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O

dmieniony po wakacjach „Manager Apteki” mile Państwa zaskoczy.
Nietrudno się domyślić, że bezpośrednią przyczyną wprowadzenia nowych działów są zapisy ustawy refundacyjnej. W „Opiece farmaceutycznej” będziemy publikowali pogrupowane tematycznie informacje pomocne
w Państwa codziennej pracy z pacjentami. Prosimy o sugestie tematów.
Dla wielu aptek najważniejszą konsekwencją nowej ustawy jest niestety
zmniejszenie dochodów. Z całej Polski otrzymujemy niepokojące sygnały. Większe znaczenie dla aptek będą miały dochody ze sprzedaży dermokosmetyków
i suplementów diety. Jak wybrać najwartościowsze produkty z tych kategorii?
Co miesiąc profesor Iwona Wawer będzie przedstawiać rekomendowane
przez siebie suplementy diety. Spośród zgłaszanych do nas dobrowolnie produktów wybierze te najbardziej wartościowe. O suplementowej miernocie pisać
nie będziemy, bo nie ma o czym. Stabilne zyski aptek buduje się na rzetelności
oferty i zaufaniu do osób w nich pracujących.
W kolejnych wydaniach zaprezentujemy także odmieniony dział poświęcony dermokosmetykom. Będzie on współtworzony przez Państwa przy wsparciu
merytorycznym dr Ewy Chlebus. Szczegóły podamy w następnym numerze.
Prosimy o cierpliwość.
Koniec sierpnia jest dla mnie zawsze związany z refleksją o Solidarności.
Od tamtego sierpnia minęły 32 lata. To były najpiękniejsze chwile, jakie przeżyłem w Polsce. Dorównują im tylko spotkania z Janem Pawłem II, zwłaszcza
pierwsze, drugie (w czasie stanu wojennego) i… ostatnie. Największą wartością
przekazaną nam przez Solidarność i Jana Pawła II była umiejętność nawiązywania dialogu.
Planujemy w najbliższym czasie zorganizować środowiskowy okrągły stół
poświęcony edukacji zdrowotnej jako integralnemu elementowi opieki farmaceutycznej. W tej kwestii środowiskowe porozumienie musi doprowadzić do korekty ustawy refundacyjnej. To musi się nam udać.
Bądźmy dobrej myśli!
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Joanna zaczęła trenować cztery lata temu, a od 1,5 roku jest
w polskiej drużynie narodowej. W kadrze Polski w rugby na
wózkach są 22 osoby, wśród których Joanna jest jedyną kobietą!

reportaż

W życiu trzeba

zdobywać punkty
tekst: Katarzyna Pinkosz

K

iedy 14 lat temu po upadku z wysokości
Joanna złamała kręgosłup, była w drugiej
klasie liceum. Interesowała się biologią,
a starszy brat studiował medycynę, więc szybko
zdała sobie sprawę, że będzie musiała na całe życie przesiąść się na wózek. Wydawało jej się, że
świat dla niej się skończył.

Studiować farmację
W pogodzeniu się z życiem pomógł jej wyjazd na
obóz organizowany przez Fundację Aktywniej
Rehabilitacji. Nauczyła się tam samodzielności
i dawania sobie rady na wózku (jak przesiąść się
na niego, jak się umyć, ubrać), ale przede wszystkim zobaczyła inne osoby w takiej sytuacji jak ona.
Zobaczyła, że prowadzą normalne życie: uczą się,
pracują, mają ambicje, marzenia, przyjaciół, rodziny. Zrozumiała, że wózek to nie koniec świata,
że to po prostu jedna z rzeczy, z którą trzeba dać
sobie radę.
Skończyła liceum, poszła na studia ekonomiczne. Ale już na trzecim roku zorientowała
się, że to nie jest to, o czym marzy. Zawsze interesowała ją biologia, leczenie. Po skończeniu
zarządzania zdecydowała się na studia farmaceutyczne na Collegium Medicum Uniwersytetu

Jagiellońskiego. Trochę się obawiała, jak przyjmą
ją inni studenci. Przyjęli wspaniale. – Najbardziej
ujęli mnie tym, że kiedy pojawił się pomysł wyjazdu grupowego, sami zadbali o to, żeby w budynku, do którego mieliśmy jechać, były podjazdy
i szerokie łazienki, żeby było mi łatwiej – wspomina Joanna.
Studia były trudne, a ona nie miała żadnej
taryfy ulgowej. Wykładowcy traktowali ją jak innych studentów. – Największy problem był podczas zajęć laboratoryjnych z chemii. Wszystkie
doświadczenia przeprowadza się przy stole, na
stojąco. Ja, jako osoba siedząca, nie byłam w stanie przeprowadzać doświadczeń ani nawet ich
dobrze zobaczyć. Szybko jednak znalazło się wyjście – siadałam na pneumatycznym krześle, które
było podnoszone. Dzięki temu mogłam wszystko
robić sama. Koledzy czasem przynosili mi tylko
odczynniki – opowiada.
Na zajęcia dojeżdżała samochodem – od
ponad 10 lat ma prawo jazdy i samochód dostosowany do osoby na wózku – z automatyczną
skrzynią biegów, ręcznie sterowanymi hamulcami i gazem. Sama daje sobie radę z tym, by
przesiąść się z wózka do samochodu, zapakować
wózek, a potem na niego znów usiąść. Ma tzw.
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Joanna Goebel
jest w Polsce pierwszą osobą na wózku, która skończyła
farmację. Wierzy, że uda jej się założyć aptekę, w której
znajdą się urządzenia ułatwiające pracę
niepełnosprawnym. A za cztery lata pojedzie
na olimpiadę wraz z polską drużyną rugby na wózkach.

Opieka farmaceutyczna

Nadciśnienie

tekst: mgr farm.
Iwona Napierała

Nadciśnienie tętnicze uznawane jest obecnie za jedno
ze schorzeń cywilizacyjnych. Warto
więc wiedzieć o nim jak najwięcej, by odpowiadać
na pytania, które nurtują pacjentów oraz pomóc im
w leczeniu i profilaktyce.
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Z problemem tym boryka się
obecnie coraz większa grupa osób.
Ryzyko zachorowania
rośnie wraz z wiekiem,
ale istnieją też dodatkowe czynniki,
które mogą powodować rozwinięcie
się artrozy – bo tak fachowo
nazywana jest ta dolegliwość.
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Opieka farmaceutyczna

Choroba

tekst: mgr farm.
Iwona Napierała

zwyrodnieniowa stawów
Ważna jest profilaktyka

N

a aptecznych półkach mamy wiele suplementów diety i leków, które można
zaproponować pacjentom cierpiącym na
bóle stawów. Warto udzielić im również fachowej
porady farmaceutycznej, ponieważ w przypadku
tej choroby bardzo ważna jest też profilaktyka.

badań obrazowych – RTG, USG, tomografii lub
rezonansu. Nieleczona artroza może prowadzić
do niepełnosprawności. Choć jest chorobą nieuleczalną, prawidłowo prowadzona terapia umożliwia pacjentom normalne funkcjonowanie.
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Co to jest artroza?
Artroza to fachowa nazwa choroby zwyrodnieniowej stawów. Może ona zaatakować każdy staw
w organizmie, jednak najczęściej występuje w obrębie kolan, bioder, kręgosłupa, oraz palców rąk
i stóp. W wyniku jej rozwoju następuje zużycie
chrząstki, a z biegiem czasu także pozostałych
elementów budujących staw, czyli więzadeł, mazi
oraz kości i ścięgien. Proces ten, spowodowany
zaburzeniami równowagi w tworzeniu i degradacji chrząstki, może mieć przyczyny mechaniczne
i biologiczne. Patologiczny stan elementów narządu ruchu wywołuje miejscowe zapalenie, które
jest przyczyną dolegliwości bólowych oraz obrzęku. Także samo zużycie stawu i jego nieprawidłowe funkcjonowanie powodują u chorego ból przy
poruszaniu (w poważniejszych stanach chorobowych może utrzymywać się cały czas – również
podczas spoczynku) oraz ograniczają ruchomość.
W bardzo zaawansowanych przypadkach obserwuje się także zmiany kształtu stawów.
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje choroby zwyrodnieniowej. W przypadku postaci pierwotnej ciężko jest ustalić dokładną przyczynę
rozwoju. Ryzyko jej wystąpienia rośnie z wiekiem.
Istnieje również artroza wtórna, która powstaje w wyniku działania konkretnych czynników:
urazów, zakażeń bakteryjnych, innych chorób
stawów, jak na przykład RZS (reumatoidalne zapalenie stawów), oraz zaburzeń hormonalnych
czy cukrzycy. Rozpoznania dokonuje się na podstawie dokładnego wywiadu lekarskiego oraz
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niewiele kosztuje – kolana reperuje
ORTON FLEX to innowacyjny preparat skomponowany
aż z 6 składników najwyższej jakości:
hydrolizowany kolagen
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Wspomaga ruchomość stawów
REKLAMA

prof. dr hab. n. ekonomicznych
Henryk Mruk
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Gospodarka wolnorynkowa daje przedsiębiorcom
szeroki wachlarz
możliwości rozwoju.
Jedną z najbardziej interesujących form
wydaje się być tzw. import równoległy.

mój biznes

P

rzy okazji Euro 2012, w jednej z gazet podano informacje o różnicach w cenach
hamburgerów w sieci McDonald’s w poszczególnych krajach. Najniższa cena, wynosząca
około 7 zł, była na Ukrainie, natomiast najwyższa
w Danii, gdzie wynosiła około 21 zł. Abstrakcyjnie
rzecz ujmując, ktoś mogły kupić milion hamburgerów na Ukrainie, przewieźć je do Danii i sprzedać np. po 19 zł. Czytelnik mógłby się dziwić, że
ten sam produkt ma tak różne ceny w poszczególnych krajach. Tak już jest na świecie, że wołowi-

Możliwości
Przedsiębiorstwa zajmujące się importem równoległym z jednej
strony mogą sprowadzać do Polski leki z innych krajów, w których
są one tańsze, a z drugiej mogą eksportować leki, które na innych
rynkach uzyskują wyższe ceny.

Szerokie działanie
Pisząc o imporcie równoległym trzeba sobie
zdawać sprawę z dwukierunkowego działania
przedsiębiorstw. Mamy tutaj na myśli zarówno
działania importowe, jak i eksportowe. Przedsiębiorstwa zajmujące się importem równoległym angażują się w obydwa te kierunki działań. Z jednej strony mogą sprowadzać do Polski
leki z innych krajów, w których są one tańsze,
a z drugiej mogą eksportować leki, które na innych rynkach uzyskują wyższe ceny. Na przykładzie kilku krajów Unii Europejskiej obliczono, że
w wybranej grupie leków średnia cena w Polsce
nie przekraczała 4 euro za opakowanie, natomiast w innych krajach wynosiła ponad 8 euro.
Ta różnica jest zachętą do eksportowania leków
z Polski na inne rynki Unii Europejskiej. Może to
być podstawą prowadzenia działalności przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. Funkcjonowanie przedsiębiorstw zajmujących się importem
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na, bułka, płace, podatki, energia elektryczna itd.
mają różne ceny w różnych krajach. Powoduje to,
że przewożąc produkty z jednego kraju do drugiego, można osiągnąć odpowiedni zarobek.
Na tej zasadzie, w ramach Unii Europejskiej,
funkcjonuje tzw. import równoległy leków. Także
w Polsce, po wejściu do struktur Unii, pojawiły
się przedsiębiorstwa, które zaczęły się zajmować
importem równoległym leków. Jest to w miarę
nowa działalność gospodarcza, która będzie się
rozwijała w warunkach utrzymywania się różnic w cenach pomiędzy poszczególnymi krajami
Unii Europejskiej. W poszczególnych państwach
obowiązują zróżnicowane przepisy co do możliwości importowania leków – w niektórych jest on
dozwolony np. z poziomu apteki. W Polsce taka
możliwość prawna póki co nie istnieje.

mój biznes
tekst
Anna Łoszczyńska

Sprzedawanie

przez opowiadanie
Perswazja to proces, któremu ulegamy każdego dnia, będąc
bombardowani tysiącem informacji z różnych źródeł.
Jak skutecznie wykorzystać ten
mechanizm w biznesie?

Zgiełk informacyjny
Na początku XXI wieku nastąpiło ogromne zróżnicowanie w sferze oferowanych dóbr. Doskonałym przykładem z rynku farmaceutycznego może być szeroki
wachlarz witamin, suplementów diety czy dermokosmetyków. Na rynku spożywczym dublujących się
wzajemnie produktów jest znacznie więcej. Jak zatem
przebić się przez gęstwinę ofert i zwrócić uwagę konsumenta? Producenci, dostawcy i usługodawcy walczą
o klientelę na wiele sposobów. Pierwszym i podstawowym elementem jest najwyższa jakość dostarczanych
produktów, ale kiedy na tej płaszczyźnie nie odróżniamy się od konkurencji, trzeba odwołać się do „wyższej instancji”, jaką jest perswazja. Jest to nic innego

jak interesujący, przykuwający uwagę komunikat, na
tyle skuteczny, że wywoła pożądane przez nas reakcje
konsumenckie. Jedną z form skutecznej perswazji jest
komunikacja z klientem poprzez opowiadanie.

Opowiadanie narzędziem perswazji
Autorzy tworzą definicję „opowiadania” i według niej
prowadzą czytelnika przez poszczególne elementy
książki. „Opowiadanie jest to fakt opakowany w emocję, która skłania nas do podjęcia działania przekształcającego nasz świat”.
Richard Maxwell i Robert Dickman w swojej
książce pokazują, jak wpływać na decyzje konsumenckie poprzez stworzenie interesującego opowiadania o misji firmy na rynku. Uczą czytelnika, jak
należy opowiadać. Pokazują, że umiejętność opowiadania jest istotna w każdej branży i że każdy może wykorzystać jego siłę.
Jako element perswazji technika opowiadania nie
ogranicza się jedynie do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Jest również doskonałym narzędziem, które
mozna wykorzystać w obszarze przywództwa. Oznacza to ni mniej, ni więcej, jak zdobycie umiejętności
uwodzenia słowem i pociągnięcia za sobą grupy, którą zarządzamy, do realizacji wytyczonego przez nas
celu.

Przepis na sukces i… porażkę
Jak zwykle jest bardzo prosty. Trzeba pamiętać, żeby
w każdej sytuacji tworzyć doskonałe opowiadania. Aby
tego dokonać, potrzeba: pasji (aby słuchacze byli zainteresowani zakończeniem), bohatera (który jest siłą
napędową akcji), antagonisty (który przeciwstawia
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siążka „Elementy perswazji. Historie wnikające w umysł. Sprzedawanie i motywowanie
przez opowiadanie” Richarda Maxwella i Roberta Dickmana to kolejna pozycja traktująca o wywieraniu wpływu. Publikacje na temat perswazji
i manipulacji zajmują coraz więcej miejsca na półkach księgarskich, ponieważ w społeczeństwie rośnie
świadomość wagi i znaczenia tych mechanizmów.
Ta poświęcona wywieraniu wpływu poprzez opowiadanie książka ma pomóc nam znaleźć się po stronie
tych, którzy wytyczają cele zamiast realizować cele
innych. Słowo „opowiadanie” może zniechęcać do
pochylenia się nad tym pomysłem, jako że dla nas Polaków nie ma ono wyrazu. Myślę, że określenie przesłania, o którym myślą autorzy, mianem „historia”
byłoby co prawda dwuznaczne, ale za to bardziej profesjonalne. W ostatecznym rozrachunku ma to jednak
drugorzędne znaczenie.

mój biznes

Staż pracy

kierownika apteki
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Czy jeśli pracuję w dwóch aptekach,
sumarycznie w wymiarze 1,5 etatu, mogę wcześniej aniżeli
po 5 latach uzyskać uprawnienia do kierowania apteką?
Bartosz z Warszawy

Z

godnie z art. 88 ustawy z 6 września 2001
r. Prawo farmaceutyczne w ogólnodostępnej aptece musi być ustanowiony farmaceuta odpowiedzialny za jej prowadzenie, zwany
kierownikiem apteki. Funkcję tę może on pełnić
tylko w jednej placówce.

Wymogi ustawowe
Kierownikiem apteki może być wyłącznie farmaceuta w rozumieniu art. 2b ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, a więc osoba

posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu
farmaceuty. Musi mieć nie więcej niż 65 lat i co
najmniej 3-letni (jeśli posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej) lub 5-letni staż pracy
w aptece.
Kierownikowi apteki, który ukończył 65 lat,
można przedłużyć okres pełnienia funkcji do 70.
roku życia – za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wydaną na wniosek zainteresowanego po zasięgnięciu opinii okręgowej izby
aptekarskiej.

mój biznes
Andrzej Śliwczyński
Katedra Marketingu
Uniwersytetu
Łódzkiego

E-marketing
farmaceutyczny
Na obecnym poziomie rozwoju rynku
(oraz technologii), tradycyjny model sprawowania
opieki nad pacjentem, powinien być wspierany przez
działalność w sferze hipermedialnego środowiska
działającego za pośrednictwem komputerów.
Jak to wygląda w Polsce?
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D

ziałalność e-commerce postrzegana jest
często przez pryzmat sklepów internetowych, podobnie działalność w zakresie e-marketinu aptek jest widoczna praktycznie
w postaci sprzedaży preparatów leczniczych za
pośrednictwem internetu. Poniższy artykuł opiera się na badaniach, których celem było określenie stopnia wykorzystania sieci internetowej
w przedsięwzięciach wykraczających poza działania sprzedażowe.
Ze względu na bardzo specyficzny sektor
obserwacji oraz brak wcześniejszych badań na
ten temat, wyniki przeprowadzonych studiów
należy traktować, jako pierwszą próbę oceny rozwoju e-biznesu w sektorze aptek. Wcześniejsze
badania, które odnosiły się do marketingu w sektorze farmaceutycznym koncentrowały się wyłącznie na wybranych tradycyjnych narzędziach
marketingu-mix oraz preferencjach nabywców
(pacjentów).
W dzisiejszych czasach nie jest jednak łatwo skutecznie dotrzeć do klienta bez wejścia
w cyberprzestrzeń. W ten sposób droga przepływu informacji (od apteki do pacjenta) ulega
dość poważnemu skróceniu, dzięki czemu odbiorca może być pewien, że jest cały czas aktualna. Polski aptekarz powinien zatem zainwestować w e-marketing. Zaimplementowanie
rozwiązań informatycznych, staje się więc dzisiaj koniecznością w walce ze stale rozwijającą
się konkurencją.

Organizacja rynku farmaceutycznego
w Polsce
Przepisy dotyczące działalności rynku farmaceutycznego zostały zebrane w akcie prawnym
o randze ustawy. Ich unifikacja nastąpiła zgodnie
z potrzebą dostosowania prawa w Polsce do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym
produkcji leków. W ustawie znajduje się m.in.
definicja apteki, według której: „Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi
farmaceutyczne…”.
Całość działalności podmiotów na rynku farmaceutycznym podzielona została na trzy poziomy: producenci, hurtownicy, apteki. Możliwość
wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (OTC) posiadają
wyłącznie punkty apteczne oraz apteki ogólnodostępne. Zgodnie z delegacją ustawową, warunki
sprzedaży wysyłkowej ustalił Minister zdrowia
w rozporządzeniu, brak natomiast w obowiązujących przepisach uregulowań dotyczących produktów leczniczych innych niż leki (dostępne na
receptę – Rx lub bez przepisu lekarza – OTC).
Związane z tym utrudnienia w działaniach marketingowych powodują, że producenci coraz częściej rejestrują w GIS jako suplementy diety preparaty o identycznym składzie co leki.
Specyficznym rozwiązaniem dla sprzedaży
wysyłkowej tego segmentu rynku jest obowiązek
posiadania apteki tradycyjnej (rozumianej jako

mój biznes

Ocena

wizerunku aptek
Opieka farmaceutyczna oraz funkcjonowanie aptek zależne jest
od wielu czynników, takich jak sytuacja ekonomiczna kraju,
polityka państwa, historia czy kultura. Jednak apteki na
całym świecie stawiają sobie jeden priorytet jakim jest
satysfakcja i profesjonalna obsługa pacjenta.
tekst Magda Zimna
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Anglii funkcjonują dwa rodzaje aptek.
przypominać sklep, którego głównym celem jest
wzrost przychodów. Funkcjonowanie takiej opiPierwsza grupa obejmuje apteki ukierunkowane na codzienną i powszechnii wśród Polaków może być hamulcem w uponą opiekę nad pacjentem (znane pod nazwą Boots
wszechnieniu się „sklepów z lekami”, które są
lub Superdrug). Klasyczna angielska apteka jest
tak popularne w Anglii. Oprócz tradycyjnych
podzielona na dwie części – część samoobsługoaptek, zarówno w Anglii, jak i w Polsce funkwą z kosmetykami i lekami ogólnie dostępnymi
cjonuje dosyć dobrze rozbudowana sieć aptek
oraz część z lekami na receptę, która obsługiwainternetowych. Mimo, iż e-apteki dostarczają
wielu korzyści np. niskie ceny, dostawa leków do
na jest przez farmaceutę. Apteki te przypominają
domu pacjenta, większość pacjentów angielskich
bardziej drogerie, a czasami nawet supermarket.
i polskich nie kupuje lekarstw online. Pacjenci
Drugą grupę stanowią bardzo dobrze wyposażopodkreślają, iż leków nie da się kupić na zapas,
ne w lekarstwa apteki, które również, na życzenie
a w nagłej potrzebie znacznie szybciej i wygodklienta, sprowadzają środki farmaceutyczne z innych krajów. Ta usługa jest niedostępna w pierwniej jest dokonać zakupu w aptece tradycyjnej
niż czekać na realizację zamówienia w aptece
szej grupie aptek. W Polsce wśród kilkunastu
internetowej.
tysięcy działających aptek, model apteki samoobsługowej zaczyPolacy zaopatrują się
na się powoli rozwijać, najczęściej
Którą aptekę wybrać?
w lekarstwa
w dużych centrach handlowych.
Wyniki badań pokazują, iż nieJednakże, podczas gdy angielscy
mal 100 procent Anglików wybiera
16,7%
drogeria
pacjenci wypowiadają się bardzo
aptekę położoną najbliżej swojego
pozytywnie na temat aptek samomiejsca zamieszkania. Lokalizacja
jest najważniejszym czynnikiem
obsługowych (m.in. ze względu na
8,3%
supermarket
decydującym o wyborze apteki.
możliwość dokładnego obejrzenia
Na drugim miejscu plasują się doproduktu przed zakupem), większość polskich pacjentów uważa,
godne godziny otwarcia, trzecie
apteka
iż apteki samoobsługowe są główmiejsce to szybka i profesjonalna
obsługa. Okazuję się, iż dla pacjennie nastawione na zysk. Według
większości ankietowanych, apteka
tów angielskich cena nie odgrywa
powinna spełniać misję społeczwiększej roli przy wyborze apteną, nieść pomoc i opiekę, a nie
ki. W Polsce hierarchia czynników
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decydujących o wyborze apteki jest całkowicie
odmienna. Priorytetem jest cena. To ona decyduje, w której aptece polski pacjent dokona zakupu środków farmaceutycznych. Część pacjentów (około 20 proc.) jest nawet gotowa jechać do
apteki położonej w odległym zakątku miasta tylko dlatego, że mogą tam zaopatrzyć się w tańsze
leki. Znaczna część pacjentów wybiera apteki,
w których mogą liczyć na rabaty i różnego rodzaju
promocje. Wielu Polaków posiada także karty stałego pacjenta, które upoważniają do zniżek. Anglicy zazwyczaj nie zwracają uwagi na promocje
i mało który posiada kartę stałego pacjenta. Cena
jest dla Polaków niezwykle ważna gdyż wielu pacjentów uważa, że leki w Polsce są zdecydowanie
za drogie i często pytają o tańsze zamienniki. Anglicy robią to bardzo sporadycznie. Drugim czynnikiem w hierarchii, jednak już nie tak ważnym
jak cena, jest fachowość i profesjonalizm pracowników aptek. Lokalizacja, która wśród pacjentów
angielskich jest priorytetem, dla Polaków nie ma

większego znaczenia. Zarówno Polacy, jak i Anglicy wydają miesięcznie zbliżoną kwotę na leki
(mimo tego, iż Polacy odwiedzają apteki częściej
niż angielscy pacjenci) – kwota ta stanowi dla obu
nacji od 1 do 10 proc. miesięcznego dochodu.

Rodzaje lekarstw
W Anglii można wyróżnić trzy kategorie lekarstw. Do pierwszej grupy zaliczamy lekarstwa
przepisane przez lekarza, dostępne na podstawie
recepty. Druga grupa dotyczy leków sprzedawanych na odpowiedzialność farmaceutów (część
farmaceutów posiada uprawnienia do wypisywania recept), natomiast trzecia grupa to leki
ogólnodostępne, które można także kupić w supermarkecie. Można zaobserwować, iż w przypadku niegroźnych schorzeń coraz więcej Anglików leczy się „na własną rękę”, dlatego też Anglik
średnio odwiedza aptekę kilka razy do roku. Tej
tendencji sprzyja rosnąca liczba leków dostępnych bez recepty, które z łatwością można dostać
np. w supermarkecie. Właśnie supermarkety są
najczęściej wybieraną alternatywą zamiast apteki. W Anglii za wypisanie recepty (prescription) pobierana jest opłata w wysokości 7,40 GBP
(stawka w tej wysokości obowiązuję od 1 kwietnia 2011 roku). Jednakże, istnieje możliwość
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Angielskie apteki oferują nie tylko leki,
ale także fachową, darmową poradę.
Promują także zdrowy styl życia.

Muzeum farmacji
TEKST: Ewelina Więcek
Muzeum Historyczne
m.st. Warszawy

Fałszywe

przysmaki
O podrabianiu leków słyszy się obecnie dość często.
Mało kto jednak wie, że fałszować można
również produkty spożywcze.
Takie praktyki były znane już w XIX w.
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e względu na wysokie ceny luksusowych
produktów, do których zaliczały się w XIX
wieku kawa, herbata i czekolada, ludzie
na różne sposoby starali się zastąpić je miejscowymi odpowiednikami, zwanymi surogatami.
Dodatkowo kupcy zwiększali objętość towarów
poprzez dodawanie do nich różnych substancji,
aby wypracować jak największy zysk minimalnym kosztem. Wiele z nich miało
trujące właściwości, a wykrywanie fałszerstw było skomplikowane – należało
znać podstawy chemii i potrafić sporządzać odczynniki.

Czarny trunek
Kawę najlepiej było sporządzać, czyli palić
i mielić, w domu. Gotowy produkt mógł
okazać się mieszanką kawy z „cykoryą”,
która w małych ilościach nie szkodzi,
lecz wręcz wzbogaca smak napoju. Jednak w II połowie XIX wieku uważano,
że gorycz, jakiej dodaje, jest szkodliwa
i psuje smak czarnego trunku. Dziś może
wydawać się dziwne, że cykoria jest trująca. Należy jednak pamiętać o tym, że
nierzadko sprzedawcy – pomimo niskiej
ceny cykorii – próbowali oszczędzać także i na niej.
W jaki sposób? Zwilżano cykorię przy pakowaniu,
tak aby nabrała ciężkości. Prowadziło to jednak do
fermentacji, w wyniku której roślina stawała się
szkodliwa. Aby sprawdzić, czy kawa nie jest wzbogacona cykorią, wystarczyło wsypać jej niewielką
ilość do naczynia z zimną wodą. Kawa, dzięki zawartości tłuszczu, będzie pływać po powierzchni, a cykoria opadnie na dno i zabarwi wodę na

brunatno. Warto też dodać, że niesfermentowana
cykoria ma mocno gorzki smak i ciemnobrązowy,
a nie brunatny kolor.
W I połowie XIX wieku niejaki Antoni Cavallar z Austrii opatentował przepis na kawę z kasztanów. Surogat ten uzyskiwano z łupin i cienkiej
skórki, które przetwarzano jak ziarna kakaowca.

Czekolada
Do ziaren kakaowca dodawano często
mączkę, tzw. krochmal, co powodowało,
że wytworzona z nich czekolada miała
grudkowatą konsystencję. Demaskowano
to oszustwo poprzez gotowanie jej w wodzie destylowanej i dodawanie pod koniec
„rozcieku gazu chloru stężonego”, który
odbarwiał krochmal. Nagminnie zdarzało się również, że do zdrowych i świeżych ziaren kakaowca dodawano popsute,
w wyniku czego czekolada miała nieprzyjemny gorzki smak i zapach pleśni. Surogatem czekolady mogły być także orzechy
laskowe. Obierano je dokładnie po namoczeniu w ciepłej wodzie, a następnie
poddawano obróbce jak prawdziwe ziarna
kakaowca.

Herbata
Fałszowano zwłaszcza herbatę zieloną, którą farbowano za pomocą błękitu pruskiego lub siarczanu wapnia. Listki sprawdzano poprzez płukanie
ich w zimnej wodzie. Jeśli na dnie powstawał
osad, znaczyło to, że sztucznie je barwiono. Bywało i tak, że zieloną herbatę fałszowano już
w Chinach, gdzie mieszano najszlachetniejsze

