakopei Kościuszkowskiej” Hiacynt Dziarkowski, co dobitnie świadczy o jej znaczeniu dla ówczesnego lecznictwa. Również późniejsze lekospisy obowiązujące na ziemiach polskich wymieniają ten surowiec. Ignacy Lemberger w „Komentarzu do ósmego wydania Farmakopei Austriackiej” szczegółowo opisuje surowiec, podając jego podział na: kory chinowe żółte – Cortices Chinae flavi seu aurantiaci, kory chinowe brunatne lub szare – Cortices Chinae fusci seu
grisei, oraz kory chinowe czerwone – Cortex Chinae ruber. Kory żółte albo królewskie otrzymywano z pni i gałęzi chinowca żółtego – Cinchona calysaya, kory brunatne z Cinchona oficinalis i Cinchona micrantha, natomiast kory czerwone (oficynalne) z chinowca soczystoczerwonego – Cinchona succirubra. Największe uprawy chinowców zostały założone przez Holendrów na Jawie.
Muszyński podaje, że surowca aptecznego dostarcza Cinchona succirubra, a pozyskuje się go w następujący sposób: nacina się korę na gałęziach i cieńszych
pniach, obija, a następnie zdziera się ją nożem kościanym, bo od żelaza kora z powodu zawartości garbników czernieje. W dalszej kolejności, wysuszona już kora trafiała do Amsterdamu, Rotterdamu i Londynu, z wyjątkiem najbogatszych w chininę surowców, które były przerabiane na miejscu, w Bandoong na Jawie.

Etykiety po winie chinowym.

Ze zbiorów Apteki-Muzeum w Lublinie
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Chinowiec to rodzaj z rodziny marzanowatych (Rubiaceae), obejmujący ok. 40
gatunków rosnących w Ameryce Południowej i Środkowej, na zachodnich zboczach
Andów (na wys. 1000-3400 m n.p.m.), w Peru i Boliwii. Chinowce uprawiane są
głównie na Jawie, w Kongu, Indiach i Wietnamie. Są to wiecznie zielone, wysokie
drzewa o dużych, ułożonych naprzeciwlegle, skórzastych liściach. Kwiaty chinowca
są promieniste, różowawe lub zielonkawożółtawe. Owocem chinowca jest torebka
zawierająca liczne oskrzydlone nasiona.
W skład surowca wchodzą alkaloidy indolowe, których liczba sięga 30 związków. Zawartość alkaloidów jest zmienna (od jednego do kilkunastu procent) i zależy od gatunku, z jakiego pochodzi surowiec. Najważniejsze z nich to chinina, cynchonidyna i cynchonina. W surowcu stwierdzono ponadto obecność garbników, fenolokwasów i gorzkich glikozydów triterpenowych. Chinina jest trucizną protoplazmatyczną zmniejszającą metabolizm komórkowy. Działa przeciwgorączkowo, hamując procesy utleniania i działając depresyjnie na ośrodek termoregulacji. Chinina wzmaga skurcze macicy, działa przeciwbólowo i przeciwarytmicznie. Jest związkiem o wybitnie gorzkim smaku, który jest wyczuwalny nawet w rozcieńczeniu
1:200000. Kora chinowa jest surowcem o działaniu ogólnie wzmacniającym i pobudzającym łaknienie. Jest składnikiem preparatów poprawiających apetyt, np. Vinum
Chinae, Tinctura Cinchonae.
Nalewka chinowa była sporządzana w dawnych aptekach przez perkolację kory
chinowej 70° etanolem w stosunku 1:5. Przygotowywano również nalewkę chinową
złożoną – Tinctura Cinchonae composita, której skład był zmieniany w poszczególnych monografiach farmakopealnych. „Farmakopea Polska II” zalecała do sporządzania tej nalewki korę chinową, naowocnię pomarańczy gorzkiej, korzeń goryczki
i korę cynamonowca. „Farmakopea Polska III” zastąpiła korę cynamonowca owocem kolendry. Monografie nalewki chinowej i nalewki chinowej złożonej znalazły
się po raz ostatni w „Farmakopei Polskiej IV”. W „Manuale farmaceutycznym” Jana Podbielskiego (1922) odnajdujemy również recepty na takie preparaty jak: Mixtura chinae acidulata, Mixtura alcoholica seu aqua vitae, Extractum chinae, Extractum chinae aquosum, Extractum chinae fluidum, Extractum chinae frigide paratum,
Extractum chinae spirituosum, Tinctura chinae (wg farmakopei rosyjskiej i niemieckiej), Tinctura chinae composita (wg farmakopei rosyjskiej, niemieckiej i austriackiej), Tinctura chinae vinosa i wiele innych. Nawet tak pobieżne przytoczenie preparatów sporządzanych na bazie kory chinowej obrazuje jak wielką rolę odgrywał ten
surowiec w dawnej recepturze.
Obecnie w recepturze aptecznej nalewkę chinową stosuje się niezwykle rzadko,
jako składnik płynów do wcierania w skórę głowy. Płyny te, wzmagające porost włosów, zawierają dodatkowo nalewkę z pieprzowca rocznego, pilokarpinę, kwas salicylowy i rezorcynę.
Piśmiennictwo u autora
Maciej Strzemski
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ROÂLINY LECZNICZE
Chmiel zwyczajny – Humulus lupulus L.
Rodzajowa nazwa Humulus
jest prawdopodobnie zlatynizowaną, wczesnośredniowieczną
nazwą chmielu. Słowo lupulus
w języku łacińskim oznacza wilka. Rzymianie wierzyli, że pędy
chmielu oplatają drzewa i duszą
je w ten sam sposób jak wilk
swoje ofiary.
W celach leczniczych uprawiano chmiel już w starożytnej
Grecji i Rzymie. Był on wówczas stosowany w leczeniu bezsenności, jako środek poprawiający apetyt oraz zmniejszający
popęd płciowy. Z uwagi na te
ostatnie właściwości, stał się
w średniowieczu lekiem duchowieństwa. O chmielu wspomina
św. Hildegarda. W epoce renesansu o chmielu pisał Szymon
Syreński: Chmiel deoaki iest/
Chmiel zwyczajny. Rysunek piórem autorstwa Anny Strzemskiej
Siany albo sadzony: drugi/ dobro
wolnie rosnący. Marcin z Urzędowa opisywał właściwości lecznicze chmielu słowami Chmiel młody uśmierza boleści zapalone/ odwilża żywot…Też wyczyścia krew, dlatego dobrze jest pić w świerzbach y w każdym zapolowaniu cudności płci.
W 1816 r. na łamach czasopisma „Pamiętnik Warszawski, czyli Dziennik Nauki
i Umiejętności” Karol Soczyński donosi o odnalezieniu „gorzkiego pierwiastka”,
tzw. princip amarum w chmielu. W 1820 r. ukazał się na łamach czasopisma „Izys
Polska” artykuł pt. „Rozkład chmielu, oddzielenie jego bliższych składowych części
i stąd wynikające uwagi”. Przedstawiono w nim wyniki analizy żółtego i delikatnego proszku pochodzącego z żeńskich kwiatostanów chmielu. Analiza lupuliny, myl-
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nie określanej w artykule jako „pyłek kwiatowy”, polegała na wyodrębnieniu jej
składników za pomocą destylacji i ekstrakcji. Badania te prowadzono jednak na potrzeby browarnictwa. Doświadczenia nad działaniem leczniczym lupuliny prowadził
natomiast François Magendie, który w badaniach na zwierzętach odrzucił jej działanie narkotyczne. W 1853 r. Wagner badał działanie olejku chmielowego na królikach, a w 1865 r. Fronmueller podawał ludziom lupulinę, stwierdzając jedynie nieznaczne działanie biologiczne. W 1902 r. Farkas prowadził doświadczenia na królikach i żabach, natomiast Jodlbauer oceniał wpływ α- i β-kwasów chmielowych na
wchłanianie pokarmu u psów.
W 1936 r. na łamach „Farmacji Współczesnej” ukazał się artykuł Władysława
Rusieckiego, pt. „Działanie uspokajające chmielu (Humulus lupulus) w świetle badań chemicznych i farmakologicznych”.
Chmiel jest częstym motywem ludowych pieśni weselnych. Również w literaturze pięknej spotykamy motywy tej rośliny. Adam Mickiewicz pisał w „Panu Tadeuszu”:
Czeremchy oplatane dzikich chmielów wieńcem,
Jarzębiny ze świeżym pasterskim rumieńcem.
Henryk Sienkiewicz uwiecznił chmiel w „Panu Wołodyjowskim” słowami: Pewnego pięknego jesiennego dnia siedział sobie pod cienistym dachem letnika pan Andrzej
Kmicic i popijał miód poobiedni, spoglądając przez obrosłe dzikim chmielem kraty na
żonę, która przechadzała się pięknie umiecioną ulicą przed letnikiem.
Chmiel zwyczajny jest wieloletnią byliną należącą do rodziny Morwowatych
(Moraceae) lub wg Wettsteina do Konopiowatych (Cannabinaceae). W obrębie rodzaju Humulus występują poza chmielem zwyczajnym dwa gatunki: chmiel japoński Humulus japonicus – rosnący w Chinach i Japonii, oraz Humulus yunnanensis –
rosnący w Chinach, w górskich lasach prowincji Yunnan.
Chmiel zwyczajny występuje w umiarkowanej strefie Europy, Ameryki Północnej i Azji. Rośnie w wilgotnych lasach i zaroślach, na żyznych i ciepłych glebach.
Jest gatunkiem spotykanym w takich zespołach roślinnych jak oles typowy (Alnetum glutinosae), łęg wierzbowo-topolowy (Saliceto-Populetum), łęg olchowo-jesionowy (Fraxineto-Alnetum) i olszyna karpacka (Alnetum incanae).
Chmiel zwyczajny uprawiany jest w celach leczniczych i spożywczych jako ważny surowiec dla browarnictwa. W Polsce chmiel uprawia się głównie na Lubelszczyźnie (ponad 80% powierzchni upraw), a także na Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. Ważnym ośrodkiem naukowym, dzięki któremu wprowadzono do uprawy wiele odmian chmielu, jest Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Chmiel zwyczajny jest rośliną dwupienną. Wytwarza bardzo silne, karpowate
kłącze. Posiada długą (8-12 m), kanciastą, wijącą się łodygę, na której osadzone są
haczykowate włoski. Na łodydze osadzone są 3-5-klapowe, grubo ząbkowane liście
o szorstkiej powierzchni. Kwiaty pojawiają się od sierpnia do września w kątach li-
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ści. Kwiaty męskie zebrane są w luźną wierzchotkę, natomiast żeńskie tworzą kwiatostany zwane popularnie szyszkami. Owocem chmielu jest orzeszek.
W lecznictwie stosuje się szyszki chmielu (Lupuli strobili) oraz otarte z wysuszonych szyszek włoski gruczołowe, zwane lupuliną (Lupulinum, Glandulae lupuli). Lupulina jest olejkowym surowcem goryczkowym. Zawiera od 1% do 3% olejku o bardzo zmiennym, zależnym od pochodzenia składzie. Wśród odmian chmielu wyróżniamy odmiany goryczkowe (o wysokiej zawartości kwasów goryczkowych) i aromatyczne (o wysokiej zawartości olejku). W olejku zidentyfikowano ponad sto składników, m.in. terpeny i seskwiterpeny: mircen, humulen, farnezen,
β-kariofilen, izomaślan 2-metylobutylu i 2-propylobutylu, 2-tridekanom, metylononyloketon, metylowe estry kwasu decenowego i dekadienowego oraz związki siarkowe. W skład lupuliny wchodzi również żywica (ok. 80%), zawierająca tzw.
α-kwasy (humulon i jego pochodne) i β-kwasy (lupulin i jego pochodne). Biogenetycznym prekursorem tych związków jest symetryczny trifenol floroglucyna.
W czasie przechowywania kwiatostanów z α-kwasów powstaje metylo-3-buten-2-ol,
który prawdopodobnie odpowiada za działanie uspokajające chmielu. W surowcu
odnaleziono również garbniki, flawonoidy (pochodne kwercetyny, kemferolu,
ksantohumnol) oraz triterpeny (hopanon i hydroksyhopanon). W szyszkach
stwierdzono obecność resweratrolu, związku należącego do grupy fitoaleksyn –
substancji wytwarzanych przez rośliny w odpowiedzi na działanie czynników stresowych. Resweratrol jest związkiem o aktywności przeciwnowotworowej w stosunku do komórek szpiczaka mnogiego. Chmiel zawiera również związki o charakterze fitoestrogenów. Szyszki chmielu zawierają te same związki biologicznie czynne
co lupulina, lecz w mniejszych ilościach.
Lupulina działa uspokajająco i hipotensyjnie. Za działanie uspokajające odpowiedzialny jest 2-metylo-3-buten-2-ol. Działanie sedatywne lupuliny na ośrodkowy
układ nerwowy zostało potwierdzone doświadczalnie. Związki chemiczne, występujące w surowcu, wykazują właściwości antybiotyczne, a także przeciwdrgawkowe
i obniżające ciepłotę ciała.
Na bazie lupuliny sporządzano w dawnych aptekach syrop i nalewkę. Także
i dziś jest lupulina składnikiem wielu preparatów o działaniu uspokajającym i ułatwiającym zasypianie. Występuje m.in. w takich lekach jak nervosol, passispasmin,
tabletki uspokajające, lupulina. Dawniej szyszkami chmielu wypełniano poduszki.
Obecnie chmiel stosowany jest również jako składnik kosmetyków, głównie szamponów. W niektórych krajach młode pędy chmielu są spożywane jak szparagi, natomiast długie, starsze pędy można wykorzystywać do wyrobu włókien tekstylnych.
Dziko rosnący chmiel (uprawia się jedynie osobniki żeńskie), jest rośliną dostarczającą pszczołom pyłku kwiatowego.
Piśmiennictwo u autora
Maciej Strzemski
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MISCE, FIAT …
Misce, fiat extractum
Wyciągi (extracta) to postać leku otrzymywana przez wytrawianie odpowiednio
rozdrobnionych surowców roślinnych lub zwierzęcych rozpuszczalnikiem i odpowiednie zagęszczenie otrzymanego roztworu. Wyciągi charakteryzowały się większą
ilością substancji czynnych niż nalewki.
Wyciągi były stosowane
w lecznictwie już w starożytności. Szczegółowe przepisy na te
postaci leku znaleziono w egipskim papirusie Ebersa pochodzącym z XVI w. p.n.e. Wyciągi przyrządzane dawniej były
jednak słabej jakości, a właściwości lecznicze gotowych preparatów były często nieodpowiednie, mimo to wyciągi były
przez wieki szeroko stosowane
w lecznictwie. Przygotowywano je przez parokrotne, dość
długie gotowanie surowca z wodą i zagęszczanie otrzymanego
płynu wyciągowego na wolnym
ogniu. Nieumiejętność właściwego wyekstrahowania substancji leczniczych wynikała
z nieznajomości właściwości
składników zawartych w roślinach. Znaczenie wyciągów
zmalało w chwili gdy odkryto
sposoby pozyskiwania czystych
alkaloidów i glikozydów. Wraz
apteczne służące niegdyś do przechowywania ekstraktu z paz rozwojem chemii roślin, Naczynie
proci nerecznicy samczej (Dryopteris filix-mas).
znacznie udoskonalono sposoZe zbiorów Joanny Typek i Macieja Bileka
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by wytwarzania ekstraktów, a ranga tych leków wzrosła ponownie po wprowadzeniu
przez farmakopeę amerykańską wartościowych wyciągów płynnych. Nowe sposoby
przyrządzania były różnorodne, dobierane indywidualnie do zawartych w surowcu
składników. Celem stało się uzyskiwanie preparatów zawierających jak największą
ilość substancji czynnych, wolnych od zanieczyszczeń, powodujących zmniejszenie
trwałości i pogorszenie działania leku.
Wyciągi dzielono pod względem konsystencji na:
• wyciągi płynne, o płynności nalewek i zawartości substancji czynnych w 1g preparatu odpowiadającej 1g surowca,
• wyciągi rzadkie, o płynności miodu i zawartości wody powyżej 28%,
• wyciągi gęste, o zawartości wody około 25%, w temperaturze pokojowej, niedające się wylać z naczynia,
• wyciągi suche, łatwe do roztarcia na proszek.
Proces przygotowywania wyciągów można było podzielić na następujące etapy:
Etap 1 – otrzymywanie płynu wyciągowego. Odpowiednio sproszkowany surowiec, przesiany na sicie (twardsze surowce przesiewano na drobniejszych sitach) zalewano – w zależności od zawartych substancji – odpowiednim rozpuszczalnikiem:
wodą, etanolem, mieszaniną obu tych rozpuszczalników, czasem roztworem eterowym. Wytrawianie przeprowadzano przez macerację (Extractum Gentianae, Extractum Opii, Extractum Taraxaci), zalewając surowiec odpowiednią ilością wody i pozostawiając na pewien czas, lub poprzez perkolację (wszystkie wyciągi alkoholowe
eterowe i płynne), która pozwalała na dokładniejsze wyekstrahowanie substancji.
Extractum Aloe otrzymywano natomiast przez zalanie surowca gorącą wodą.
Etap 2 – Uwalnianie płynów wyciągowych od związków balastowych. W roślinach,
obok substancji czynnych, występuje szereg innych substancji, mających niemały
wpływ na właściwe działanie leku. Z tego też powodu przygotowując wyciągi należało zwrócić szczególną uwagę na usunięcie związków niepożądanych. Opracowano w tym celu wiele różnorodnych sposobów. Na przykład w celu usunięcia substancji białkowych z roztworu wodnego dodawano określoną ilość etanolu i pozostawiano w chłodnym miejscu, zlewano znad osadu i przefiltrowywano. Substancje
białkowe można było również usunąć z płynu wyciągowego przez jego zagotowanie.
Żywice i chlorofil usuwano odparowując alkohol i dodając równoważną ilość wody
i klarując. Żywice, tłuszcze i woski wytrącano przez wymrażanie.
Etap 3 – Zagęszczanie płynów wyciągowych. Płyny wyciągowe, pozbawione substancji balastowych i klarowne, odparowywano do odpowiedniej (podanej wyżej)
konsystencji, opisanej przez farmakopeę. W aptece zagęszczanie przeprowadzano
odparowując płyn wyciągowy w naczyniu umieszczonym w łaźni wodnej lub oddestylowując rozpuszczalnik w destylatorze. Po usunięciu całego rozpuszczalnika, zeskrobaniu ze ścianek i roztarciu w moździerzu otrzymywano wyciąg suchy. Niektórych płynów wyciągowych, np. z lulka lub pokrzyku, nie można było odparować bez
dodatku substancji zwiększających powierzchnię parowania, jak skrobia, cukier

Farmacja Krakowska

43

mlekowy
czy
dekstryna.
W przemyśle wyciągi zagęszczano odparowując rozpuszczalnik pod zmniejszonym ciśnieniem, a powstałą masę suszono rozpyłowo.
Wyciągi rzadkie i gęste były
o wiele mniej trwałe od pozostałych dwóch rodzajów, łatwo
ulegały pleśnieniu i fermentacji, dlatego zamiast nich zalecano użycie wyciągów suchych
(można było uzyskać je przez
zagęszczenie wyciągu gęstego).
Wyciągi suche są najtrwalszą
postacią w grupie leków objętych nazwą Extracta.
Najczęściej stosowanymi
wyciągami były:
• Extractum Belladonnae siccum – wyciąg z pokrzyku suchy, zawierający 1,45-1,55%
atropiny i Extractum Belladonnae fluidum – wyciąg Naczynie apteczne z apteki w Czarnym Dunajcu, służące niegdyś do
aloesowego.
płynny o zawartości alkalo- przechowywania ekstraktu
Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
idów 0,35-0,40%;
• Extractum Ipecacuanhe siccum – wyciąg z korzenia wymiotnicy suchy, zawierający 1,95-2,05% emetyny;
• Extractum Colae siccum – wyciąg z zarodków kola suchy, zawierający nie mniej
niż 12% kofeiny i teobrominy;
• Extractum Opii siccum – zawierał około 20% bezwodnej morfiny;
• Extractum Secalis cornuti siccum – wyciąg sporyszowy suchy o zawartości 0,0850,115% ergotaminy;
• Extractum filicis mar – ekstrakt z paproci nerecznicy samczej, zawierający filicynę, porażającą mięśnie pasożytów, takich jak tasiemce czy tęgoryjce.
Dziś w aptece znaleźć można już tylko gotowe wyciągi, produkowane przez przemysł farmaceutyczny, takie jak Aloes extractum, Colae extractum fluidum, Thymi
extractum fluidum, Valerianae radix extractum.
Piśmiennictwo u autora
Paweł Kubica
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APTEKI MA¸OPOLSKI
Historia aptekarstwa w Nowym Targu
Część druga, historia apteki „Pod Koroną”
Historia apteki „Pod Koroną” zaczyna się w roku 1909, kiedy to podanie o przyznanie koncesji na prowadzenie drugiej apteki w Nowym Targu, względnie o czwartą w Nowym Sączu, wniósł magister farmacji Stanisław Reczyński, dzierżawca apteki w Dukli.
Stanisław Reczyński urodził się 3 lutego 1867 roku w Falkowej, jako syn Antoniego Reczyńskiego, obywatela ziemskiego, zamieszkałego w Uszwi, w powiecie brzeskim. Studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął w roku 1889.
Dyplom magistra farmacji uzyskał 21 lipca 1891 roku z odznaczeniem, o czym informowało „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”. Aptekę w Dukli
dzierżawił blisko 10 lat – od początku 1901 roku. W styczniu 1910 r. Reczyński wystąpił do c.k. Namiestnictwa o przyznanie koncesji na apteki w Nowym Sączu lub
Nowym Targu. Otrzymał ją na prowadzenie apteki w Nowym Targu w październiku
1910. C.k. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych koncesję tę zatwierdziło w roku 1911.
Apteka „Pod Koroną” otwarta została 1 maja 1912 roku, mieściła się przy
ul. Szaflarskiej, tuż przy Rynku, w domu z charakterystycznym motywem zdobniczym w kształcie korony. W „Gazecie Podhalańskiej” z roku 1913 magister Reczyński tak oto reklamował swoją aptekę: Nowo otwarta apteka przy ul. Szaflarskiej (...)
poleca przetwory chemiczne z pierwszorzędnych fabryk, wszelkie środki toaletowe i kosmetyczne, krajowe, zagraniczne i własnego wyrobu – oryginalną malagę i koniak francuzki, wody mineralne, naturalne i sztuczne.
Stanisław Reczyński zmarł w roku 1931, o czym donosiły „Wiadomości Farmaceutyczne”: Ś.p. Mag. Farm. Stanisław Reczyński, właściciel apteki w Nowym Targu,
zmarł po krótkich i ciężkich cierpieniach dnia 21 lipca, przeżywszy 64 lata.
Apteka „Pod Koroną” przeszła w tej sytuacji na własność spadkobierców Reczyńskiego, którzy w roku 1932 sprzedali ją magistrowi farmacji Marianowi Emilowi Dworzańskiemu. O osobie tej udało się uzyskać bardzo dużo informacji dzięki
pani Łucji Sobkowskiej z Nowego Targu, córce magistra Dworzańskiego.
Marian Emil Dworzański urodził się 30 sierpnia 1891 roku w Kętach, jako syn
Józefa, tamtejszego kupca. Gimnazjum ukończył w Wadowicach. Po zdaniu egzaminu tyrocynalnego przed komisją egzaminacyjną Gremium Aptekarzy Galicji Za-
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chodniej w roku 1913, rozpoczął studia farmaceutyczne w Krakowie. Po dwóch semestrach przerwał je, aby ponownie powrócić do nauki w roku 1915. Dyplom magistra farmacji Dworzański uzyskał 27 lipca 1916 roku. W czasie I wojny światowej
służył w aptece polowej w Krakowie.
Pierwszym miejscem pracy magistra Dworzańskiego była apteka w Oświęcimiu.
Następnie zatrudniony był w aptekach w Brzeszczach i w Andrychowie. W latach
1924-1928 dzierżawił aptekę „Pod Opatrznością” w Suchej, zaś od 1929 do 1932 –
aptekę w Dobczycach. W roku 1928 figuruje w zamieszczonym przez „Kronikę Farmaceutyczną” wykazie członków Oddziału Krakowskiego Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej, będących członkami Kasy Zapomogowej.
W roku 1931 Marian Dworzański odpowiedział na zamieszczone w prasie farmaceutycznej ogłoszenie, informujące o wystawieniu na sprzedaż apteki w Nowym
Targu i zdecydował się ją zakupić. Argumentem, który ostatecznie skłonił go do tej
decyzji, była konieczność wysłania dzieci do szkół, a takie istniały w Nowym Targu.
Rodzina Dworzańskich zamieszkała nieopodal apteki, w małym domku kupionym
przez żonę magistra Dworzańskiego – Helenę z domu Jaśkiewicz, nauczycielkę,
urodzoną w roku 1892 w Oświęcimiu.
Pani Łucja Sobkowska wspominała charakterystyczną dla swego ojca odpowiedź, jakiej udzielił Niemcom, podejrzewającym go o przynależność do ruchu oporu. Miał wówczas powiedzieć, że jedynymi organizacjami, do jakich należy są dom,
kościół oraz apteka. Magister Dworzański nie miał czasu na przynależność do organizacji, partii i działalność społeczną. Poświęcał się głównie aptece. Chorował na
serce i dlatego też po powrocie ojca do domu dzieci musiały zachowywać idealną
ciszę, aby mógł wypoczywać: Tatuś był dla nas świętością, zarabiał na nas wszystkich
i na cały dom – wspomina pani Łucja Sobkowska
Dzieciom swym przyrządzał w aptecznym laboratorium wspaniałe cukierki miętowe lub malinowe. Rodzina była dobrze sytuowana, jednak ciągłą troską magistra
Dworzańskiego była konieczność spłaty długów, zaciągniętych na kupno apteki.
Z tego też względu bywał przesadnie oszczędny. Był mało energiczny, stąd też
w prowadzeniu apteki pomagała mu często żona, jeżdżąc np. po towar do krakowskiej hurtowni „Zoria”.
Pani Łucja Sobkowska dobrze zapamiętała wnętrze apteki „Pod Koroną”. W rogach izby ekspedycyjnej, po stronie farmaceuty, znajdowały się szafki z lustrami, za
którymi umieszczono trucizny i substancje narkotyczne. Lada apteczna wykonana
była z marmuru. W izbie ekspedycyjnej znalazło się miejsce dla pięknego zegara,
stolika z karafką wypełnioną wodą mineralną oraz wyściełanej kanapki i dwóch foteli. W oknach żona magistra Dworzańskiego urządzała zimą wystawy kwiatowe –
na zewnątrz świat tonął w zaspach śniegu, zaś po drugiej stronie szyby znajdowało
się kilkanaście doniczek z pięknie kwitnącymi fiołkami alpejskimi. Na strychu pomieszczono magazyn ziół, m.in. strączków senesu i koszyczku rumianku. Nad wejściem do apteki umieszczony był szyld „Pod Koroną”.
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W aptece pracowały przed wojną jeszcze trzy osoby, w tym asystent farmacji Julian Dworski. Na początku lat trzydziestych, tuż po zakupie apteki, Dworzańskiemu udało się uzyskać kontrakt na dostarczanie leków do szpitala miejskiego. Przynosiło to duże dochody. Apteka słynęła także wśród mieszkańców całego Podhala
ze wspaniałych porad i specyfików oferowanych przez Mariana Dworzańskiego.
Bardzo skutecznie leczył konie z ochwatów, sprzedawał niezawodną maść na
świerzb i preparat na usunięcie tasiemca. W razie potrzeby, biednym pacjentom leki wydawał za darmo. Z czasem zyskał sobie tytuł Pana Doktóra i tak niezmiennie
był przez górali nazywany. Wyrabiał także doskonałe kremy – liliowy, ogórkowy,
Wschodnia piękność oraz krem na piegi. Pani Sobkowska pomagała ojcu pakować
kremy do firmowych pudełeczek. Początkowo magister Dworzański miał duże trudności w zrozumieniu podhalańskiej gwary. Bo cóż mogła oznaczać np. paliczkowa
maść? Okazało się, że w gwarze była to maść ichtiolowa!
Magister Marian Dworzański w lecie 1939 roku, a więc w okresie narastającego
zagrożenia ze strony hitlerowskich Niemiec, wpłacił na rzecz Pożyczki Obrony
Przeciwlotniczej 500 złotych.
W pierwszych dniach września 1939 roku Dworzański uciekł przed wkraczającymi wojskami niemieckimi w Gorce, na Turbacz. Towarzyszył mu syn – Marian
Dworzański junior, urodzony 20 lutego 1914 roku, który ukończył już studia farmaceutyczne, nie otrzymał jednak dyplomu. Następnie skierowali się do Przemyśla,
gdzie Marian senior miał wyznaczony punkt mobilizacyjny, i dalej, na wschód. Zatrzymali się w Załoźcach, w województwie tarnopolskim, gdzie objęli w zarząd
opuszczoną aptekę. Magister Dworzański po trudach tułaczki ciężko zachorował.
Aptekę w Załoźcach, pomimo braku uprawnień, prowadzić musiał jego syn. Do Nowego Targu, po przedostaniu się przez zieloną granicę na Sanie, powrócili dopiero
przed świętami Bożego Narodzenia 1939 roku. W aptece pracował wówczas wspomniany wcześniej Julian Dworski, który przez dłuższy czas ukrywał się w górach,
jednak na prośbę pani Heleny Dworzańskiej powrócił i uruchomił zamkniętą aptekę. Od początku 1940 roku, aż do końca wojny, kierownictwo apteki ponownie objął Marian Emil Dworzański.
Niezwykle ciekawie konspiracyjny epizod apteki „Pod Koroną” opisał Aleksander
Marczyński: Kontakt konspiracyjny z ZWZ mgr Dworzański nawiązał przez inż. Jana
Kablaka-Ziembickiego („Klin“, „Halny“), członka komendy obwodu nowotarskiego, wiosną 1940 r. W roku 1941 w Nowym Targu powstała placówka RGO, której przewodniczącym został ksiądz dziekan dr Franciszek Karabula, proboszcz parafii św. Katarzyny. Do
współpracy w RGO włączył się mgr Dworzański. Przekazywał leki i środki opatrunkowe
dla ludzi biednych oraz wysiedlonych. W styczniu 1941 r. do pracy w aptece została zaangażowana mgr farm. Stanisława Czechówna (po wojnie Krasiejko), która studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyła przed wojną i objęła pracę w aptece w Tarnowie. Tam też zastał ją wybuch wojny. Aptekę tę objął Ukrainiec, niejaki
C. Bilenko. Mgr Czechówna związana była z komórką konspiracyjną przy więzieniu tarnowskim, do którego kierowani byli przez placówki gestapo przeznaczeni do obozu
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w Oświęcimiu. Mgr Czechówna, czując się zagrożona, zmuszona była do ucieczki z Tarnowa. Wówczas to przybyła do Nowego Targu, przyjmując pracę w aptece mgr. Dworzańskiego. W obwodzie nowotarskim przyjęła pseudonim „Kama“ i używała go do końca
okupacji. Mgr Dworzański z pełnym zaufaniem odnosił się do mgr Czechówny, która była sumiennym pracownikiem. Do jej konspiracyjnych obowiązków należało prowadzenie
w aptece punktu kontaktowego oraz pełnienie obowiązków szefa sanitarnego obwodu
i inspektoratu nowotarskiego i nowosądeckiego. Funkcje te pełniła do wyzwolenia.
Marczyński przytacza w swych pracach wspomnienia Adama Palmricha, komendanta placówki Armii Krajowej w Zakopanem: Wiosną 1944 r. przybył do apteki jako punktu kontaktowego obwodu w celu nawiązania kontaktu z mjr. Adamem Stabrawą („Borowy“). Po wejściu do apteki Palmrich zwrócił się umówionym hasłem do mgr
Czechówny: „Czy dostanę proszki od bólu głowy?“. Dostał w aptece żądane proszki oraz
skierowanie do łącznika, który następnie zaprowadził go na ulicę Długą, gdzie była melina konspiracyjna majora „Borowego“, wówczas komendanta obwodu AK Nowy Targ.
Od wiosny 1944 r. z apteki mgr. Dworzańskiego kierowane były leki i środki opatrunkowe dla oddziałów partyzanckich w Gorcach. Przenosiła je osobiście „Kama“, mając przy
tym dobrą legitymację urzędową i nocną przepustkę. „Kama“ pośredniczyła też w przyjmowaniu środków leczniczych i sanitarnych oraz narzędzi chirurgicznych z placówki zakopiańskiej (kryptonim „Żuraw“), które przywoziła Maria Piasecka („Watra I“), komendantka Wojskowej Służby Kobiet w Zakopanem. „Kama“ była nadto szefem łączności wspomnianego inspektoratu. Lato i jesień 1944 r. były okresem najgorętszych walk
partyzanckich w Gorcach. Z apteki mgr. Dworzańskiego coraz częściej wysyłano leki
oraz środki sanitarne dla potrzeb oddziałów.
Magister Marian Dworzański zmarł 25 stycznia 1949 roku w Nowym Targu, w czasie pełnienia dyżuru aptecznego. W nekrologu zamieszczonym w „Farmacji Polskiej”
z lutego 1949 roku można było przeczytać: W zmarłym, który przepracował w zawodzie
39 lat, zawód farmaceutyczny traci zacnego kolegę i wybitnego fachowca. Śmierć Dworzańskiego zmusiła jego spadkobierców do poszukiwania pracownika. W numerze
„Farmacji Polskiej” z marca 1949 roku zamieszczone zostało w związku z tym ogłoszenie o następującej treści: Apteka „Pod Koroną” w Nowym Targu poszukuje pilnie siłę
fachową. Mieszkanie, utrzymanie zapewnione. Wynagrodzenie do umowy.
Po nacjonalizacji w aptece „Pod Koroną” nadal pracowała żona magistra Dworzańskiego – Helena, która była opisywaczką. Zmarła 29 stycznia 1969 r. i pochowana jest w Nowym Targu.
Kilka słów warto poświęcić postaci Mariana Dworzańskiego juniora. W roku
1945 uzyskał dyplom magistra farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku
1949 pracował w aptece ojca. Zmarł 25 czerwca 1991 roku i pochowany jest w Nowym Targu. Był typem „lokalnego patrioty”, zaangażowanego w życie nowotarskiej
społeczności. Działał m.in. w nowotarskich klubach sportowych.
Piśmiennictwo u autora
Dr n. farm. Maciej Bilek
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VARIA
W poszukiwaniu blockbustera
Każda firma farmaceutyczna chce posiadać w swoim portfolio blockbustera. Gwarantuje on mocną pozycję na rynku i fundusze na dalszy rozwój. Jest dokładnie chroniony różnymi patentami, aby nikt nie mógł go skopiować. Mowa o leku, który dzięki rocznej wartości sprzedaży powyżej 1 miliarda dolarów zyskuje szczególną rangę
w medycynie. Aktualnie blockbustery najłatwiej znaleźć w grupie leków na podwyższony cholesterol (Lipitor), wrzody (Nexium), chorobę niedokrwienną serca (Plavix),
a także na nadciśnienie, cukrzycę, astmę, niedokrwistość czy nowotwory.
Aż ciężko sobie wyobrazić, że jeszcze dwieście lat temu jedynymi dostępnymi
środkami leczniczymi były surowce naturalne: rośliny, minerały i surowce pochodzenia zwierzęcego. Następne lata, zwane „złotym wiekiem aptekarstwa”, pozwoliły na wyodrębnienie i zastosowanie w terapii poszczególnych składników czynnych
ziół, takich jak np. przeciwgorączkowa chinina czy przeciwbólowa morfina. Sto lat
temu otrzymano pierwsze syntetyczne leki (aspiryna, salwarsan), a na odkrycie antybiotyków musieliśmy czekać do 1944 r. Powojenny postęp we wszystkich naukach
przyrodniczych i technicznych doprowadził do odkrycia licznych innowacyjnych leków na większość nękających ludzkość chorób.
W czasach współczesnych proces odkrywania nowego leku rozpoczyna się od
ustalenia celu terapeutycznego, a więc odpowiedniego punktu uchwytu leku (receptor, enzym, kanał jonowy itp.) lub procesu patofizjologicznego, który wymaga zahamowania. Następnie dzięki wysoko wydajnej, kombinatorycznej syntezie organicznej i modelowaniu in silico, wyszukuje się struktury wiodące nowego leku – substancje wykazujące powinowactwo do celu terapeutycznego. Struktury te są w dalszej
części badań optymalizowane. Każda z substancji podlega badaniom podstawowym, mającym na celu wstępne ustalenie profilu bezpieczeństwa oraz parametry
farmakokinetyczne (wchłanianie, dystrybucja, metabolizm, wydalanie). Przeprowadzane próby in vitro, ex vivo oraz in silico weryfikują przydatność substancji dla celów terapeutycznych i pozwalają na ustalenie jednego lub kilku kandydatów na lek.
Tak wyselekcjonowane cząsteczki podlegają badaniom przedklinicznym. Badań
tych nie wykonuje się na ludziach, bo na tym etapie jest to zbyt niebezpieczne. Próby prowadzone są głównie na zwierzętach, ale także na liniach komórkowych lub
hodowlach tkankowych. Badania przedkliniczne mają na celu nade wszystko po-

Farmacja Krakowska

49

twierdzenie bezpieczeństwa stosowania i względnej skuteczności. Dopiero na tym
etapie lek można podać po raz pierwszy ludziom. W I fazie badań klinicznych substancję podaje się małej grupie zdrowych ochotników, w fazie II ograniczonej liczbie chorych, dla których lek będzie przeznaczony, a w III fazie dużej grupie docelowych pacjentów. Pomyślne przejście wszystkich trzech faz badań klinicznych udaje się tylko nielicznym cząsteczkom. Jeżeli uda się udowodnić wyższość leku nad
dotychczasowymi sposobami terapii, podlega on ocenie i rejestracji przez specjalne
agencje medyczne (w Polsce jest to Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Każda agencja wymaga po dopuszczeniu leku na rynek ciągłego monitoringu farmakoterapii, a czasami także dodatkowych badań epidemiologicznych na ludziach (IV faza badań klinicznych). Proces
wynalezienia nowej substancji czynnej oraz całość prac rozwojowych nad produktem leczniczym trwają średnio 12 lat i pochłaniają około 1 miliarda $.
Schemat procesu odkrywania i rozwoju leku przedstawia poniższy rysunek:

Warto bliżej przyjrzeć się bardzo intensywnie rozwijanym w ostatnim czasie
technikom komputerowym, które pozwalają wydatnie ograniczyć zakres badań klasycznych. Techniki in silico są przydatne na wstępnych etapach projektowania leku.
Umożliwiają jego dopasowanie do wirtualnie modelowanego celu terapeutycznego
(proces zwany dokowaniem) oraz pozwalają na optymalizację struktury wiodącej
z uwzględnieniem zasad QSAR (ilościowe zależności pomiędzy strukturą a aktywnością cząsteczki). Dzięki technikom komputerowym możliwe jest ograniczenie
niektórych badań na zwierzętach oraz zmniejszenie liczebności badanych pacjentów. Powoduje to obniżenie kosztów wprowadzenia leku, a o to przecież chodzi firmom farmaceutycznym.
Proces odkrywania nowego leku nie zawsze wpisuje się w klasyczny schemat
opisany powyżej. Wielu spektakularnych odkryć dokonano na drodze zwykłego
przypadku, czego przykładem jest penicylina, insulina czy też cisplatyna. Inne leki zawdzięczamy naturze. Poprzez izolację z substancji pochodzenia naturalnego
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otrzymano morfinę, papawerynę, chininę i wiele innych. Niektóre z naturalnych
składników były prekursorami cennych leków; po niewielkich modyfikacjach chemicznych z występującego w korze wierzby kwasu salicylowego otrzymano popularną od 100 lat aspirynę. Poprzez obserwację stosowanych od lat trzydziestych
XX wieku przeciwbakteryjnych sulfonamidów, odkryto ich działanie moczopędne
oraz przeciwcukrzycowe. Niesamowita historia związana jest z sildenafilem, czyli
po prostu viagrą. Miał to być początkowo lek na niewydolność serca, lecz w badaniach klinicznych okazał się mało skuteczny, a ponadto obarczony niespotykanym
dotąd działaniem niepożądanym – zwiększeniem częstotliwości erekcji u mężczyzn! Jak wiemy, efekt uboczny substancji stał się głównym wskazaniem nowego
produktu leczniczego.
W dzisiejszych czasach nie jest łatwo odkryć nowy lek, a co dopiero taki, który
zyska miano blockbustera. Cały cykl rozwojowy przechodzi pomyślnie jedynie około 10-15% wszystkich cząsteczek chemicznych włączanych do badań. Tylko 30%
z nich przyniesie zysk większy niż poniesione nakłady. W Amerykańskim Urzędzie
ds. Żywności i Leków (FDA) oraz Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) z roku na rok szybko spada liczba nowych rejestracji. Liczne niepowodzenia firm farmaceutycznych na tym polu spowodowały ograniczenie dalszych badań.
Firmy zostały zmuszone do bardziej restrykcyjnej polityki finansowej, a nawet
znacznych oszczędności. Nastąpiła fala spektakularnych przejęć, takich jak
wchłonięcie Schering AG przez Bayera czy Schwarz Pharmy przez UCB. Drugą
konsekwencją mniejszych przychodów było skupienie się na już posiadanym portfolio leków. Kończące się patenty na powszechnie stosowane medykamenty spowodowały poważne wzmocnienie firm specjalizujących się w lekach odtwórczych.
W latach 2007 i 2008 wyłączność straciły leki, których rynek był wart odpowiednio 17 i 13 miliardów dolarów. Następuje stopniowa utrata monopolu i podział zysków pomiędzy większą liczbę graczy rynkowych. To ważna zmiana, która rokuje
w najbliższych latach zwiększeniem dostępności dla pacjentów powszechnie stosowanych leków.
Sektor farmaceutyczny znajduje się w punkcie zwrotnym. Ostatnie lata charakteryzowały się ujemną korelacją pomiędzy nakładami a zwrotami z podejmowanych
inwestycji rozwojowych. Wiele z firm ratowało się wprowadzaniem tzw. me-too
drugs, cząsteczek nowych, ale stanowiących jedynie nieznaczną modyfikację innych, dostępnych już leków. Taka strategia nie przyczyniła się do wprowadzenia
żadnej istotnej poprawy jakości leczenia.
Współczesne badania w farmacji, wydatnie wspierane przez instytucje międzynarodowe (WHO, Bank Światowy), skierowane są na odkrywanie innowacyjnych leków na choroby zaniedbywane, takie jak śpiączka afrykańska, malaria, leiszmanioza, schistosomatoza czy też choroba Chagasa. Do obszarów kluczowych zalicza się
również znalezienie skutecznych terapii na nowotwory, AIDS, gruźlicę oraz Alzheimera. Pobocznymi gałęziami rozwoju są: szukanie nowych aplikacji dla znanych
już substancji czynnych lub szukanie dla znanych punktów uchwytu zmodyfikowa-
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nych cząsteczek o lepszym stosunku korzyści do ryzyka stosowania. Poszukiwane
są także innowacyjne cząsteczki na rzadkie choroby, głównie o podłożu genetycznym. Leki na te choroby nazywamy sierocymi (ang. orphan drugs), ponieważ zwykle są jedynymi medykamentami stosowanymi w danym schorzeniu i nie ma dla
nich alternatywy. Dotychczas firmy farmaceutyczne niechętnie podejmowały badania w tym kierunku, licząc się z faktem niedużej populacji docelowej. Czasy się jednak zmieniają i każda nisza rynkowa może okazać się atrakcyjna. Poszukiwania
i badania trwają.
Trudności ze znalezieniem nowego leku są znaczne. Z około miliona branych do
badań związków otrzymuje się jednego „kandydata” na lek. Reszta odpada. 40%
„kandydatów” odpada w I fazie badań klinicznych. Te cząsteczki, które przejdą, zostają poddane weryfikacji w II fazie badań. Tu odpada średnio 62%. W III fazie odpada 40% substancji, które dotrą do tego etapu. W procesie rejestracyjnym odpada
23% leków, które przejdą pomyślnie wszystkie dotychczasowe badania. Przyczyny
porażki bywają różne. Może to być brak selektywności względem punktu uchwytu,
niekorzystna farmakokinetyka, działania uboczne, słaba skuteczność lub nawet tak
prozaiczna sprawa jak niemożność uzyskania odpowiedniej postaci leku. Warto
wspomnieć, że nawet rejestracja leku nie oznacza, że lek będzie już spokojnie na
siebie zarabiał. Zdarzają się także spektakularne wycofania farmaceutyków po ich
dopuszczeniu do obrotu. Ze względu na brak wystarczającego bezpieczeństwa stosowania wycofano tak znane leki jak vioxx, baycol czy acomplia.
Wysiłki skierowane na odkrycie nowego leku należy uznać za wysoce ryzykowne. Czy firmy farmaceutyczne będą zatem poszukiwać kolejnego blockbustera?
Oczywiście! Marzenie o wielkim sukcesie jest zbyt pociągające. Co prawda klasyczny mechanizm ich odkrywania zdaje się stopniowo zużywać, ale firmy farmaceutyczne napędzane konkurencją poszukują nowych rozwiązań. Zwłaszcza na polu
biotechnologii, gdzie następuje niespotykany postęp. Najwięksi potentaci na rynku
farmaceutycznym przejmują już mniejsze firmy o tej specjalności, jak np. Eli Lilly
spółkę ImClone Systems. Rywalizacja o nowe blockbustery trwa. To dobrze, bo w rezultacie powinno nam to wyjść na zdrowie.
Objaśnienia:
in silico – badania przeprowadzane komputerowo, bez udziału żywych tkanek lub
organizmów
in vitro – badania przeprowadzane na liniach komórkowych, hodowlach tkankowych, enzymach
ex vivo – badania przeprowadzane na izolowanych organach
in vivo – badania przeprowadzane na organizmach żywych
Piśmiennictwo u autora
Dr n. farm. Radosław J. Ekiert
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PRZED 100 LATY POLSKA PRASA
FARMACEUTYCZNA PISA¸A…
Aesculus Hypocastanum, w postaci wyciągu alkoholowego poleca S. Artault jako
skuteczny środek przeciw hemoroidom. Działanie to przypisuje autor znalezionej
przez Fremyego argyrescynie.
Ipe-Knolle. Są to impregnowane sodą, silnie naperfumowane kolońską wodą, czy
innym podobnym zapachem, korzonki łopuchowe (Radix Bardanae). Te w ostatnich
czasach tak reklamowane „kalifornijskie kłęby na porost włosów” zbadał Hanausek.
Wynalazcą zapałek jest farmaceuta austryacki Stefan v. Romer zu Tor, urodzony
w Ujhely w 1788 r. W roku 1809 przeniósł się on do Wiednia, gdzie założył fabrykę chemiczną. On to wynalazł dzisiejsze zapałki i otrzymał przywilej na ich wyrób.
Uprasza się o dokładny opis rośliny Laserpitium latifolium (Umbelliferae), nazwa
ludowa „Okrzyn szerokolistny”, tak botaniczny, jakoteż i farmakologiczny. Korzeń
tej rośliny ma być cennym środkiem ludowym w cierpieniach żołądkowych. Musi
zawierać jakiś narkotyk, gdyż niesumienni karczmarze dodają go do wódki, po wypiciu kieliszka której jest się zupełnie oszołomionym.
Za zaprowadzeniem stempla od osobliwek leczniczych oświadczyły się wszystkie
austryackie izby lekarskie (…). Do kroku tego spowodowało izby słuszne zapatrywanie, że osobliwki lecznicze wpływają zgubnie na rozwój aptekarstwa i szkodzą lekarzom. Należy powątpiewać, czy ten sposób wpłynie na zwalczanie osobliwek.
Przedewszystkiem należałoby dążyć do tego, ażeby powołane władze zakazały importu wszelkich osobliwek zagranicznych, a następnie należałoby wpływać skutecznie na lekarzy, ażeby ci poczytywali sobie za ujmę leczenie tymi wyrobami obliczonymi litylko na interes odnośnych fabryk.
Cytaty zaczerpnięto z działu „Wiadomości bieżące” i „Nowe leki” „Czasopisma
Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” oraz „Kroniki Farmaceutycznej” z września i października 1909. Zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję.
Opracował
Dr n. farm. Maciej Bilek
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Z DAWNEJ APTEKI
Napis apteczny: Tutia (Tutia praeparata) – tlenek cynku z domieszką krzemionki i glinki. Preparat ten stosowano
w okulistyce od Średniowiecza do połowy XIX w. Naczynie pochodzi z pierwszej w Polsce wytwórni porcelany, założonej w 1790 r. w Korcu na Wołyniu.

Puszka apteczna, porcelana, Korzec, XVIII/XIX w.,
sprzed 1815 r.

Napis apteczny: Unguentum Basyliconis (Unguentum Basilicum) – maść bazylikowa, syn. maść królewska. Maść złożona z oleju sojowego, wosku żółtego,
kalafonii, łoju baraniego i terpentyny. PoNaczynie apteczne, porcelana, Baranówka, 1830 r.
pularny środek w leczeniu trudno gojących się ran i owrzodzeń. Naczynie zostało wykonane w manufakturze porcelany
w Baranówce na Wołyniu (nie opodal Korca). Firma istniała w latach 1804-1832.
Naczynia pozyskano dla Muzeum Farmacji w Krakowie drogą zakupów (w roku
1953 i 1960).
Iwona Dymarczyk

