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Bie¿¹cy numer Aptekarza Polskiego rozpoczynamy foto-
reporta¿em z uroczysto�ci ods³oniêcia w £odzi tablicy pami¹t-
kowej po�wiêconej farmaceucie Leopoldowi SKULSKIEMU.
Ten ¿arliwy patriota du¿¹ czê�æ swojego aktywnego ¿ycia po-
�wiêci³ dzia³alno�ci spo³ecznej i polityce. Czego dokona³ mo-
¿emy dowiedzieæ siê z tekstu pt. �LEOPOLD SKULSKI (1877-
1940 ?) - M¥¯ STANU I FARMACEUTA�, napisanego przez
dr Kazimierza Radeckiego. Zas³ugi Leopolda Skulskiego zo-
sta³y docenione przez Lecha Kaczyñskiego, Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, który przyj¹³ zaproszenie dr Grzegorza
Kucharewicza, Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej i osobi-
�cie ods³oni³ ufundowan¹ przez farmaceutów tablicê pami¹t-
kow¹.

Czytelnicy Aptekarza maj¹ okazjê dowiedzieæ siê
�z pierwszej rêki� o dzia³alno�ci Naczelnej Rady Aptekarskiej.
W tek�cie pt. �MAM NADZIEJÊ, ¯E JEDNAKOWA CENA
DETALICZNA W KA¯DEJ APTECE STANIE SIÊ FAKTEM�
dr Grzegorz Kucharewicz, Prezes NRA charakteryzuje m.in.
projektowan¹ tre�æ noweli do ustawy Prawo Farmaceutycz-
ne. Pamiêtaj¹c, ¿e poprzedni projekt nowelizacji Prawa Far-
maceutycznego �trafi³ na pó³kê� jako ofiara skrócenia ka-
dencji parlamentarnej, tym bardziej trzymamy kciuki za po-
wodzenie prac legislacyjnych i przyjêcie ustawy zmieniaj¹cej
Prawo Farmaceutyczne.

W artykule pt. �OPIEKA FARMACEUTYCZNA - JAK
ZACZ¥Æ?� dr Agnieszka SKOWRON z Collegium Medicum
UJ stawia tezê, ¿e �w niedalekiej przysz³o�ci to w³a�nie opie-
ka farmaceutyczna ma szansê staæ siê wizytówk¹ aptek i za-
chêcaæ pacjentów do korzystania z jej us³ug�. Redakcja jest
przekonana, ¿e autorka nie myli siê w przewidywaniach.

Autorzy Aptekarza Polskiego reaguj¹ b³yskawicznie na
fakty i wydarzenia dotycz¹ce farmacji. Przyk³adem takiej re-
akcji jest tekst dr Jêdrzeja Bujnego dotycz¹cy rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych,
opublikowany w rubryce LEX APHOTECARIORUM. Analiza
prawna tego rozporz¹dzenia u³atwi w³a�cicielom aptek dosto-
sowanie siê do jego postanowieñ.

Wprawdzie za oknem nie widaæ �niegu, ale wystrój ap-
tek przypomina o nadchodz¹cych �wiêtach Bo¿ego Narodze-
nia. Naszym Czytelnikom ¿yczymy spokojnych �wi¹t.

Redakcja Aptekarza Polskiego
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Mam nadziejê,
¿e jednakowa cena detaliczna

w ka¿dej aptece stanie siê faktem

Mija kolejny rok prac samo-
rz¹du zawodowego aptekarzy, któ-
remu z Pañstwa woli mam zaszczyt
przewodniczyæ w obecnej pi¹tej ka-
dencji.

Zdecydowa³em siê tym razem
na tê formê zwrócenia siê do Pañ-
stwa � moich Kole¿anek i Kolegów
aptekarzy i farmaceutów, z którymi
najczê�ciej kontaktujê siê i wymie-
niam pogl¹dy podczas osobistych
spotkañ w trakcie moich podró¿y po
kraju. Koniec roku to czas podsu-
mowañ pracy samorz¹dowej i apte-
karskiej, a tak¿e nowe wizje przy-
sz³o�ci, niestety nie zawsze �wietla-
ne, z którymi przyjdzie siê nam
wspólnie zmierzyæ.

Pocz¹tek kadencji, tu¿ po wy-
borach, postawi³ przede mn¹, jako
nowym prezesem NRA, bardzo kon-
kretne i pilne zadania, których zakoñ-
czon¹ sukcesem realizacjê mogli�my

wspólnie fetowaæ na tegorocznym
�wiêcie Kosmy i Damiana. Koniecz-
no�æ uporz¹dkowania spraw, w tym
problem niesp³aconych zobowi¹zañ
finansowych poprzedniej kadencji
oraz wszczête postêpowania s¹do-
we, w szczególno�ci postêpowanie
przed S¹dem Najwy¿szym, nie u³a-
twia³y pracy w tym okresie.

Dzisiaj kiedy powszechnie
wiadomo, ¿e samorz¹d po raz ko-
lejny wyszed³ obronn¹ rêk¹ z trud-
nych dla siebie sytuacji, mo¿emy
powiedzieæ o bezspornych sukce-
sach, szczególnie w dzia³alno�ci le-
gislacyjnej, a tak¿e aktywno�ci na
forum miêdzynarodowym.

Obecny kszta³t przepisów
ustawy - Prawo Farmaceutyczne,
pakietu ustaw reguluj¹cych system
ochrony zdrowia, innych ustaw i roz-
porz¹dzeñ, dziêki którym ranga spo-
³eczna naszego zawodu stale ro�nie
i zyskuje na znaczeniu, zawdziêcza-
my wytê¿onej pracy �rodowiska ap-
tekarskiego i jego woli rozumienia
spraw o kardynalnym znaczeniu dla
funkcji spo³ecznej zawodu.

Pragnê podkre�liæ, ¿e wie-
loletnie starania samorz¹du apte-
karskiego znalaz³y znacz¹cy wy-
raz w ostatnim projekcie ustawy
o zmianie ustawy � Prawo farma-
ceutyczne oraz zmianie niektó-
rych innych ustaw, przygotowa-
nym przez Ministerstwo Zdrowia.
W dokumencie tym proponuje siê
m. in:

- rozszerzenie zakazu ³¹czenia ob-
rotu hurtowego produktami
leczniczymi z obrotem detalicz-
nym;

- rozwi¹zanie problemu zbycia
produktów leczniczych pozo-
sta³ych po wyga�niêciu zezwo-
lenia na prowadzenie apteki
z innych przyczyn ni¿ �mieræ ze-
zwoleniobiorcy;

- doprecyzowanie przepisów do-
tycz¹cych kierownika apteki,
w tym okre�laj¹cych podmiot
upowa¿niony do stwierdzania
rêkojmi nale¿ytego prowadze-
nia apteki;

- ca³kowity zakaz reklamy aptek
i punktów aptecznych;

- doprecyzowanie przepisów do-
tycz¹cych reklamy produktów
leczniczych;

- usztywnienie ceny zbytu na re-
fundowane produkty lecznicze
i wyroby medyczne oraz mar¿
hurtowej i detalicznej na te pro-
dukty i wyroby;

- doprecyzowanie przepisów do-
tycz¹cy aptek utworzonych
przed wej�ciem w ¿ycie usta-
wy � Prawo farmaceutyczne,
gwarantuj¹ce, ¿e posiadane ze-
zwolenia na dawne apteki typu
�B� zachowaj¹ wa¿no�æ.

Powy¿sze rozwi¹zania wyma-
gaj¹ z pewno�ci¹ jeszcze wielu
uszczegó³owieñ i korekt, aby za³o-
¿one cele mog³y byæ osi¹gniête.
Szczególnej uwagi wymagaj¹ prze-
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pisy dotycz¹ce cen  i mar¿ urzêdo-
wych. Mam nadziejê, ¿e jednakowa
cena detaliczna w ka¿dej aptece,
przy zapewnieniu aptekom solidnych
podstaw finansowych, jako zak³ada-
ny cel projektowanych przepisów,
stanie siê faktem w nieodleg³ej przy-
sz³o�ci.

Niezale¿nie od intensywnych
prac nad ustaw¹ - Prawo farmaceu-
tyczne uwaga samorz¹du skupiona
by³a tak¿e na wielu innych aktach
normatywnych.

Dla przyk³adu przypomnê tyl-
ko walkê o przepisy o opiece far-
maceutycznej czy te¿ przepisy doty-
cz¹ce roli i miejsca apteki i apteka-
rza szpitalnego w ustawie - Prawo
Farmaceutyczne i ustawie o zak³a-
dach opieki zdrowotnej � zakoñ-
czon¹ pe³nym sukcesem. Du¿e zna-
czenie maj¹ tak¿e starania o odpo-
wiedni kszta³t fundamentalnych dla
codziennej naszej pracy zawodowej
rozporz¹dzeñ wykonawczych, np.
w sprawie dopuszczenia do obrotu
w placówkach obrotu pozaaptecz-
nego i punktach aptecznych produk-
tów leczniczych i w sprawie ci¹g³ych
szkoleñ farmaceutów zatrudnionych
w aptekach i hurtowniach farmaceu-
tycznych.

Podobnie jak w legislacji rów-
nie¿ w dzia³alno�ci miêdzynarodowej
jako samorz¹d zawodowy nigdy, tak
jak w obecnej kadencji nie odnoto-
wywali�my tylu spektakularnych suk-
cesów. Poprzez nasze bardzo ak-
tywne uczestnictwo w pracach
UPGE i d¹¿enie do prezydencji w tej
organizacji dla naszego samorz¹du.
Jest to wynik ogromnej pracy i oso-
bistego zaanga¿owania naszych ko-
legów, którym przy tej okazji jesz-
cze raz w imieniu Pañstwa, naszych
wyborców, serdecznie dziêkujê.

Wiele jeszcze przed nami.
Rz¹d przyj¹³ termin drugiej po³owy
przysz³ego roku jako czas przed³o-

¿enia Parlamentowi naszej ustawy
o zawodzie farmaceuty. To nie tylko
konieczno�æ prze³amania wewnêtrz-
nych sporów w naszym w³asnym �ro-
dowisku, ale przede wszystkim pra-
ca nad tre�ci¹ ustawy, która stanie
siê czê�ci¹ pakietu ustaw, a co za tym
idzie istotnym regulatorem opieki
zdrowotnej w naszym kraju. Pod-
kre�liæ nale¿y istotn¹ rolê dyrektyw
unijnych w tych aspektach prawa
krajowego, których w³a�ciwa imple-
mentacja pozwoli na zintegrowanie
naszego prawa z przepisami UE
z zachowaniem bezspornych praw
i przywilejów aptekarstwa polskie-
go w europejskiej ró¿norodno�ci.

Do sukcesów tej kadencji za-
liczy³bym mimo wszystko wspó³pra-
cê z Polskim Towarzystwem Farma-
ceutycznym i o�rodkami szkol¹cymi
w zakresie kszta³cenia.

Wiele spraw wymaga wspól-
nej, wytê¿onej pracy. Z pewno�ci¹
przeanalizowaæ trzeba kszta³t i funk-
cjonowanie szkoleñ ci¹g³ych, ze
szczególnym uwzglêdnieniem roli sa-
morz¹du aptekarskiego w tej sferze.
Nieuzasadniony jest � moim zdaniem
- podzia³ na tzw. punkty miêkkie
i twarde. Jest to obszar dla inten-
sywnej pracy samorz¹du zawodo-
wego aptekarzy, zmierzaj¹cej do
wyrównania startu zawodowego
m³odych adeptów sztuki, a tak¿e
podniesienia standardów kszta³ce-
nia zawodowego w Polsce. Mamy
jeszcze wiele do zrobienia, do zro-
bienia wspólnie.

Mam �wiadomo�æ, ¿e samo-
rz¹d nie jest w stanie zaspokoiæ ocze-
kiwañ wszystkich grup dzia³aj¹cych
na polskim rynku farmaceutycznym,
a nawet ró¿norodnych, niezwykle
czêsto sprzecznych ¿¹dañ i oczeki-
wañ swoich w³asnych cz³onków,
a �ci�lej niektórych jego liderów, ale
chcê jasno i wyra�nie powiedzieæ:
przyjmuj¹c zaszczyt przewodnicze-

nia naszemu samorz¹dowi zrobiê
wszystko, co w mojej mocy, aby
konflikty za¿egnaæ, rangê zawodu w
jej wszystkich aspektach podnie�æ
i polskiemu aptekarzowi, polskiemu
farmaceucie, pomóc w jego trudnej
i odpowiedzialnej misji spo³ecznej
i nie ma takiej si³y ludzkiej, która od
realizacji tego celu mnie odwiedzie.

Na koniec chcê wszystkim
Pañstwu gor¹co podziêkowaæ za
cenne uwagi i rady, a tak¿e s³owa
wsparcia w trudnych dla mnie
i samorz¹du chwilach i ¿yczyæ
z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Bo-
¿ego Narodzenia, tych najbardziej
polskich i najbardziej rodzinnych
�wi¹t dla Was i Waszych Rodzin
wszystkiego najlepszego, zdrowia,
wszelkiej pomy�lno�ci i g³êbokiej
wiary w s³owa starej polskiej ko-
lêdy: Podnie� rêkê Bo¿e Dzieciê,
b³ogos³aw Ojczyznê mi³¹!.... b³o-
gos³aw polskiemu aptekarstwu
i nam wszystkim�

Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej

dr Grzegorz Kucharewicz

ZDANIEM  PREZESA
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W�ród g³ównych przeszkód we
wdro¿eniu opieki farmaceuci wymie-
niaj¹:
�  obawy, ¿e ich wiedza na temat

chorób i farmakoterapii jest nie-
wystarczaj¹ca;

� konieczno�æ wziêcia (przynajmniej
czê�ciowej) odpowiedzialno�ci za
farmakoterapiê pacjenta i brak
jasnego podzia³u kompetencji
w tym zakresie lekarzy, farmaceu-
tów i innych pracowników ochro-
ny zdrowia;

� konieczno�æ po�wiêcenia du¿ej ilo-
�ci czasu na przygotowanie siê
i przeprowadzenie spotkañ z pa-
cjentem;

� konieczno�æ przygotowania i wy-
posa¿enia w aptece miejsca do
spotkañ z pacjentem;

W�ród potencjalnych korzy�ci, któ-
re mo¿e przynosiæ polskim far-
maceutom prowadzenie opieki
farmaceutycznej, najczê�ciej
wskazuje siê:

� zwiêkszenie w³asnej satysfakcji z
pacy, a w konsekwencji równie¿
podniesienie presti¿u zawodu;

� zwiêkszenie wiedzy i nabycie prak-
tycznych umiejêtno�ci, które wy-
korzystywane s¹ równie¿ w co-
dziennej pracy z pacjentem reali-
zuj¹cym recepty;

� �przywi¹zanie� pacjenta do apte-
ki, co w przysz³o�ci daje szansê
na osi¹gniêcie korzy�ci finanso-
wych;

Wydaje siê jednak, ¿e przy dzi-
siejszej kondycji finansowej, wiêk-
szo�ci aptek po prostu nie staæ na
czekanie, a¿ wymienione korzy�ci
zrekompensuj¹ w pe³ni koszty po-
niesione na wdro¿enie opieki farma-
ceutycznej. I to mo¿e byæ równie¿
powodem, dla którego wiele aptek i
wielu farmaceutów boi siê zaryzyko-
waæ i rozpocz¹æ ten rodzaj dzia³al-
no�ci.

A jednak w niedalekiej przysz³o-
�ci to w³a�nie opieka farmaceutycz-
na ma szansê staæ siê wizytówk¹
aptek i zachêcaæ pacjentów do ko-
rzystania z jej us³ug. Nawet, je�li te-
raz pacjenci nie oczekuj¹ od farma-
ceutów informacji, to ju¿ wkrótce
mo¿e tego rodzaju oczekiwanie po-
jawiæ siê, paradoksalnie w³a�nie
dziêki dzia³aniom tych farmaceutów,
którzy ju¿ wprowadzili opiekê do
swojej praktyki. Je�li bowiem w nie-
których aptekach pacjent dostanie
�co� wiêcej�, od innych aptek zacznie
oczekiwaæ tego samego.

Wydaje siê, ¿e obecnie najwiêk-
szym problemem organizacyjnym jest
przygotowanie w aptece miejsca do
spotkañ z pacjentem. Informacje
o zasadach jego przygotowania i wy-
posa¿enia znale�æ mo¿na w publika-
cjach i na szkoleniach z opieki [1].
Przygotowanie takiego miejsca jest
pierwszym krokiem do wdro¿enia
opieki we w³asnej aptece, kolejne
kroki to:

� Przygotowanie siê do prowadze-
nia opieki poprzez udzia³ w kur-
sach i konferencjach, wybieraæ
nale¿y przede wszystkim kursy
w formie warsztatów, w czasie
których nabyæ mo¿na praktycz-
nych umiejêtno�ci (np. obs³ugi
glukometrów, ci�nieniomierzy,
pikflometrów).

� Przeprowadzenie w aptece akcji
promocyjnej i rozmowa z wybra-
nymi pacjentami, w celu przeko-
nania ich do udzia³u w programie
� mo¿na wywiesiæ w aptece infor-
macje i/lub proponowaæ udzia³
w programie wybranym pacjen-
tom. Opiek¹ nale¿y obj¹æ
w pierwszej kolejno�ci osoby, któ-
rych farmakoterapia mo¿e wyma-
gaæ specjalnej kontroli, czyli:
- stosuj¹ce przewlekle i równo-

cze�nie kilka leków,
- czêsto zmieniaj¹ce schematy

farmakoterapii,
- uskar¿aj¹ce siê na brak skutecz-

no�ci leków i/lub ich dzia³ania
niepo¿¹dane,

- nale¿¹ce do grup specjalnego
ryzyka, u których stosowanie
dowolnej farmakoterapii mo¿e
byæ niebezpieczne (np. osoby
z przewlek³¹ niewydolno�ci¹
nerek, w¹troby i in.),

- czêsto kupuj¹ce leki OTC
i ³¹cz¹ce je ze stosowan¹
przewlekle farmakoterapi¹,

- uskar¿aj¹ce siê na k³opoty ze
stosowaniem leków (zapomi-
nanie o za¿yciu, k³opot z przy-
gotowaniem i podaniem leku).

� Umówienie siê na pierwsze spo-
tkanie z pacjentem, który zdecy-
dowa³ siê poddaæ opiece farma-
ceuty � termin spotkania nie po-
winien byæ zbyt odleg³y w czasie
od chwili pierwszej rozmowy
z pacjentem i wykazania przez nie-
go zainteresowania programem.
Umówienie siê na spotkanie

Z punktu widzenia apteki prowadzenie opieki farmaceutycznej wyda-
je siê byæ przedsiêwziêciem skomplikowanym i nieop³acalnym. Poza
opisanymi wcze�niej  problemami prawnymi (patrz AP 25/3e), pojawiaj¹
siê równie¿ problemy natury merytorycznej, organizacyjnej i ekono-
micznej.

Opieka farmaceutyczna
� Jak zacz¹æ?
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tych na wzajemnym zaufaniu relacji.
Dopiero w czasie nastêpnych spo-
tkañ farmaceuta bêdzie musia³ wy-
kazaæ siê wiedz¹, ale i wtedy to on
ustala plan dzia³ania.

W czasie kolejnych spotkañ z pa-
cjentem farmaceuta przedstawia mu
plan opieki, ustalaj¹c wspólnie z nim,
czy zaproponowane cele s¹ mo¿liwe
do osi¹gniêcia. Jednym z elementów
podstawowych ka¿dego ze spotkañ
powinna byæ edukacja w zakresie
choroby i farmakoterapii. Na kolej-
nych spotkaniach, najwa¿niejsze in-
formacje powinny byæ powtarzane,
a ich przyswojenie i zrozumienie przez
pacjenta sprawdzane - na przyk³ad
przy pomocy ankiet.

Od kilku lat Pracownia Farma-
koepidemiologii i Farmakoekonomi-
ki zajmuje siê w Polsce wspomaga-
niem aptek ogólnodostêpnych w za-
kresie wdra¿ania opieki farmaceu-
tycznej do praktyki aptecznej. Wy-
niki tych dzia³añ, m.in. prowadzone-
go na prze³omie 2004 i 2005 r.
w Ma³opolsce programu FONT
(skrót pochodzi od s³ów Farmaceu-
tyczna Opieka w Nadci�nieniu Têt-
niczym), znale�æ mo¿na w materia-
³ach zjazdowych z ró¿nych konferen-
cji [5-8]. W roku 2006 rozpoczêli-
�my prowadzenie rozszerzonej wer-
sji programu, którym tym razem mieli
zostaæ objêci pacjenci z nadci�nie-
nie i/lub cukrzyc¹. Podstawowe in-
formacje o programach FONT
i FONTiC podane zosta³y na stronie
www.font.edu.pl. Program jest pro-
gramem otwartym, do którego przez
ca³y czas prowadzony jest nabór
aptek i pacjentów, a jego celem jest
ocena skuteczno�ci i op³acalno�ci
opieki farmaceutycznej prowadzonej
w warunkach polskich.

dr n. farm. Agnieszka Skowron
Pracownia Farmakoepidemiologii

i Farmakoekonomiki
Katedry Toksykologii Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagielloñskiego

Pi�miennictwo:
1. Tomerska-Kowalczyk Ewa. Przygotowa-

nie w aptece miejsca do �wiadczenia
opieki farmaceutycznej, Brandys J. �
red. APTEKA PLUS PACJENT Farma-
ceuta jako profesjonalny doradca. Dr
Josef Raabe Spó³ka Wydawnicza,
Warszawa, 2006, ISBN 83-89504-26X

2. Skowron A. Wytyczne opieki farmaceu-
tycznej w Polsce. Farm. Pol. 62 (13),
s.577-624, 2006

3. Skowron A., Brandys J. Opieka farma-
ceutyczna dla pacjentów z nadci�nie-
niem têtniczym leczonych ambulato-
ryjnie. Opieka farmaceutyczna, 2 (41),
2006

4. Skowron Agnieszka, Sobczak Marta,
Sobczak Rados³aw, Pogodowska
Magdalena. Plan opieki farmaceutycz-
nej, Brandys J. � red. APTEKA PLUS
PACJENT Farmaceuta jako profesjo-
nalny doradca. Dr Josef Raabe Spó³-
ka Wydawnicza, Warszawa, 2006,
ISBN 83-89504-26X

5. Skowron A., Dziurda D., Polak S., Ogór-
ka A., Brandys J.: Skuteczno�æ opieki
farmaceutycznej prowadzonej w Pol-
sce dla pacjentów z nadci�nieniem têt-
niczym w ramach programu FONT, XX
Naukowy Zjazd PTFarm., Katowice
25-28 IX 2007

6. Pogodowska M., Skowron A.: Promo-
wanie opieki farmaceutycznej w�ród
pacjentów � do�wiadczenia z apteki
ogólnodostêpnej, XX Naukowy Zjazd
PTFarm., Katowice 25-28 IX 2007

7. Jop K., Skowron A.: Okre�lanie celu te-
rapeutycznego w ramach opieki far-
maceutycznej � przyk³ad pacjenta
z nadci�nieniem. XX Naukowy Zjazd
PTFarm., Katowice 25-28 IX 2007

8. Skowron A., Polak S., Król M., Ogórka
A., Brandys J. The impact of pharma-
ceutical care for patients with hyper-
tension on the patients� knowledge in
Poland. 35th European Symposium on
Clinical Pharmacy. The Role of Com-
munication in Patient Safety and Phar-
macotherapy Effectiveness. Vienna
Austria, 18-21 October 2006.

z pacjentem oznacza w rzeczywisto-
�ci rozpoczêcie opieki, farmaceuta
musi byæ w tym momencie �wiado-
my, ¿e od tej chwili bierze na siebie
czê�æ odpowiedzialno�ci za farma-
koterapiê pacjenta.

Dla ca³ego procesu istotne zna-
czenie ma pierwsza wizyta, w cza-
sie, której nale¿y:
� Zebraæ od pacjenta wszystkie dane

o jego stanie zdrowia � zdiagno-
zowane choroby, stosowane leki,
styl ¿ycia (dieta, u¿ywki, uprawia-
ne sporty).

� Poinformowaæ pacjenta, na czym
polega³ bêdzie program, czego
pacjent mo¿e/powinien siê spo-
dziewaæ - np. zwiêkszenia swo-
jej wiedzy i umiejêtno�ci � a na
co absolutnie nie mo¿e liczyæ (wy-
dawanie leków bez recepty, �za-
³atwianie recept�).

� Zapytaæ pacjenta, jakie s¹ jego
oczekiwania w zwi¹zku z progra-
mem, zweryfikowaæ je i wyja�niæ,
które z nich mo¿liwe s¹ do uzy-
skania, ewentualnie wskazaæ
miejsca i specjalistów, którzy
wspomog¹ pacjenta w spe³nieniu
tych, których w ramach opieki
uzyskaæ nie mo¿na.
Po zakoñczeniu wizyty nale¿y

przeanalizowaæ wszystkie uzyskane
od pacjenta informacje i ustaliæ plan
opieki. Najwa¿niejsze elementy pla-
nu opieki to: wykrycie problemów
lekowych, okre�lenie indywidualnych
celów terapeutycznych oraz opisanie
dzia³añ, które umo¿liwiaj¹ ich realiza-
cjê. Szczegó³owe zasady tworzenia
planów opieki znale�æ mo¿na w spe-
cjalistycznych publikacjach [2-4].

Farmaceuci czêsto obawiaj¹ siê
tego pierwszego spotkania, tymcza-
sem jego przeprowadzenie wymaga
od nich przede wszystkich umiejêt-
no�ci w zakresie nawi¹zania kontak-
tu z pacjentem i rozpoczêcia budo-
wania z nim profesjonalnych, opar-
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Farmakopea Polska VII defi-
niuje czopki jako sta³e, jednodawko-
we preparaty. Kszta³t, objêto�æ i kon-
systencja czopków powinny byæ od-
powiednie do podania doodbytnicze-
go. Czopki zawieraj¹ jedn¹ lub kilka
substancji czynnych rozproszonych
lub rozpuszczonych w pod³o¿u, któ-
re mo¿e byæ rozpuszczalne lub roz-
praszaj¹ce siê w wodzie lub mo¿e ule-
gaæ  topnieniu w tempera-
turze cia³a.

Obecnie preparaty
doodbytnicze [1] to nie tyl-
ko czopki, ale równie¿:

� kapsu³ki doodbytnicze,

� roztwory, emulsje i za-
wiesiny doodbytnicze,

� proszki i tabletki do spo-
rz¹dzania roztworów i
zawiesin doodbytni-
czych,

� pó³sta³e preparaty dood-
bytnicze,

� piany doodbytnicze,

� tampony doodbytnicze.

Omawiaj¹c zagadnienie czop-
ków doodbytniczych, nale¿a³oby
uwzglêdniæ jeszcze takie formy jak
ga³ki dopochwowe i inne preparaty
stosowane dopochwowo, czy prê-
ciki dolewkowe. FP VII po�wiêca
tym preparatom osobne monografie.

Ze wzglêdu na podobieñstwo wy-
twarzania wy¿ej wymienionych form
mo¿na je omawiaæ razem.

Zastosowanie

Czopki s¹ dogodn¹ form¹ po-
dania leku dla wy¿ej wymienionej
grupy pacjentów (nieprzytomni,
z uporczywymi wymiotami, dzieci).

T¹ drog¹ mo¿na podawaæ leki
o dzia³aniu miejscowym � leki prze-
ciwbólowe, obkurczaj¹ce naczynia
(leczenie hemoroidów), leki o dzia-
³aniu ogólnym � leki przeciwbólowe,
przeciwgor¹czkowe, uspokajaj¹ce.

Leki stosowane w ga³kach
dopochwowych maj¹ zastosowanie

miejscowe � leki przeciwgrzybiczne,
przeciwbakteryjne, �rodki dezynfe-
kuj¹ce, jak równie¿ chemiczne �rod-
ki antykoncepcyjne.

Prêciki zawieraj¹ leki prze-
ciwbakteryjne, dezynfekuj¹ce.

W przypadku leków o dzia-
³aniu miejscowym, zakres ich aktyw-
no�ci ogranicza siê do miejsca po-
dania, natomiast leki o dzia³aniu ogól-
nym podawane doodbytniczo, resor-
buj¹ siê do kr¹¿enia splotem ¿y³ od-
bytniczych czê�ciowo poprzez ¿y³ê
wrotn¹ do w¹troby a czê�ciowo po-
przez ¿y³ê g³ówn¹ doln¹ do serca.
Lek w ten sposób czê�ciowo omija
metabolizm w¹trobowy i wywiera sil-
niejsze dzia³ania na organizm. Maj¹c
to na uwadze nale¿y podchodziæ
ostro¿nie do dawkowania leków po-
dawanych drog¹ doodbytnicz¹. Dla
przyk³adu wed³ug FP VI  jednora-
zowe dawki zwykle stosowane dla

matamizolu sodowego to:
doustna -  0,5 � 1,0 g, do-
miê�niowa � 0,5 g, do¿yl-
na � 0,5 g, doodbytnicza
� 0,75 g. Je¿eli monogra-
fia szczegó³owa danego
leku nie podaje dawki do-
odbytniczej, u¿ywa siê
dawki podskórnej lub
domiê�niowej.

Wytwarzanie

FP VII zaleca wy-
twarzaæ czopki, ga³ki me-
tod¹ wyt³aczania w pra-
sie lub wylewania do
form. Jednak w praktyce

aptecznej stosuje siê jeszcze meto-
dê rêcznego wytaczania czopków
globulek czy prêcików.Czêsto siê
zdarza, ¿e lekarz przepisuj¹cy recep-
tê daje nam swobodê w dobraniu
odpowiedniej masy dla preparatu pi-
sz¹c np. Cacao ol. q.s. FP VII ogra-
nicza nas tylko do przygotowania

Czopki s¹ szeroko rozpowszechnion¹ form¹ leku. Zalet¹ doodbytni-
czej drogi podania jest mo¿liwo�æ dostarczenia leku osobom nieprzy-
tomnym, wymiotuj¹cym, dzieciom czy podanie leków niestabilnych
w soku ¿o³¹dkowym lub dra¿ni¹cych górny odcinek przewodu pokar-
mowego.

Receptura na co dzieñ �
czopki � suppositoria
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czopków, ga³ek odpowiednich dla
podania, bez podawania masy, na-
tomiast  FP VI zaleca doprowadziæ
ciê¿ar czopka dla dzieci mas³em ka-
kaowym do 1 g, dla doros³ych do 2
g, ga³ki do 3 g. W praktyce aptecz-
nej spotykamy siê równie¿ z innym
sposobem odwa¿ania mas³a kaka-
owego. Z ilo�ci mas³a kakaowego w
recepturze apteka rozlicza siê, dla-
tego te¿ tam, gdzie lekarz napisze q.s.,
odwa¿a siê na 1 czopek dzieciêcy 1g
mas³a kakaowego, czopek dla do-
ros³ego 1,5 g, ga³kê 2,0 g. Z zastrze-
¿eniem jednak, ¿e wprowadzone ilo-
�ci substancji leczniczych
dadz¹ czopek o masie
mieszcz¹cej siê w grani-
cach przewidzianych
przez Farmakopeê.

W przypadku prê-
cików ilo�æ podstawy na
1 prêcik obliczamy ze
wzoru:

(g),

gdzie x � ilo�æ pod-
stawy na 1 prêcik, d �
�rednica prêcika ( np. 0,5
cm), l � d³. prêcika ( np. 5
cm), c � ciê¿ar w³a�ciwy
podstawy (np. mas³o ka-
kaowe � 0,95 g/cm3,
masa ¿elatynowo � glice-
rynowa � 1,15 g/cm3).

Wytwarzaj¹c czopki, globulki
metodami farmakopealnymi nale¿y
zwróciæ uwagê na objêto�æ jak¹ zaj-
muje substancja sproszkowana. Ob-
liczaj¹c ilo�æ pod³o¿a na 1 czopek na-
le¿y uwzglêdniæ wspó³czynnik wypar-
cia wed³ug nastêpuj¹cej zale¿no�ci:

M = F � (f x s) (g),

gdzie M � ilo�æ pod³o¿a potrzebna do
przyrz¹dzania okre�lonej ilo�ci czopków,
F � ilo�æ pod³o¿a potrzebna do wype³nie-
nia wszystkich form, f � wspó³czynnik wy-

parcia, s � ilo�æ substancji potrzebna do
przyrz¹dzania okre�lonej ilo�ci czopków.

Je¿eli w sk³ad recepty wcho-
dzi wiêcej ni¿ jedna substancja lecz-
nicza wówczas sumujemy iloczyny (f
x s) dla poszczególnych leków. War-
to�æ wspó³czynnika wyparcia dla
czêsto stosowanych substancji lecz-
niczych mo¿na znale�æ w stosownej
literaturze [2], je¿eli wspó³czynnik
wyparcia nie jest wyznaczony dla da-
nej substancji mo¿na przyj¹æ warto�æ
0,7. Nale¿y pamiêtaæ o ewentual-
nych stratach podczas przygotowa-

nia i masê czopkow¹ przeliczaæ na
dan¹ ilo�æ czopków z recepty plus 1
dodatkowy.

Trudno�ci w sporz¹dzaniu czop-
ków, globulek, prêcików

Podstawowym problemem
podczas wytwarzania czopków, glo-
bulek czy prêcików jest wprowadze-
nie substancji leczniczej do pod³o¿a.
Je¿eli substancja lecznicza rozpusz-
cza siê w pod³o¿u  to nale¿y ca³o�æ

(substancja lecznicza i pod³o¿e) sto-
piæ i wylaæ do form lub zestaliæ, roz-
drobniæ i wycisn¹æ w prasie. Nato-
miast substancje nierozpuszczalne w
pod³o¿u powinny byæ zmikronizowa-
ne (80 µm) i równomiernie zawieszo-
ne w pod³o¿u. Zdarza siê, ¿e pod-
czas wylewania p³ynnej masy ciê¿-
sza substancja lecznicza sedymentu-
je w dolnej czê�ci czopka i mo¿e
podra¿niaæ w miejscu podania. Na-
le¿y ostro¿nie przeprowadzaæ ogrze-
wanie masy czopkowej (na ³a�ni
wodnej), a w przypadku mas³a ka-
kaowego zostawiæ czê�æ dla ewen-

tualnego sch³adzania topi¹-
cej siê masy. Zbyt wysoka
temperatura powoduje
przej�cie form polimorficz-
nych w formy wolnozasty-
gaj¹ce, co mo¿e byæ k³o-
potliwe podczas zestalania
siê czopków.

W przypadku sub-
stancji silnie barwi¹cych lub
ekstraktów nale¿y je roz-
pu�ciæ w niewielkiej ilo�ci
rozpuszczalnika i emulgo-
waæ roztwór w podstawie.

Suche  wyci¹gi, tzn.
gdzie jest to mo¿liwe zastê-
pujemy wyci¹giem p³ynnym
w ilo�ci gwarantuj¹cej prze-
pisan¹ zawarto�æ cia³ czyn-
nych lub rozpuszczamy
w niewielkiej ilo�ci etanolu.

Takie postêpowanie uzasad-
nione jest konieczno�ci¹ równomier-
nego rozprowadzenia barwnika
w masie czopkowej. Czopki wyko-
nane s¹ równomiernie zabarwione
i posiadaj¹ estetyczny wygl¹d.

W przypadku, gdy substan-
cje lecznicze dostêpne s¹ w postaci
tabletek doustnych lub dopochwo-
wych, nale¿y je dok³adnie sproszko-
waæ. Ilo�æ substancji leczniczej okre-
�la siê na podstawie deklarowanej
zawarto�ci substancji w 1 tabletce.
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leczniczych. Jednak podczas prze-
noszenia z pojemnika do jednorazo-
wych opakowañ niewielka ilo�æ masy
pozostaje na �ciankach pojemnika.
Nale¿y zwróciæ na to uwagê
i uwzglêdniæ straty podczas oblicza-
nia ilo�ci masy czopkowej.

dr n. farm. Piotr Belniak
Katedra i Zak³ad

Farmacji Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pi�miennictwo
1. Farmakopea Polska VII, Warszawa 2006,
2. Krówczyñski L., Jachowicz R.:

Æwiczenia z receptury. Wyd. UJ,
Kraków, 2000,

3. Jachowicz R.: Receptura apteczna.
PZWL. Warszawa 2005,

W metodach wytwarzania gdzie
mamy okre�lon¹ pojemno�æ matry-
cy, nale¿y uwzglêdniæ masê tabletki
i wspó³czynnik wyparcia [3].

Gdy substancja zawarta jest
w dra¿etkach lub tabletkach powle-
kanych, przed sproszkowaniem na-
le¿y usun¹æ pow³oczkê barwn¹
w sposób mechaniczny lub przez roz-
puszczenie w rozpuszczalniku nieroz-
puszczaj¹cym substancji leczniczej.

Najmniejszy problem stano-
wi dodawanie roztworów olejowych
z ampu³ek. Wówczas odmierzamy
pipet¹ wzglêdnie wa¿ymy odpowied-
ni¹ ilo�æ p³ynu i dodajemy go do
mas³a kakaowego.

W praktyce aptecznej czêsto
zdarza siê, ¿e ilo�æ przepisanych
sk³adników sta³ych na 1 czopek jest
zbyt du¿a. Wówczas mo¿na dodaæ
emulgatora np. parafinê p³ynn¹ lub
lanolinê.

Coraz wiêksza ilo�æ aptek jest
dobrze przygotowana do wytwarza-
nia czopków, maj¹c na wyposa¿e-
niu prasy do wyt³aczania i miksery
recepturowe (Unguator). Wykonu-
j¹c czopki przy pomocy miksera do-
bieramy odpowiedni czas i prêdko�æ
obrotów, aby otrzymaæ masê o od-
powiedniej konsystencji. Masa ta
jest nadtopiona co nie powoduje nie-
korzystnej sedymentacji substancji

Przegl¹d prasy

Wiele lekarstw zostanie wycofanych ze sklepów

2 listopada utraci³y moc przepisy z 2006 r. o pozaaptecznym obrocie lekami. Ministerstwo Zdro-
wia, aby wype³niæ powsta³¹ lukê prawn¹, przygotowa³o wiêc projekt rozporz¹dzenia w sprawie kryteriów kla-
syfikacji produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego
oraz punktach aptecznych (...).

- Nie chcemy ograniczaæ dostêpno�ci leków w obrocie pozaaptecznym. Tylko w czterech pañstwach
Unii Europejskiej s¹ du¿e ograniczenia w takim handlu - podkre�la Jakub Go³¹b, rzecznik ministra zdrowia.(...)

- Obecnie leki s¹ sprzedawane w wielu placówkach, które nie s¹ aptekami. Tymczasem taka sprzeda¿
ma s³u¿yæ celom dora�nym (ból g³owy, brzucha itp.), a nie zastêpowaæ obrót apteczny - mówi Zbigniew Solarz,
rzecznik ³ódzkiej Izby Aptekarskiej.Aptekarze zg³aszaj¹ ca³¹ listê postulatów, które maj¹ ograniczyæ ob-
rót pozaapteczny. T³umacz¹, ¿e maj¹ na uwadze nie tylko swój interes ekonomiczny, ale te¿ bezpie-
czeñstwo pacjentów.

- Leki to nie cukierki, a wiêc nale¿y ograniczyæ obrót pozaapteczny tylko do ma³ych opakowañ. Leki
kupione poza aptek¹ s¹ bowiem z regu³y za¿ywane przez pacjenta szybko, bez wcze�niejszej konsultacji
z lekarzem - przekonuje Solarz.

Warunki jak w aptece
Co jeszcze powinno siê zmieniæ? Stanis³aw Piechula, szef �l¹skich aptekarzy, w pi�mie do Naczelnej Izby

Aptekarkiej sugeruje, aby walczyæ o obowi¹zek przechowywania leków zgodnie z zaleceniami producenta.
Piechula chce te¿, aby warunki sprzeda¿y leków poza aptekami kontrolowa³a inspekcja farmaceutyczna.

- Trzeba te¿ zadbaæ, aby by³y sprzedawane w takich samych warunkach jak w aptece: w wydzielonych
miejscach, w odpowiedniej temperaturze, chronione przed �wiat³em i z odpowiednimi oznaczeniami i informa-
cjami. Sprzedaj¹cy leki powinni te¿ mieæ, chocia¿ podstawowe przygotowanie do tego - dodaje Solarz. Piechula
z kolei sugeruje, aby lepiej informowaæ pacjentów. Ostrze¿enia na lekach sprzedawanych poza aptekami, aby
przed ich u¿yciem przeczytaæ ulotkê lub skonsultowaæ siê z lekarzem, powinny zajmowaæ ponad 30 proc.
powierzchni opakowania.(...)

Micha³ Kosiarski, Rzeczpospolita 21-11-2008
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Co leg³o u podstaw tej decyzji Na-
czelnej Rady Aptekarskiej o po-
wo³aniu Departamentu do kon-
taktów z NFZ? Niezale¿nie od
g³ównego nurtu odpowiedzi pro-
szê podaæ informacjê o dacie po-
wstania departamentu, kto wcho-
dzi w jego sk³ad?
� Powo³anie tego departamentu by³o
odpowiedzi¹ na postulaty �rodowi-
ska aptekarskiego. Departament
Wspó³pracy z NFZ jest tym depar-
tamentem, którego powo³anie
w strukturach NIA w bie¿¹cej ka-
dencji nast¹pi³o najpó�niej. Cztero-
osobowy sk³ad Departamentu, któ-
rego jestem koordynatorem, zosta³
zaakceptowany przez NRA we
wrze�niu 2008 r. Sk³ad Departamen-
tu przedstawia siê nastêpuj¹co: mgr
Bo¿ena �liwa � Kielecka OIA, mgr
Alina Fornal � Warszawska OIA,
mgr Janina Mañko � Gdañska
OIA, mgr Marek Tomko � Opol-
ska OIA. W strukturze organizacyj-

nej jeste�my departamentem w or-
bicie zainteresowañ wiceprezes NRA
Joanny Pi¹tkowskiej.

Jakie cele postawi³a Naczelna
Rada przed kierowanym przez
Pani¹ Departamentem?
� Departament zosta³ powo³any ce-
lem wypracowania p³aszczyzny
wspó³pracy pomiêdzy NRA i Cen-
tral¹ NFZ. Nasza rola polega na ana-
lizie problemów sygnalizowanych
przez okrêgowe izby aptekarskie
oraz przygotowywanie wyst¹pieñ do
Centrali NFZ. Je�li efektem naszej
pracy bêd¹ jednoznaczne i obowi¹-
zuj¹ce we wszystkich oddzia³ach
NFZ interpretacje przepisów zwi¹-
zanych z realizacj¹ recept na leki
i wyroby medyczne podlegaj¹ce re-
fundacji, to oczekiwania �rodowiska
w pewnej czê�ci bêd¹ spe³nione.
O pe³nym zadowoleniu bêdziemy
mogli mówiæ wówczas, kiedy wspól-
nie uda nam siê dokonaæ gradacji
uchybieñ formalnych zwi¹zanych
z wypisywaniem recept i ustaliæ po-
dzia³ odpowiedzialno�ci finansowej.

Czy Departament ma swoje odpo-
wiedniki w okrêgowych izbach
aptekarskich?
� Wspó³praca z wojewódzkimi od-
dzia³ami NFZ to priorytet dzia³alno-
�ci okrêgowych izb aptekarskich;
czê�æ z nich powo³a³a komisje ds.
wspó³pracy z NFZ. Cz³onkowie Rad
Okrêgowych s¹ go�æmi ka¿dego po-
siedzenia Rady Spo³ecznej woje-
wódzkich oddzia³ów NFZ. Organi-
zujemy we wszystkich wojewódz-

twach spotkania z przedstawiciela-
mi NFZ, w poszczególnych spra-
wach dochodzi do wymiany kore-
spondencji.

Czy Departament opracowa³ plan
dzia³ania? Jakie sprawy bêd¹ po-
dejmowane przez Departament
w pierwszej kolejno�ci?
� Zgodnie z harmonogramem prac
NRA Departament opracowa³ plan
pracy na rok 2009. Priorytety tego
planu wynikaj¹ wprost z celów, dla
jakich zosta³ on powo³any. Chcemy
uczestniczyæ w posiedzeniach Rady
Spo³ecznej przy Centrali NFZ, bê-
dziemy opiniowaæ akty prawne,
w tym zmianê rozporz¹dzenia
w sprawie recept lekarskich. W swo-
ich pracach liczymy na pomoc Pre-
zesa NRA dr Grzegorza Kuchare-
wicza i Biura Prawnego NRA.

Jak decyzjê NRA o powo³aniu
Departamentu przyjêto w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia? Spo-
tkali�cie siê Pañstwo z kierownic-
twem Centrali NFZ? Zapad³y
wspólne ustalenia?
� Oczekujemy na wyznaczenie przez
Centralê NFZ terminu pierwszego
spotkania, ustalenia podamy do wia-
domo�ci okrêgowych izb aptekar-
skich.

Czêsto dowiadujemy siê, ¿e Fun-
dusz wykorzystuje przewagê nad
aptekami i w sprawach spornych
podejmuje arbitralnie korzystne
dla Funduszu decyzje. Czy Depar-
tament ma pomys³ co zrobiæ, aby

Powo³anie Departamentu Wspó³pracy
z NFZ by³o odpowiedzi¹ na postulaty

�rodowiska aptekarskiego
Fo

t. 
To

m
as

z 
B
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Do napisania tego artyku³u
sk³oni³y mnie wydarzenia, które zna-
cz¹co wp³ynê³y na dzia³ania samo-
rz¹du aptekarskiego oraz to, czym
Naczelna Rada Aptekarska zajmo-
wa³a siê w mijaj¹cym roku.

Nie jest ³atwym zadaniem opi-
saæ obecn¹ sytuacjê aptek. Od 17
lat, kiedy powo³ano ponownie do
¿ycia samorz¹d aptekarzy d¹¿yli�my
do odbudowania presti¿u naszego
zawodu. Tymczasem, niestety nie-
którzy z nas zapomnieli, kim powi-
nien byæ aptekarz i skupili siê g³ów-
nie na ekonomii i marketingu. Oczy-
wi�cie sytuacja nie jest prosta, bo
�prawdziwe apteki� i aptekarze
z dziada, pradziada maj¹ konkuren-
cjê w postaci wielkich sieci, którym
obce s¹ problemy ekonomiczne.
Jednak w wielu przypadkach sami
aptekarze doprowadzili do takiego
stanu rzeczy.

W mijaj¹cym roku znowelizo-
wano dwie g³ówne ustawy, na któ-
rych opiera siê funkcjonowanie ap-
tek i samego samorz¹du - prawo far-
maceutyczne i ustawê o izbach ap-
tekarskich.

Wprowadzona w ustawie
o izbach aptekarskich definicja opieki

farmaceutycznej, (która stanowi je-
den z obranych przez samorz¹d ce-
lów) jasno i wyra�nie precyzuje, kto
mo¿e j¹ sprawowaæ. Czytamy tu:
�sprawowaniu opieki farmaceutycz-
nej polegaj¹cej na dokumentowanym
procesie, w którym farmaceuta
wspó³pracuj¹c z pacjentem i leka-
rzem, a w razie potrzeby z przedsta-
wicielami innych zawodów medycz-
nych czuwa nad prawid³owym prze-
biegiem farmakoterapii w celu uzy-
skania okre�lonych jej efektów po-
prawiaj¹cych jako�æ ¿ycia pacjenta�.
Jest to przedsiêwziêcie godne reali-
zacji i popularyzacji, ale nie³atwe.
Wymaga wspó³pracy farmaceutów
z lekarzami. Te dwa �rodowiska po-
winny mówiæ jednym g³osem i mieæ
na wzglêdzie jeden wspólny cel -
dobro pacjenta. Tymczasem próby
zwiêkszenia roli farmaceuty lekarze
przewa¿nie odbieraj¹ jako wkracza-
nie w ich kompetencje. Nowelizacja
wspomnianych ustaw sankcjonuje co
prawda opiekê farmaceutyczn¹, ale
to wcale nie oznacza jej rozwoju.
Warunkiem powodzenia i realizacji
opieki farmaceutycznej w Polsce jest
zmiana mentalno�ci przedstawicieli
dwóch zawodów - lekarzy i farma-

Aptekarze i lekarze
powinni mówiæ jednym

g³osem

Z notatnika rzecznika prasowego NRA

Koniec roku zawsze sk³ania do pewnych refleksji i podsumowañ.
Tak siê sk³ada, ¿e mijaj¹cy rok jest pierwszym w pi¹tej kadencji sa-
morz¹du aptekarskiego, którego nowe w³adze wybrali�my na Krajo-
wym Zje�dzie Aptekarzy w Be³chatowie.

ograniczyæ nieuzasadnion¹ domi-
nacjê Funduszu i zagwarantowaæ
aptekom równowa¿n¹ pozycjê,
gdy¿ ich relacje z Funduszem maj¹
charakter cywilno-prawny i rów-
nowaga stron musi byæ przestrze-
gana?
� Z informacji uzyskanych od pre-
zesów okrêgowych rad aptekarskich
wiemy, ¿e zdarzaj¹ siê sytuacje po-
dejmowania arbitralnych, korzyst-
nych dla Funduszu decyzji. Nie
wszyscy aptekarze godz¹ siê z usta-
leniami pokontrolnymi, st¹d coraz
wiêcej spraw koñcz¹cych siê w s¹-
dach. W wyniku drobiazgowych
kontroli prawid³owo�ci realizowa-
nych recept wojewódzkie oddzia³y
NFZ domagaj¹ siê zwrotu w ich opi-
nii nienale¿nej refundacji za niemal¿e
ka¿de uchybienie formalne. Czêstym
niestety jest fakt potr¹cania tych kwot
z bie¿¹cej refundacji apteki. Pomy-
s³em na ograniczenie nieuzasadnio-
nej dominacji Funduszu mog³aby byæ
gradacja uchybieñ, o któr¹ zabiega-
my zarówno w wielu oddzia³ach wo-
jewódzkich, jak i Centrali NFZ. Ze
swej strony namawiam równie¿ kie-
rowników kontrolowanych aptek,
aby korzystali z opieki prawnej, któr¹
gwarantuj¹ im ich okrêgowe izby ap-
tekarskie. Departament wspó³pracy
z NFZ mo¿e byæ równie¿ platform¹,
gdzie sygnalizowane bêd¹ przez ap-
tekarzy zarówno problemy zwi¹za-
ne z interpretacj¹ zapisów prawa, jak
i z konsekwencjami wydawania le-
ków i wyrobów medycznych ubez-
pieczonemu pacjentowi na recepty
z b³êdami formalnymi. Bêdê
wdziêczna za sygna³y od czytelników
�Aptekarza Polskiego�.

Dziêkujemy za rozmowê
Zbigniew Solarz
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ceutów, dobrej woli i nawi¹zania rze-
czywistej wspó³pracy. ̄ adne ustawy,
ani przepisy tego nie ureguluj¹.

Jedn¹ z konsekwencji wpro-
wadzenia nowelizacji prawa farma-
ceutycznego jest mo¿liwo�æ sprzeda-
¿y wysy³kowej produktów leczni-
czych wydawanych bez przepisu le-
karza. Od samego pocz¹tku sprawa
ta budzi wiele kontrowersji i sporów.
W szczególno�ci kwestia wysy³ki
i transportu produktu. Jednym z wa-
runków prowadzenia tej dzia³alno�ci
jest zagwarantowanie prawid³owej
wysy³ki. Produkt powinien byæ na-
le¿ycie zapakowany, chroniony
przed uszkodzeniem mechanicznym
lub zanieczyszczeniem i transporto-
wany w odpowiedniej temperaturze
oraz w wydzielonych przestrzeniach
�rodka transportu. Warto te¿ dodaæ,
i¿ na podmiot prowadz¹cy placów-
kê na³o¿ono obowi¹zek wyznacze-
nia farmaceuty, posiadaj¹cego pra-
wo wykonywania zawodu lub tech-
nika farmaceutycznego, posiadaj¹-
cego dwuletni¹ praktykê w pe³nym
wymiarze czasu pracy, odpowie-
dzialnego za prawid³ow¹ realizacjê
sprzeda¿y produktu leczniczego.

W bie¿¹cym roku pierwszy raz
w historii powojennej Polski farma-
ceuci zdawali egzamin z farmacji szpi-
talnej. Do egzaminu mogli przyst¹-
piæ na podstawie osi¹gniêæ nauko-
wych i zawodowych, a nie jak wcze-
�niej wymagano po ukoñczeniu szko-
lenia specjalizacyjnego.

Skoro ju¿ mowa o �szpitalni-
kach� warto wspomnieæ, ¿e wiele
uwagi po�wiêcono te¿ kwestii mar-
ginalizacji aptek szpitalnych w sys-
temie opieki lecznictwa zamkniête-
go. Projekt nowelizacji ustawy
o ZOZ-ach nie przewidywa³ apteki
w wykazie dzia³ów szpitala, co t³u-
maczono umiejscowieniem jej w pra-
wie farmaceutycznym. Zdaniem sa-

morz¹du rozwi¹zanie takie jest nie-
wystarczaj¹ce i apteka musi stano-
wiæ wyszczególniony w ustawie dzia³
szpitala, co zagwarantuje w³a�ciwy
poziom us³ug farmaceutycznych.
Wobec tego prowadzone by³y
dzia³ania zmierzaj¹ce do uregulo-
wania tej kwestii i zagwarantowa-
nia aptece szpitalnej miejsca w no-
welizacji ustawy.

Równie¿ od tego roku na no-
wych zasadach odbywaj¹ siê egza-
miny koñcowe ze specjalizacji far-
maceutycznych. Egzamin sk³ada siê
z dwóch czê�ci - praktycznej i  teo-
retycznej. W przypadku zaliczenia
czê�ci praktycznej, a negatywnej
ocenie z czê�ci teoretycznej powta-
rza siê tylko egzamin teoretyczny.

O tym, ¿e przyszed³ czas roz-
liczenia siê z punktów edukacyjnych
wiedz¹ chyba wszyscy farmaceuci.
W bie¿¹cym roku - 31 grudnia koñ-
czy siê pierwszy okres edukacyjny
objêty rozporz¹dzeniem w sprawie
ci¹g³ego kszta³cenia farmaceutów za-
trudnionych w aptekach i hurtow-
niach farmaceutycznych. Farmaceu-
ci, którzy nie zgromadz¹ wymaganej
liczby 100 punktów edukacyjnych
nie dope³ni¹ ustawowego obowi¹z-
ku. Punkty dzieli siê na tzw. twarde i
miêkkie. Twarde, to te uzyskane z
kursu zakoñczonego testem. Nale¿y
ich zgromadziæ co najmniej 50.
Miêkkie punkty uzyskujemy z wy-
k³adów,  konferencji, publikacji,
opieki nad sta¿ystami itd. Warto te¿
wiedzieæ, ¿e nadwy¿kê punktów
twardych przeliczamy na miêkkie, ale
nie na odwrót. W przypadku, je�li
farmaceuta nie dope³ni³ w odpowied-
nim czasie obowi¹zku podnoszenia
kwalifikacji, na uzasadniony wniosek
okres edukacyjny mo¿e zostaæ
przed³u¿ony, ale nie wiêcej ni¿ o 24
miesi¹ce. Co prawda prawo nie
przewiduje ¿adnych sankcji w przy-

padku niedope³nienia obowi¹zku
(poza wpisem w rejestrze farma-
ceutów).

Muszê tu nadmieniæ, ¿e z ini-
cjatywy Okrêgowej Izby Aptekar-
skiej w Krakowie uruchomiono
pierwszy w Polsce portal e:learnin-
gu, pocz¹tkowo tylko dla cz³onków
tej Izby, a nastêpnie rozszerzony na
ca³¹ Polskê. Program eduk@cja cie-
szy siê ogromn¹ popularno�ci¹
w�ród farmaceutów i w przeci¹gu
3 lat jego istnienia z tej formy szko-
lenia skorzysta³o ponad 24 tysi¹ce
farmaceutów z ca³ej Polski.

We wrze�niu br. dr Stanis³aw
Piechula - Prezes �l¹skiej Rady Ap-
tekarskiej wyst¹pi³ z inicjatyw¹ po-
³¹czenia izb �l¹skiej, beskidzkiej
i czêstochowskiej, motywuj¹c to
lepsz¹ reprezentacj¹, dba³o�ci¹
o sprawy cz³onków, a tak¿e zwiêk-
szeniu maj¹tku izby. Jednak¿e za-
równo izby bielska, jak i czêsto-
chowska nie podzieli³y entuzjazmu
�l¹skiej rady aptekarskiej i stanow-
czo sprzeciwi³y siê temu zamiarowi
argumentuj¹c m.in. tym, i¿ praktyki
takie s¹ konfliktuj¹ce i szkodliwe dla
ca³ej korporacji. Stanowiska oby-
dwu izb popar³o Prezydium Naczel-
nej Rady Aptekarskiej, nie znajdu-
j¹c umotywowania prawnego dla
tego typu dzia³añ.

Koñcz¹c, ¿yczê wszystkim
Czytelnikom zdrowych, spokojnych
i pogodnych �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia, spêdzonych w ciep³ej i ro-
dzinnej atmosferze. Na koniec roku
za� wielu przemy�leñ i rozs¹dnych
decyzji, tak, aby przysz³y nie okaza³
siê gorszym.

mgr farm. Piotr Jó�wiakowski
Rzecznik prasowy

Naczelnej Rady Aptekarskiej

Kraków, dnia 1.12.2008 r.
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Ry-
nek farma-
ceutyczny
osi¹gn¹³
najwiêksz¹
w tym roku
w a r t o � æ
sprzeda¿y,
w g³ównej
m i e r z e
dziêki wy-

nikom segmentów leków na recep-
tê. Zarówno leki refundowane, jak i
pe³nop³atne osi¹gnê³y najwy¿szy po-
ziom warto�ci sprzeda¿y. Warto�æ
sprzeda¿y leków refundowanych
wynios³a 1 024 mln pln, tj. o 10,45%
wiêcej ni¿ przed rokiem. Równie wy-
sokim wzrostem mo¿e pochwaliæ siê
segment leków pe³nop³atnych, który
wzrós³ o 10,19% do warto�ci 431
mln pln.

Najni¿szym wzrostem na
warto�ci sprzeda¿y wykaza³ siê seg-
ment sprzeda¿y odrêcznej, którego
dynamika wzrostu od kilku miesiê-
cy jest zdecydowanie s³absza. War-
to�æ 723 mln pln by³a zaledwie
o 2,77% wiêksza ni¿ we wrze�niu,
a o 7,55% wiêcej ni¿ w pa�dzierni-
ku 2007 roku. Na ten wynik wp³yw
mia³a zapewne pogoda (by³o cieplej
ni¿ we wrze�niu), co os³abi³o war-
to�æ sprzeda¿y leków i suplemen-
tów diety stosowanych przy ³ago-
dzeniu objawów przeziêbienia.
Równocze�nie mo¿liwy jest wp³yw
kryzysu finansowego na pacjentów,
którzy zaczynaj¹ szukaæ oszczêdno-
�ci w swoich comiesiêcznych wydat-
kach. Wzrost leków pe³nop³atnych,
jak równie¿ leków refundowanych z
kategorii leków podstawowych i uzu-
pe³niaj¹cych �wiadczy o tym, i¿ czê�æ

pacjentów wybra³o leczenie zaordy-
nowane przez lekarza.

Statystyczna apteka

W porównaniu do ca³ego ryn-
ku statystyczna apteka w pa�dzier-
niku 2008 r. sprzeda³a produkty
lecznicze o warto�ci 161,1 tys. pln,
osi¹gaj¹c najwy¿sz¹ w tym roku
�redni¹ warto�æ sprzeda¿y. Wzglê-
dem pa�dziernika 2007 wzrost war-
to�ci sprzeda¿y dla statystycznej ap-
teki by³ na poziomie 4,51%, a wo-
bec wrze�nia 2008 by³ nieco wy¿szy,
bo o 5,12%.
Zmiany na statystyczn¹ aptekê w po-
szczególnych segmentach rynku od-
zwierciedlaj¹ zmiany dokonuj¹ce siê
dla ca³ego rynku.
�rednia cena leków w pa�dzierniku
nieznacznie wzros³a wzglêdem wrze-

Pa�dziernik
� rekordowe warto�ci sprzeda¿y

leków na receptê
Rynek farmaceutyczny w pa�dzierniku 2008 r. osi¹gn¹³ warto�æ 2 178 mln pln, tj. o 9,42% wiêcej ni¿
w analogicznym okresie ub. r. Natomiast warto�æ sprzeda¿y w porównaniu do poprzedniego wrze�nia br.
by³a wy¿sza o 5,27%.

Zestawienie warto�ci sprzeda¿y poszczególnych segmentów rynku farmaceutycznego (dane w mln PLN)

Tabela 1: pa�dziernik 2008 vs pa�dziernik 2007
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�nia br. z 14,36 pln na 14,40 pln, na-
tomiast �rednia mar¿a spad³a
z 25,03% do 24,62%.

Sezon na refundacjê

W pa�dzierniku sprzeda¿ le-
ków na receptê, w szczególno�ci
segmentu leków refundowanych
wp³ynê³a na uzyskane najwy¿sze w
tym roku warto�ci. W pa�dzierniku
refundacja leków podstawowych
i uzupe³niaj¹cych by³a wy¿sza
o 8,32% od warto�ci sprzeda¿y tego
segmentu w ubieg³ym miesi¹cu,
a wzglêdem pa�dziernika 2007 by³a
ni¿sza o 2,85%.

Zmiany na wykazach leków
refundowanych z lipca br. wp³ynê³y

na warto�æ refundacji leków stoso-
wanych w leczeniu chorób przewle-
k³ych. O ile wzglêdem wrze�nia br.
wzrost na tej kategorii leków by³ ni-
ski, bo wynosi³ 4,25% (wi¹¿e siê to
z du¿ym wzrostem sprzeda¿y tych
leków we wrze�niu), to w porówna-
niu do czerwca czy lipca wzrost war-
to�ci sprzeda¿y tej kategorii leków
by³ na poziomie 11,90% (wzglêdem
sierpnia nawet ponad 17,94%).

O wzro�cie warto�ci w tej
kategorii �wiadczy te¿ zmiana
o +18,22% wzglêdem pa�dziernika
2007 r.

Echa zmian na wykazach le-
ków refundowanych widaæ na
przyk³adzie leków onkologicz-
nych i immunomodulacyjnych,

które wzros³y o 75% w pa�dzier-
niku br. wzglêdem analogicznego
okresu ub. r. Ju¿ w pierwszych 10
miesi¹cach tego roku wydatki na
te leki wynios³y ponad 26% wiê-
cej ni¿ za ca³y roku 2007 (389 mln
pln).

Jedn¹ z kategorii, której refun-
dacja w bie¿¹cym roku wzros³a to
immunosupresanty, czyli leki hamu-
j¹ce lub os³abiaj¹ce odpowiedzi im-
munologiczne. Wskazaniem do ich
stosowania s¹ przeszczepy narz¹dów
i tkanek oraz choroby immunologicz-
ne. Od 1.01.2008 na wykazach le-
ków refundowanych zosta³a dodana
nowa choroba - stan po przeszcze-
pie narz¹du unaczynionego, b¹d�

Tabela 2: pa�dziernik 2008 vs wrzesieñ 2008
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wzglêdem poprzedniego roku.
Natomiast refundacja na ko-

niec 2008 roku osi¹gnie 7,47 mld,
tj. o 13%-15% wiêcej ni¿ w roku
ubieg³ym. Na podwy¿szenie progno-
zy refundacji wp³yw mia³y wysokie
warto�ci sprzeda¿y osi¹gane w ostat-
nich 2 miesi¹cach.

Korzystaj¹c z okazji zbli¿aj¹-
cych siê �wi¹t, chcia³bym ¿yczyæ
wszystkim aptekarzom i farmaceu-
tom Weso³ych i Pogodnych �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Niechaj spê-
dzone w gronie najbli¿szych przy-
nios¹ wiele rado�ci. Pamiêtaj¹c o do-
brej wspó³pracy ze �rodowiskiem
aptekarskim, przesy³am podziêko-
wania za okazane zaufanie naszej fir-
mie PharmaExpert i ¿yczê wszystkim
w nadchodz¹cym  Nowym Roku
wielu sukcesów oraz si³y w realizacji
marzeñ i planów.

Piotr Kula

Prezes PharmaExpert

szpiku i w ci¹gu pierwszych 10 mie-
siêcy tego roku w zwi¹zku z nowym
wskazaniem refundowanym warto�æ
refundacji tej kategorii leków osi¹-
gnê³a poziom 130 mln pln, podczas
gdy w ub. r. warto�æ refundacji im-
munosupresantów wynosi³a nieca³e
37 mln pln. Niemniej musia³o min¹æ
kilka miesiêcy, aby zobaczyæ efekty
tej zmiany.

Z innych zmian, którym nale-
¿y siê bacznie przygl¹daæ, jest ci¹g³y
wzrost wydatków na leki stosowa-
ne w leczeniu cukrzycy. Refundacja
samej insuliny w 2007 roku wynio-
s³a ponad 534 mln pln, a do pa�dzier-
nika 2008 w³¹cznie refundacja wy-
nios³a ju¿ 540 mln pln. Przy refunda-
cji powy¿ej 60 mln w ostatnich mie-
si¹cach br. do koñca 2008 warto�æ
refundacji mo¿e wzrosn¹æ do 773
mln pln, tj. o 24% ni¿ w roku 2007.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w roku 2007
wzrost ten by³ na poziomie 7%
wzglêdem 2006 r.

Refundacja a wspó³p³acenie

Warto�æ refundacji mimo mniejszej
dynamiki wzrostu ni¿ we wrze�niu br.

osi¹gnê³a najwy¿sz¹ warto�æ sprze-
da¿y. Udzia³ pacjentów we wspó³-
p³aceniu za leki refundowane w pa�-
dzierniku wyniós³ 32,35%, natomiast
udzia³ pacjenta w ca³o�ci wydatków
na leki wyniós³ 68,17%. Zarówno
w pierwszym przypadku jak i dru-
gim jest widoczny spadek w dop³a-
cie pacjenta do leków wzglêdem
pierwszych miesiêcy br. gdzie udzia³
wydatkach na leki refundowane wy-
nosi³y nawet 36,67%, a w ca³o�ci
wydatków na leki do 71,29%. Jed-
nak¿e w porównaniu do obci¹¿eñ
pacjenta z tytu³u wydatków na leki
spad³ jedynie udzia³ w wspó³p³ace-
niu za leki refundowane (w pa�dzier-
niku 2007 wynosi³ 34,85%).
W przypadku udzia³u pacjenta w wy-
datkach w ca³kowitej warto�ci
sprzeda¿y leków udzia³ ten siê od
ubieg³ego roku nie zmieni³ (68,17%).

Prognozy na koniec 2008

Prognoza warto�ci sprzeda¿y ca³e-
go rynku farmaceutycznego na rok
2008 wynosi obecnie 24,050 mld.
Analitycy PharmaExpert zak³adaj¹,
i¿ warto�ci sprzeda¿y ca³ego rynku
w 2008 wro�nie od +10 o +12 %
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Wprowadzenie

W dniu 21 listopada  br. Mi-
nister Zdrowia wda³ rozporz¹dze-
nie w sprawie reklamy produktów
leczniczych (Dz. U. Nr 210,
poz.1327), które zast¹pi³o akt wy-
konawczy z 16 grudnia 2002 r. re-
guluj¹cy analogiczn¹ problematykê.
W�ród powodów wydania nowego
rozporz¹dzenia m. in. wskazano na
konieczno�æ pe³nej implementacji
dyrektywy 2004/24/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. zmieniaj¹cej dyrekty-
wê 2001/83/WE w sprawie wspól-
notowego kodeksu dotycz¹cego pro-
duktów leczniczych stosowanych
u ludzi, w odniesieniu do tradycyj-
nych zio³owych produktów leczni-
czych. Nadto, do motywów przyjê-
cia rozporz¹dzenia z 21 listopada br.
zaliczyæ mo¿na pragnienie przereda-
gowania i usystematyzowania do-
tychczasowych przepisów traktuj¹-
cych o reklamie leków.

Zakres przedmiotowy

Nowe rozporz¹dzenie okre�la:
1. warunki i formy reklamy produk-

tów leczniczych, w tym produk-
tów leczniczych weterynaryjnych,
kierowanej do publicznej wiado-
mo�ci, do osób uprawnionych do
wystawiania recept i osób prowa-
dz¹cych obrót produktami lecz-
niczymi;

2. niezbêdne dane, jakie reklama ma
zawieraæ;

3. sposób przekazywania reklamy;

4. dokumentacjê bêd¹c¹ podstaw¹
do wprowadzenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej próbek
produktów leczniczych przezna-
czonych do dostarczania w ra-
mach reklamy.

Forma

Reklamê produktu lecznicze-
go prowadzi siê w formie audiowi-
zualnej, d�wiêkowej lub wizualnej.
W przypadku reklamy produktów
leczniczych zawieraj¹cych ró¿ny
sk³ad substancji czynnych, ich jed-
noczesne prezentowanie w reklamie
jest dopuszczalne, je¿eli reklama ka¿-
dego z reklamowanych produktów
leczniczych spe³nia warunki okre�lo-
ne w rozporz¹dzeniu. Nadto, do-
puszcza siê jednoczesne prezento-
wanie w reklamie produktów lecz-
niczych zawieraj¹cych t¹ sam¹ sub-
stancjê czynn¹ lecz ró¿ne postacie
farmaceutyczne.

Co wa¿ne, reklama produktu
leczniczego prowadzona w aptekach
i w zak³adach opieki zdrowotnej nie
mo¿e utrudniaæ prowadzonej tam
dzia³alno�ci. Zgodnie z wol¹ prawo-
dawcy wyra¿on¹ w  § 5 rozporz¹-
dzenia dane naukowe, analizy, wy-
niki badañ zaczerpniête z literatury
fachowej lub czasopism naukowych
w celu u³atwienia weryfikacji i przy-
swojenia prezentowanych w rekla-
mie produktu leczniczego informacji
przekazuje siê w tre�ci zgodnej z ory-
gina³em wraz z podaniem ich �ród³a
oraz daty publikacji lub ostatniej ak-
tualizacji.

Rodzaje reklamy

Przedmiotowe rozporz¹dzenie
podtrzymuje utrwalony i powszech-
nie akceptowany - tak w przepisach
jak i w doktrynie - podzia³ reklamy
na reklamê kierowan¹ do publicznej
wiadomo�ci oraz na reklamê kiero-
wan¹ do osób uprawnionych do wy-
stawiania recept lub osób prowadz¹-
cych obrót produktami leczniczymi.

W tym pierwszym przypadku
reklama musi zawieraæ nastêpuj¹ce
dane: nazwê produktu leczniczego;
nazwê powszechnie stosowan¹ sub-
stancji czynnej, a w przypadku pro-
duktu leczniczego zawieraj¹cego
wiêcej ni¿ 3 substancje czynne, okre-
�lenie: �produkt z³o¿ony�; dawkê
substancji czynnej lub stê¿enie sub-
stancji czynnej, z wy³¹czeniem pro-
duktu z³o¿onego; postaæ farmaceu-
tyczn¹; wskazanie lub wskazania te-
rapeutyczne do stosowania; prze-
ciwwskazania; wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego. Przedmiotowe
dane winny byæ przekazywane
w brzmieniu zgodnym z Charaktery-
styk¹ Produktu Leczniczego (ewen-
tualnie: Charakterystyk¹ Produktu
Leczniczego Weterynaryjnego), a w
przypadku jej braku, z dokumentacj¹
zatwierdzon¹ w procesie dopuszcze-
nia do obrotu produktu leczniczego
zawieraj¹c¹ owe informacje. Z tre-
�ci przepisów wyp³ywa jednoznacz-
ny nakaz widocznego, czytelnego
i wyra�nego prezentowania okre�lo-
nych powy¿ej danych.

Warto dodaæ, i¿ w uzasadnie-
niu projektu rozporz¹dzenia sformu-

Nowe rozporz¹dzenie w sprawie
reklamy produktów leczniczych
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kalniach dla pacjentów. Nadto, re-
klama prowadzona w aptekach i za-
k³adach opieki zdrowotnej nie mo¿e

³owano pogl¹d, w �wietle, którego
podmiot prowadz¹cy reklamê nie
jest ograniczony ¿adnymi przepisa-
mi dotycz¹cymi kszta³towania hase³
reklamowych, pod do�æ oczywistym
warunkiem, ¿e tre�ci w nich zawarte
nie wykraczaj¹ poza zakres danych
zawartych w Charakterystyce Pro-
duktu i s¹ z nimi zgodne. Reklama
produktu leczniczego kierowana do
publicznej wiadomo�ci poza infor-
mowaniem o zaletach leku winna za-
wieraæ ostrze¿enie o ryzyku zwi¹za-
nym z niew³a�ciwym aplikowaniem
leku ( �...gdy¿ ka¿dy lek niew³a�ci-
wie stosowany zagra¿a Twojemu
¿yciu lub zdrowiu�), a tak¿e powin-
na zachêcaæ pacjenta do lektury ulot-
ki informacyjnej b¹d� konsultacji
z lekarzem lub farmaceut¹.

Co istotne, w my�l § 11 roz-
porz¹dzenia reklama kierowana do
publicznej wiadomo�ci w aptekach
nie mo¿e ograniczaæ powierzchni eks-
pedycyjnej przeznaczonej dla osób
korzystaj¹cych z us³ug apteki (punk-
tów aptecznych oraz placówek ob-
rotu pozaaptecznego), a tak¿e musi
byæ rozmieszczona w sposób upo-
rz¹dkowany w sta³ych, wydzielo-
nych miejscach. Z kolei reklama kie-
rowana do publicznej wiadomo�ci
w zak³adach opieki zdrowotnej mo¿e
byæ rozmieszczana jedynie w pocze-

polegaæ na stosowaniu form d�wiê-
kowych i audiowizualnych (zob. § 11
ust. 3).

W przypadku reklamy pro-
duktu leczniczego kierowanej do
osób uprawnionych do wystawiania
recept lub osób prowadz¹cych ob-
rót produktami leczniczymi warto
wskazaæ na nakaz takie jej prezen-
tacji, aby nie dociera³a do osób, dla
których nie jest przeznaczona (zob.
§ 12 ust. 5). Nie sposób nie wspo-
mnieæ równie¿ o regule wynikaj¹cej
z § 13 rozporz¹dzenia, na mocy któ-
rej odwiedzanie osób uprawnionych
do wystawiania recept w miejscu
udzielania �wiadczeñ zdrowotnych,
w celu reklamy leku, nie mo¿e utrud-
niaæ prowadzenia przez nich dzia³al-
no�ci i odbywa siê po uprzednim
uzgodnieniu terminu spotkania. Pod-
kre�liæ trzeba, ¿e takie spotkanie od-
bywa siê poza godzinami pracy osób
uprawnionych do wystawiania re-
cept. Prawodawca wymaga tak¿e
uzyskania zgody na spotkanie od
kierownika zak³adu opieki zdrowot-
nej, a w przypadku grupowej prak-
tyki lekarskiej lub indywidualnej
praktyki lekarskiej od osoby wy-
konuj¹cej zawód medyczny w ra-
mach tej praktyki.

dr n. prawnych Jêdrzej Bujny
Dr Krystian Ziemski & Partners

Kancelaria Prawna

WARTO WIEDZIEÆ
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Na zlecenie miesiêcznika Reader�s Digest w lipcu 2008 roku w Polsce przeprowadzono sonda¿ dotycz¹cy
zdrowia i problematyki zdrowotnej. W badaniu w Polsce wziê³o udzia³ 1008 osób.

(Wybrane informacje z raportu):
* G³ównym powodem zakupu leku bez recepty (OTC) jest jego polecenie przez lekarza (na co wskazuje wiêk-

szo�æ, bo blisko 80% objêtych badaniem Polaków).

* Wzrasta liczba ankietowanych kieruj¹cych siê poleceniem leku przez farmaceutê przy zakupie leku bez recepty.

* W�ród czynników najmniej decyduj¹cych o zakupie leku bez recepty, czêsto wystêpowa³y: reklama oraz
opakowanie leku i etykiety.
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Powodem wyst¹pienia refluk-
su ¿o³¹dkowo-prze³ykowego jest
dysfunkcja dolnego zwieracza prze-
³yku polegaj¹ca na licznych, przed-
³u¿onych, samoistnych i przemijaj¹-
cych relaksacjach. Relaksacje takie
s¹ zjawiskiem fizjologicznym, wystê-
puj¹cym u osób zdrowych, zwi¹za-
nym z procesem trawienia. Wystê-
puj¹ po posi³kach, charakteryzuj¹ siê
krótkim czasem trwania i nie powo-
duj¹ ¿adnych subiektywnych dolegli-
wo�ci, ani zmian histopatologicznych
w prze³yku. Je�li czêsto�æ relaksacji
przekracza 2-krotnie czêsto�æ fizjo-
logiczn¹ - pojawiaj¹ siê objawy re-
fluksu patologicznego. Refluks pato-
logiczny mo¿e wystêpowaæ zarów-
no w ci¹gu dnia, jak i w nocy, nieza-
le¿nie od posi³ków i cechuje siê wzro-
stem czêsto�ci i d³ugo�ci trwania jego
epizodów, co powoduje wyd³u¿enie
czasu nara¿enia b³ony �luzowej prze-
³yku na zarzucan¹ tre�æ ¿o³¹dkow¹.
Zarzucanie tre�ci ¿o³¹dkowej do
prze³yku powoduje zmianê odczynu
pH w dolnej czê�ci prze³yku z alka-
licznego na kwa�ny (pH poni¿ej 4),
co w nastêpstwie prowadzi do po-
wstania odczynu zapalnego �luzów-
ki prze³yku sprzyjaj¹cego rozwojo-
wi nad¿erek. U oko³o 50% chorych
z chorob¹ refluksow¹ prze³yku wy-
stêpuje refluks mieszany - dwunast-
niczo-¿o³¹dkowo-prze³ykowy.
U tych pacjentów sk³adnikami refluk-
su s¹ kwasy ¿ó³ciowe, które równie¿

mog¹ powodowaæ znaczne uszko-
dzenia b³ony �luzowej prze³yku (80%
epizodów refluksu mieszanego ma
odczyn kwa�ny). G³ównym objawem
choroby jest zgaga wystêpuj¹ca
u ponad 70% pacjentów. Opisywa-
na jest przez pacjentów jako  pale-
nie za mostkiem, z jednoczesnym
uczuciem kwa�nego smaku w jamie
ustnej, nasilaj¹ce siê przy zginaniu siê
do przodu, w pozycji le¿¹cej i po
spo¿yciu niektórych pokarmów (cze-
kolada, soki cytrusowe, t³uszcze, al-
kohol, papierosy). Choroba refluk-
sowa prze³yku wystêpuje równie czê-
sto u kobiet, jak i u mê¿czyzn, nato-
miast nad¿erkowe zapalenie prze³y-
ku zwi¹zane z refluksem obserwo-
wane jest 2-3 razy czê�ciej u mê¿-
czyzn. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e u ponad
po³owy wszystkich pacjentów z cho-
rob¹ refluksow¹ nie obserwuje siê
zmian zapalnych prze³yku, ani powi-
k³añ  (non erosive reflux disease -
NERD). W tej postaci choroby nie
wystêpuje progresja w kierunku za-
palenia prze³yku, a odpowied� na le-
czenie jest bardzo dobra.

Objawy choroby refluksowej
prze³yku podzielono na dwa zespo-
³y: prze³ykowe i pozaprze³ykowe.
Objawy prze³ykowe dzieli siê na: ty-
powe zespo³y objawów (typowe ob-
jawy refluksowe i refluksowy ból
w klatce piersiowej) oraz zespo³y ob-
jawów zwi¹zane z uszkodzeniem
prze³yku (np. refluksowe zapalenie

prze³yku, refluksowe zwê¿enie prze-
³yku). Objawy pozaprze³ykowe po-
dzielono na objawy o udowodnio-
nej zale¿no�ci przyczynowo-skutko-
wej (kaszel refluksowy, refluksowe
zapalenie krtani, astma refluksowa,
uszkodzenie szkliwa zêbów) oraz
objawy dla których zwi¹zek zale¿-
no�ci przyczynowo-skutkowej jest
prawdopodobny (zapalenie zatok
obocznych nosa, choroba w³óknie-
niowa p³uc, zapalenie gard³a, nawra-
caj¹ce zapalenie ucha �rodkowego).
Czasami objawy pozaprze³ykowe
dominuj¹ w obrazie klinicznym, naj-
czê�ciej jednak wystêpuj¹ zarówno
objawy prze³ykowe, jak i pozaprze-
³ykowe.

Jednymi z czê�ciej wystêpuj¹-
cych objawów pozaprze³ykowych
s¹ objawy p³ucne, z których najbar-
dziej uci¹¿liwym dla pacjentów jest
kaszel. Przyczyn¹ kaszlu reflukso-
wego jest mikroaspiracja cofaj¹cej
siê do gard³a tre�ci ¿o³¹dkowej do
dróg oddechowych oraz odruch
prze³ykowo-tchawiczo-oskrzelowy
regulowany przez nerw b³êdny. Naj-
czê�ciej kaszel pojawia siê wieczo-
rem po po³o¿eniu siê do ³ó¿ka, ale
przed za�niêciem oraz po wstaniu
z pozycji le¿¹cej (np. rano po wsta-
niu z ³ó¿ka). W ci¹gu dnia kaszel re-
fluksowy pojawia siê najczê�ciej
w zwi¹zku z posi³kami (obni¿enie na-
piêcia dolnego zwieracza prze³yku
w wyniku rozci¹gniêcia ¿o³¹dka po-

Choroba refluksowa prze³yku (gastroesophageal reflux disease, GERD) to schorzenie, którego podsta-
wowym objawem jest wsteczne zarzucanie tre�ci ¿o³¹dkowej do prze³yku.

Choroba refluksowa prze³yku
i objawy towarzysz¹ce

 -  aktualne standardy leczenia
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karmem). Najczê�ciej jest to kaszel
suchy, czasami z niewielk¹ ilo�ci¹
wydzieliny. Liczba napadów zale¿y
zarówno od ogólnej liczby epizodów
refluksu, jak i od czasu w jakim pH
prze³yku jest poni¿ej 4,0.

Leczenie choroby refluksowej
ma na celu doprowadzenie do ust¹-
pienia objawów, wygojenie ewentu-
alnych nad¿erek b³ony �luzowej
prze³yku, utrzymanie remisji oraz za-
pobieganie powik³aniom choroby
oraz jej nawrotom. W pocz¹tkowym
etapie leczenie ogranicza siê do za-
leceñ dotycz¹cych zmiany stylu ¿ycia.
U pacjentów u których nie wystê-
puj¹ zmiany endoskopowe zmiana
stylu ¿ycia i nawyków ¿ywieniowych
s¹ czêsto wystarczaj¹ce. Zalecana
jest odpowiednia dieta prowadz¹ca
do zmniejszenia masy cia³a, zaprze-
stanie palenia tytoniu, picia kawy i al-
koholu, nie spo¿ywanie obfitych po-
si³ków bezpo�rednio przed snem
oraz unikanie pozycji le¿¹cej po je-
dzeniu. Dora�nie stosuje siê leki neu-
tralizuj¹ce kwas solny. W przypad-
kach braku efektów postêpowania
niefarmakologicznego (objawy utrzy-
muj¹ce siê przez 2 - 4 tygodnie)
wprowadza siê farmakoterapiê.
W leczeniu farmakologicznym stosu-
je siê leki antysekrecyjne - antago-
nistów receptora H2 oraz inhibitory
pompy protonowej (IPP). Stosowa-
nie IPP jest postêpowaniem z wy-
boru w leczeniu choroby refluksowej
prze³yku. Podstawowym czynnikiem
decyduj¹cym o wyborze tych leków
jest ich zdolno�æ do utrzymywania
pH w prze³yku powy¿ej 4 przez nie-
mal ca³¹ dobê, co ma szczególne zna-
czenie w przypadku leczenia kaszlu
refluksowego, gdzie stosowanie tych
leków jest postêpowaniem z wybo-
ru. IPP zmniejszaj¹ produkcjê kwa-
su solnego o oko³o 90% oraz o po-
³owê szybciej prowadz¹ do wygo-
jenia nad¿erek ni¿ antagoni�ci recep-

tora H2. IPP s¹ lekami pierwszego
rzutu, nie tylko u pacjentów ze zmia-
nami endoskopowymi, ale równie¿
u osób bez zapalenia prze³yku.
W wiêkszo�ci przypadków leki te,
stosowane w standardowych daw-

kach, podawanych dwa razy dzien-
nie, powoduj¹ szybkie ust¹pienie ob-
jawów klinicznych niezale¿nie od
stopnia zapalenia prze³yku. Leczenie
trwa od 4 do 8 tygodni (leczenie fazy
ostrej) i w wiêkszo�ci przypadków
powoduje ust¹pienie objawów.

W przypadku nieskuteczno�ci po-
cz¹tkowej dawki IPP zaleca siê po-
dwojenie dawki porannej, a utrzy-
muj¹cy siê nadal brak poprawy jest
wskazaniem do wprowadzenia po-
dwójnej dawki standardowej IPP
wieczorem przed posi³kiem. Pacjenci
z zespo³ami pozaprze³ykowymi cho-
roby refluksowej powinni byæ leczeni
przewlekle od pocz¹tku podwójn¹
dawk¹ standardow¹ IPP stosowan¹
dwukrotnie w ci¹gu dnia.

W zwi¹zku z tym, ¿e choroba
refluksowa prze³yku charakteryzuje
siê wysokim procentem nawrotów
(oko³o 80% w przeci¹gu 6-12 mie-
siêcy od zakoñczenia leczenia wstêp-
nego), po ust¹pieniu objawów istnie-
je konieczno�æ kontynuowania lecze-
nia. Leczenie podtrzymuj¹ce polega
na indywidualnym doborze najmniej-
szej skutecznej dawki IPP. Je¿eli sto-
sowana dawka IPP powoduje wy-
starczaj¹c¹ kontrolê objawów cho-
roby, to w ci¹gu kolejnych 2-4 ty-
godni dawkê tê zmniejsza siê o po-
³owê, a w razie braku nawrotu obja-
wów choroby po kolejnych 4 - 8 ty-
godniach próbuje siê zaprzestaæ le-
czenia. W d³ugotrwa³ym leczeniu
(powy¿ej 3 miesiêcy) IPP wykazuj¹
najwiêkszy odsetek chorych pozo-
staj¹cych w remisji w porównaniu do
antagonistów receptora H2 i leków
prokinetycznych.

Istotn¹ zalet¹ IPP jest to, ¿e
leki te s¹ bezpieczne nawet stoso-
wane w dawkach wy¿szych ni¿ daw-
ki standardowe i s¹ dobrze tolero-
wane. Objawy niepo¿¹dane wystê-
puj¹ rzadko i obejmuj¹ bóle g³owy,
wzdêcia, biegunkê, bóle brzucha,
nudno�ci, rumieñ skóry. D³ugotrwa-
³e stosowanie IPP mo¿e powodowaæ
umiarkowan¹ hipergastrynemiê, jed-
nak nie wykazano wzrostu ryzyka
rozwoju rakowiaków i raków gru-
czo³owych ¿o³¹dka wynikaj¹cego
z nadmiernego wydzielania gastryny.
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Gro�ne objawy uboczne, obejmuj¹-
ce ostre zapalenie w¹troby i ostre
�ródmi¹¿szowe zapalenie nerek,
wystêpuj¹ niezwykle rzadko. Leki te
najsilniej dzia³aj¹ w �rodowisku kwa-
�nym, poniewa¿ do ich uaktywnie-
nia potrzebna jest jonizacja. Zaleca
siê wiêc podawanie ich 20-30 min.
przed posi³kiem, tak aby najwiêksze
stê¿enie leku w osoczu wyst¹pi³o
w chwili aktywacji wiêkszo�ci pomp
protonowych (aktywne wydzielania
kwasu solnego).  W przypadku rza-
dziej wystêpuj¹cych objawów lub
³agodnego przebiegu choroby za-
zwyczaj wystarcza leczenie antago-
nistami receptorów H2 (ranitydyna,
famotydyna). Leki tej grupy powo-
duj¹ ust¹pienie objawów u oko³o
50% chorych, natomiast nie przy-
nosz¹ spodziewanych rezultatów je-
�li chodzi o wygojenie zmian w b³o-
nie �luzowej i utrzymanie osi¹gniêtej
remisji. Na ogó³ dawki antagonisty
receptora H2, ³agodz¹ce objawy
choroby refluksowej prze³yku i pro-
wadz¹ce do zagojenia, musz¹ byæ 2-
3 krotnie wy¿sze od dawek wystar-
czaj¹cych w leczeniu choroby wrzo-
dowej. Ponadto szybki rozwoju to-
lerancji na te leki powa¿nie ograni-
cza ich przewlek³e stosowanie.
W niektórych przypadkach stosuje
siê leki prokinetyczne, uwa¿aj¹c za-
burzenia motoryki za jeden z wa¿-
niejszych czynników patogenetycz-
nych. Leki te zwiêkszaj¹ spoczynko-
we napiêcie dolnego zwieracza prze-
³yku oraz poprawiaj¹ oczyszczanie
prze³yku z tre�ci refluksowej. Wyka-
zuj¹ skuteczno�æ jedynie w ³agod-
nych postaciach choroby refluksowej
prze³yku, natomiast w innych przy-
padkach stosowane s¹ w po³¹cze-
niu z lekami antysekrecyjnymi.

Choroba refluksowa prze³yku
jest bardzo czêstym schorzeniem,
a jej leczenie jest przewlek³e i d³u-
gotrwa³e, jednak skuteczno�æ stoso-

wanych leków jest na tyle wysoka,
aby zapewniæ pacjentom ca³kowite
wyleczenie i zdecydowanie poprawiæ
jako�æ ¿ycia chorego.

Trwaj¹ prace nad wprowa-
dzeniem na rynek nowych prepara-
tów mog¹cych mieæ zastosowanie
w leczeniu choroby refluksowej prze-
³yku, w tym m.in. antagonistów re-
ceptora cholecystokininy typu 2 oraz
leków antysekrecyjnych obni¿aj¹-
cych wydzielanie kwasu ¿o³¹dkowe-
go na drodze hamowania kana³u po-
tasowego przez wi¹zanie kompety-
cyjne ATP-azy.

dr n. farm. Ewa Poleszak
Zak³ad Farmakodynamiki
Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie
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Balneoterapia jest jedn¹ z naj-
starszych metod leczniczych wyko-
rzystywanych przez ludzko�æ, a wy-
nika to z faktu, ¿e woda, w tym ta
zawieraj¹ca rozpuszczone zwi¹zki
mineralne by³a z regu³y w pobli¿u
osad ludzkich.

Nie dziwi zatem fakt, ¿e me-
todê t¹ wykorzystywa³ w lecznictwie
ju¿ Hipokrates, a w czasach rzym-
skich balneoterapia prze¿ywa³a
okres najwiêkszego rozkwitu.

Ciep³a k¹piel mineralna dzia³a
na organizm kompleksowo poprzez
czynniki termiczna, mechaniczne (ci-
�nienie hydrostatyczne) i chemiczne,
zale¿ne od sk³adu jako�ciowego i ilo-
�ciowego roztworu soli w wodzie.
Optymalne stê¿enie roztworu jak i
odpowiednio dobrana temperatura
(35-36°C) dzia³aj¹ zarówno miej-
scowo (kontaktowo) na skórê i b³o-
ny �luzowe, jak i po�rednio na ca³y
organizm. Skutkiem dzia³ania wymie-
nionych czynników jest rozpulchnie-
nie (poprzez maceracjê) naskórka,
co w znacznym stopniu u³atwia
wch³anianie sk³adników mineralnych.

Powstaj¹cy na skórze tzw.
�p³aszcz wodny� dostarcza d³ugo-
trwa³ych bod�ców osmotycznych,
zwi¹zane jest to ze zjawiskiem inwer-
sji wodnej, a ma bezpo�redni wp³yw
na przemieszczanie siê jonów zgod-
nie z gradientem stê¿eñ.

Roztwory soli  leczniczych,
wykorzystywane w balneoterapii
maj¹ te¿ w³a�ciwo�ci antyseptyczne
i poprawiaj¹ znacz¹co stan zdrowej
jak i zmienionej chorobowo skóry.

Zabiegi wodne z wykorzysta-
niem soli leczniczych dzia³aj¹c ogól-
nie na ustrój cz³owieka powoduj¹
zmniejszenie wydzielania aldostero-
nu, amin katecholowych i wazopre-
syny, czego skutkiem jest spadek ci-
�nienia krwi, zwolnienie têtna i wzrost
diurezy w tym natriudiurezy. Seria
kilku k¹pieli powoduje uregulowa-
nie czynno�ci wegetatywnego uk³a-
du nerwowego, zmniejszenie dolegli-
wo�ci zwi¹zanych z nerwobólami
oraz nerwowo�ci i nadmiernego po-
budzenia.

Jedna z najbardziej popular-
nych soli leczniczych w Polsce jest
�Bocheñska sól lecznicza�. Ta jodo-
wo-bromowa sól (zawieraj¹ca tez
jony magnezu, wapnia i ¿elaza)
wskazana jest w schorzeniach reu-
matycznych (reumatoidalnym zapa-
leniu stawów, zesztywniaj¹cym zapa-
leniu stawów krêgos³upa, chorobie
zwyrodnieniowej krêgos³upa i sta-
wów, zapaleniu reumatycznym miê-
�ni i �ciêgien, zapaleniu korzonków
nerwowych, schorzeniach pourazo-
wych narz¹dów ruchu), chorobach
przemiany materii, ginekologii (zapa-
lenie przydatków), dermatologii (po-
mocniczo w ³uszczycy, wypryskach
przewlek³ych i nerwicy naczynio-
wej). Wskazaniem s¹ te¿ zaburzenia
ukrwienia obwodowego koñczyn.
K¹piele i inhalacje doskonale spraw-
dzaj¹ siê w leczeniu przewlek³ych
chorób dróg oddechowych i zatok
obocznych nosa.

Drug¹ równie znan¹ sol¹ jest
�Iwonicka sól lecznicza jodowo �
bromowa� , u¿ywana w lecznictwie
domowym. S³u¿y do k¹pieli i zmy-
wania cia³a. Wskazania lecznicze
obejmuj¹ przewlek³e schorzenia: sta-
wów, �ciêgien, miê�ni, nerwów, ko-
�ci i okostnej na tle go�æcowym, za-
palnym, toksycznym, urazowym i
zwyrodnieniowym, nerwobóle, prze-
wlek³e zapalenia przydatków, skazê
limfatyczn¹ oraz przewlek³e choro-
by dróg oddechowych. Obok soli
jodowo � bromowej, od lat produ-
kuje siê sole kosmetyczne �ELIN�
oraz �IWONICZANKÊ�

Sal Ems,  czyli sól emska na-
turalnie wystêpuje w niemieckim Bad
Ems, nad brzegiem rzeki Lahn.
Sztuczna sól jak¹ mo¿emy nabyæ w
naszych aptekach to mieszanina soli
alkalizuj¹cych takich jak wodorowê-
glan sodu, bromek sodu, bezwodny
wodorofosforan sodu, chlorek sodu,
bezwodny siarczan sodu, siarczan
potasu. Roztwór 4,5 g soli w litrze
wody ma sk³ad zbli¿ony do natural-
nej wody emskiej.

Na drodze odruchowej pobu-
dza wydzielanie �luzu (podra¿nienie
b³ony �luzowej dróg oddechowych),
dzia³a wykrztu�nie, rozkurczaj¹co na
oskrzela. Stosuje siê j¹ w stanach
zapalnych dróg oddechowych, trud-
no�ciach z odkrztuszaniem gêstej
plwociny prowokuj¹cej kaszel, po-
mocniczo w astmie oskrzelowej, nie-
¿yty górnych dróg oddechowych.

Dosoliæ chorobie
Balneoterapia jest dzia³em fizjoterapii wykorzystuj¹cym zabiegi rehabilitacyjne w postaci k¹pieli, natry-
sków, irygacji i masa¿y podwodnych przeprowadzanych z u¿yciem wód mineralnych. Gdy wymienione
zabiegi przeprowadzane s¹ tylko przy u¿yciu wody, najczê�ciej o zmiennej temperaturze, proces nosi na-
zwê hydroterapii.
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Podobnym sk³adem charakte-
ryzuje siê sól Vichy, mieszanina soli
nieorganicznych wystêpuj¹ca w na-
turalnej wodzie mineralnej uzdrowi-
ska Vichy.  W aptekach dostêpna jest
sztuczna mieszanina soli o podobnym
sk³adzie. Preparat zobojêtnia kwa�n¹
tre�æ ¿o³¹dka, zwiêksza rezerwê al-
kaliczn¹ krwi,  dzia³a ¿ó³ciopêdnie
i ¿ó³ciotwórczo, zapo-
biega tworzeniu siê ka-
mieni ¿ó³ciowych. Sal
Vichy stosowana jest
w nie¿ytach przewodu
pokarmowego, nad-
kwasocie oraz kamicy
¿ó³ciowej i moczowej.
Sól wp³ywa równie¿ na
zmniejszenie kwa�no�ci
moczu, co niekiedy
przeciwdzia³a tworzeniu
siê kamieni moczowych.

Ze znanego cze-
skiego uzdrowiska po-
chodzi sól karlsbardzka,
bêd¹ca mieszanin¹
g³ównie siarczanu sodu
(soli glauberskiej), siar-
czanu potasu, chlorku
sodu i wodorowêglanu
sodu. Roztwór 6 g
proszku sztucznej soli
karlsbardzkiej (18 table-
tek) w 1 litrze wody ma
sk³ad zbli¿ony do sk³a-
du naturalnej wody
karlsbardzkiej. Stoso-
wana jest pomocniczo
w zaparciach, przewlek³ym zapale-
niu pêcherzyka ¿ó³ciowego, kamicy
¿ó³ciowej, zaburzeniach czynno�ci
dróg ¿ó³ciowych, oty³o�ci. Sama sól
glauberska, okre�lana czasem jako
�cudowna sól�, stosowana jest jako
�rodek przeczyszczaj¹cy. Odkryta
by³a przez chemika i lekarza J. R.
Glaubera, który podczas otrzymywa-
nia kwasu solnego przez dzia³anie

kwasu siarkowego na sól kuchenn¹
uzyska³ siarczan sodowy.

We wszystkich przypadkach
ze wzglêdu na zawarto�æ w tablet-
kach sodu nale¿y stosowaæ ostro¿-
nie u osób na diecie ubogosodowej.

Bardzo popularna sól gorzka
(sól angielska, sól z Epsom) to siar-

czan magnezu. Nazwy sól angielska
oraz epsomit pochodz¹ st¹d, ¿e
zwi¹zek ten by³ pocz¹tkowo produ-
kowany poprzez odparowywanie
naturalnej wody mineralnej ze �róde³
niedaleko miejscowo�ci Epsom
w �rodkowej Anglii. W USA i Wiel-
kiej Brytanii sól ta jest wci¹¿ nazy-
wana sol¹ z Epsom (Epsom salt).
Siarczan magnezu dzia³a przeczysz-

czaj¹co, ¿ó³ciopêdnie, a podawany
do¿ylnie - znieczulaj¹co i narkotycz-
nie. Powoduje ona gromadzenie
wody w jelicie grubym i rozpulchnia
tward¹ masê ka³ow¹, u³atwiaj¹c jej
wydalenie. Mo¿e jednak wywo³aæ
dotkliwy ból.

Przeczyszczaj¹ce w³a�ciwo�ci
wykazuje tak¿e winian sodowo �

potasowy (sól sodowo-
potasowa kwasu wino-
wego, nazwa ³aciñska
Natrium Kalium tarta-
ricum, Sal Seignetti, sól
z Rochelle).

Mówi¹c o solach
leczniczych pamiêtaæ na-
le¿y te¿ o popularnych w
XVIII i XIX w solach
trze�wi¹cych. W sk³ad
soli wchodzi³ przede
wszystkim amoniak, wo-
dorowêglan sodu, karba-
minian, lawenda oraz
substancje o silnej woni
np. azotan amylu. Po-
mocne by³y w czasie
omdleñ, zawrotów g³o-
wy.

Dobre w³a�ciwo-
�ci odka¿aj¹ce, bakterio-
i grzybobójcze ma man-
ganian (VII) potasu (na-
zywany nadmanganianem
potasu). S¹ to drobne,
fioletowe kryszta³ki, bar-
dzo dobrze rozpuszczal-
ne w wodzie. Stosowany
jest do odka¿aj¹cych k¹-

pieli noworodków.

mgr farm. Jaros³aw Widelski
dr n. farm. Krystyna Skalicka-
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¯urawina to niewielka, wiecz-
nie zielona krzewinka, naturalnie wy-
stêpuj¹ca na podmok³ych terenach
� torfowiskach i bagiennych lasach
Europy, Azji oraz Ameryki Pó³noc-
nej. W warunkach naturalnych wy-
twarza p³o¿¹ce, d³ugie, nawet do 180
cm pêdy. Dojrza³y owoc ¿ura-
winy, stanowi¹cy substancjê
lecznicz¹ to czerwona, miêsista
jagoda o g³adkiej i b³yszcz¹cej
skórce. Owoce najczê�ciej po-
zyskiwane s¹ z upraw ¿urawiny
amerykañskiej Vaccinium ma-
crocarpon (Aiton), czyli tzw.
¿urawiny wielkoowocowej. W
Polsce spotkaæ mo¿na dwa dzi-
ko rosn¹ce gatunki ¿urawiny �
pospolit¹, czêsto równie¿ upra-
wian¹, ¿urawinê b³otn¹ (Oxy-
coccus palustris Pers., syn.
Oxycoccus quadripetalus Gi-
lib.) oraz coraz rzadsz¹ ¿urawi-
nê drobnolistkow¹ (Oxycoccus
microcarpus Turcz. ex Rupr.).

Wystêpuj¹ca w Polsce
¿urawina b³otna to krzewinka
o p³o¿¹cych siê, niciowatych
i rzadko ulistnionych ga³¹zkach,
o d³ugo�ci do 1 m i ma³ych, zi-
motrwa³ych, jajowatych li�ciach
o podwiniêtych brzegach. Kwia-
ty maj¹ koronê beczu³kowat¹,
4-5 dzieln¹, koloru ró¿owego.
Najczê�ciej spotkaæ mo¿na j¹ na
torfowiskach i borach bagien-
nych.

Owoce ¿urawiny to cen-
ny surowiec kulinarny, od¿yw-
czy i leczniczy. Stosowane s¹
jako smaczny dodatek do kom-
potów, kisieli, galaretek i konfi-
tur. Najpopularniejszym i zarazem
najsmaczniejszym z przetworów
¿urawiny jest tzw. ¿urawina do miê-
sa. Owoce stanowi¹ bogate �ród³o

witamin, g³ownie witaminy C oraz
soli mineralnych (manganu, magne-
zu, miedzi i cynku). Warto�ci od¿yw-
cze �wie¿ych owoców ¿urawiny
przedstawione s¹ w tabeli 1 (dane
w oparciu o USDA National Agri-
cultural Library).

¯urawina jest bogata w zwi¹z-
ki fenolowe � flawonoidy (pochod-
ne kwercetyny i kemferolu), antocy-
jany (pochodne cyjanidyny i peoni-

dyny) i garbniki. Zawiera du¿e ilo�ci
kwasów organicznych, g³ównie cy-
trynowego, benzoesowego, chino-
wego, jab³kowego, â-hydroksyma-
s³owego, malonowego oraz pektyn.

Dzia³anie

¯urawina by³a wykorzystywana
ju¿ w tradycyjnej medycynie
rdzennych mieszkañców Amery-
ki Pó³nocnej. Wspó³czesna me-
dycyna potwierdzi³a lecznicze
w³a�ciwo�ci ¿urawiny, jak
i umo¿liwi³a odkrycie nowych
mo¿liwo�ci jej zastosowania.

Sok z ¿urawin jest z powo-
dzeniem stosowany w leczeniu
infekcji dróg moczowych. Efekt
ten t³umaczono dzia³aniem za-
kwaszaj¹cym mocz, i w efekcie
tworz¹cym �rodowisko nieprzy-
jazne dla bakterii, jednak¿e do-
k³adniejsze badania dowiod³y, ¿e
dzia³anie to wynika równie¿ ze
zmniejszania adhezji bakterii do
nab³onka pêcherza moczowego.
Sok hamuje rozwój bakterii w ja-
mie ustnej, a w szczególno�ci na
dzi¹s³ach, zmniejszaj¹c formowa-
nie biofilmu a¿ o 58%, jak rów-
nie¿ zmniejsza adhezjê bakterii
Helicobacter pylori do �luzów-
ki ¿o³¹dka. Co ciekawe, nie po-
twierdzono w równolegle prowa-
dzonych badaniach hamuj¹cego
wp³ywu soków z innych owo-
ców na formowanie biofilmu.
Sok z ¿urawin wp³ywa równie¿
normalizuj¹co na gospodarkê li-
pidow¹, zmniejszaj¹c stê¿enie
frakcji LDL z równoczesnym

zwiêkszeniem stê¿enie frakcji HDL
cholesterolu.

W badaniach in-vitro sok
z ¿urawin wykazywa³ aktywno�æ

¯urawina wielkoowocowa

�rodek 
od¿ywczy 

Jednostka 
Warto�æ na 

100g 
Kaloryczno�æ kcal 46 

Woda g 87,13 

Bia³ko g 0,39 

T³uszcze g 0,13 

Wêglowodany g 12,2 

B³onnik g 4,6 

Wapñ mg 8 

¯elazo mg 0,25 

Magnez  mg 6 

Fosfor mg 13 

Potas mg 85 

Sód mg 2 

Cynk mg 0,1 

Mied� mg 0,061 

Mangan mg 0,36 

Selen mg 0,1 

Witamina C mg 13,3 

Tiamina mg 0,012 

Ryboflawina mg 0,02 

Niacyna mg 0,101 

Wit B6 mg 0,057 

Wit K mcg 5,1 

 

Tab. 1. Warto�ci od¿ywcze �wie¿ych
owoców ¿urawiny
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przeciwbakteryjna, w stosunku do E.
coli, Staphylococcuc aureus, Pseu-
domonus aeruginosa, Enterococ-
cus faecalis, Klebsiella pneumoni-
ce, Proteus mirabilis i Salmonella
enteritidis oraz przeciwgrzybicz¹, w
stosunku do Microsporum canis, M.
audouini, M. gypseum, Trichophy-
ton schoenleinii, T. rubrum, T. ton-
surans, T. mentagrophytes i Epi-
dermophyton floccosum. Trwaj¹
równie¿ badania nad przeciwwiruso-
wymi w³a�ciwo�ciami ¿urawin.

Sok z ¿urawin jest zazwyczaj
dobrze tolerowany przez pacjentów,
ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e zawiera spo-
re ilo�ci szczawianów, i spo¿ywany
w du¿ych ilo�ciach mo¿e nasiliæ for-
mowanie kamieni nerkowych. Efek-
tu tego mo¿na unikn¹æ dziêki stoso-
waniu gotowych preparatów farma-
ceutycznych zawieraj¹cych wyci¹g
ze �wie¿ych owoców ¿urawiny, po-
siadaj¹cy te same w³a�ciwo�ci tera-
peutyczne, co �wie¿y sok, nie zawie-
ra za� tak du¿ej ilo�ci szczawianów.
Spo¿ywanie du¿ych ilo�ci soku
z ¿urawin przez dzieci mo¿e byæ
przyczyn¹ zaburzeñ przewodu po-
karmowego i biegunki, dlatego na-
le¿y zachowaæ ostro¿no�æ w przy-
padku jego stosowania u dzieci.
Pewne obawy budzi równie¿ stoso-
wanie ¿urawin u pacjentów stosuj¹-
cych równocze�nie inne leki, ze
wzglêdu na mo¿liwo�æ interakcji le-
kowych. Notowano przypadki za-
burzenia krzepniêcia i nasilenia krwa-
wieñ u pacjentów stosuj¹cych sok
z ¿urawin i warfarynê. Testy klinicz-
ne nie potwierdzi³y wp³ywu sk³adni-
ków ¿urawiny na enzymy cytochro-
mu P 450, i w efekcie wzrostu bio-
dostêpno�ci warfaryny, ale nale¿y za-
chowaæ ostro¿no�æ do czasu osta-
tecznego wykluczenia tego wp³ywu.

Niezwykle istotne s¹ rów-
nie¿ w³a�ciwo�ci antyoksydacyjne
owoców ¿urawiny, za które odpo-

wiada wysoka zawarto�æ zwi¹zków
fenolowych. Mog¹ one byæ wyko-
rzystane w prewencji chorób cywili-
zacyjnych, w których patogenezie

czêsto wymienia siê szkodliwy
wp³yw wolnych rodników. Wolne
rodniki odgrywaj¹ szczególnie
wa¿n¹ rolê w powstawaniu chorób
uk³adu kr¹¿enia, uk³adu immunolo-
gicznego oraz nowotworów. W³a�ci-
wo�ci antyoksydacyjne ¿urawiny na
tle innych sk³adników pokarmowych
przedstawione s¹ w tabeli 2. Przed-
stawione w tabeli warto�ci ORAC
(Oxygen Radical Absorbance Capa-
city) odnosz¹ siê do metody pomia-
ru w³a�ciwo�ci antyoksydacyjnych
¿ywno�ci i suplementów diety. Jak
widaæ, warto�æ ORAC dla ¿urawi-

ny wynosz¹ca 9,584, lokuje j¹
w czo³ówce pod wzglêdem owoców
dzia³aj¹cych przeciwutleniaj¹co.

Tradycyjna medycyna stano-
wi bogate �ród³o wiedzy o ró¿nych
jednostkach chorobowych i natural-
nych metodach ich leczenia. Nieste-
ty, czêsto wiedza ta jest uwa¿ana za
przestarza³¹, opart¹ na przes¹dach
i pozbawion¹ jakichkolwiek pod-
staw naukowych, i w zwi¹zku z tym,
jest lekcewa¿ona zarówno przez le-
karzy, jak i farmaceutów. O tym, ¿e
jest to niesprawiedliwe i z³e podej-
�cie �wiadczyæ mo¿e fakt, ¿e wiele
z obecnie stosowanych leków swo-
je odkrycie zawdziêcza uwa¿nej ob-
serwacji i badaniu leków oraz sub-
stancji ro�linnych stosowanych w tra-
dycyjnej medycynie ludowej. Przy-
k³adem mo¿e byæ stosowana od nie-
pamiêtnych czasów w etnomedycy-
nie ró¿nych krajów europejskich,
w tym Polski, ¿urawina, która po do-
k³adnym zbadaniu uzyska³a uznanie
wspó³czesnej medycyny i ugrunto-
wan¹ pozycjê w terapii chorób dróg
moczowych.

mgr farm. £ukasz �wi¹tek
Katedra i Zak³ad Farmakognozji
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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�rodek od¿ywczy Wynik * 

Tymianek 27,426 

Majeranek 27,297 

Ciemna czekolada 20,823 

Owoc czarnego bzu 14,697 

Miêta 13,978 

Orzechy w³oskie 13,541 

¯urawina 9,584 

Fasola czerwona 8,459 

Czarna porzeczka 7,960 

�liwki 7,581 

Mleczna czekolada 7,528 

Borówka amerykañska 6,552 

Je¿yna 5,347 

Malina 4,882 

Czerwone wino 3,873 

Truskawki 3,577 

Kapusta 3,145 

Tab.  2. W³a�ciwo�ci antyoksyda-
cyjne ¿urawiny na tle innych sk³ad-

ników pokarmowych

* ORAC (http://oracvalues.com)
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poszerzyæ swoj¹ wiedzê. Jak siê oka-
zuje �konkret�, �absolut�, czy �niuans�
nabieraj¹ zupe³nie nowych znaczeñ,
gdy zostaj¹ u¿yte to opisania w³a�ci-
wo�ci produktów perfumiarskich.

Osobny rozdzia³ autorzy po-
�wiêcaj¹ feromonom � tajemniczym
zwi¹zkom chemicznym, których zna-
czenie w odkrywaniu relacji pomiê-
dzy organizmami (w tym u ludzi) wy-

daje siê rosn¹æ w miarê pozna-
wania ich w³a�ciwo�ci.

Ksi¹¿ka porusza tak¿e za-
gadnienia aromaterapii, w tym
opisuje podstawowe zabiegi, ja-
kie mo¿na zastosowaæ z wyko-
rzystaniem tego rodzaju kuracji
� m.in. masa¿e, inhalacje, k¹pie-
le, ok³ady.

Autorzy w niektórych
miejscach zwracaj¹ uwagê na po-
tencjalnie toksyczne w³a�ciwo�ci
zwi¹zków zapachowych, a wie-
dza ta jest tym bardziej cenna, i¿
zazwyczaj nie postrzegamy tych
substancji za gro�ne, traktuj¹c je
jako bezpieczne, ze wzglêdu na
naturalne pochodzenie. Poruszo-
na zosta³a tak¿e kwestia obowi¹-
zuj¹cych norm i przepisów dla sub-
stancji zapachowych.

Publikacjê zamyka zesta-
wienie wystêpowania olejków
eterycznych w �wiecie ro�linnym
wraz z opisem surowca zielarskie-

go, sk³adem olejku i jego dzia³aniem.
Autorzy ksi¹¿ki � mgr Agata

Jab³oñska-Trypuæ i prof. dr hab. Ry-
szard Farbiszewski zwi¹zani s¹ z Wy-
¿sz¹ Szko³¹ Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia w Bia³ymstoku. W swojej
pracy zawodowej zajmuj¹ siê szero-
ko pojêt¹ tematyk¹ �rodków zapacho-
wych.

mgr farm. Olga Sierpniowska

�Sensoryka i podstawy perfu-
merii� to pierwsze wydanie nietuzin-
kowego opracowania po�wiêconego
fizjologii zapachu, biochemii
zwi¹zków zapachowych i filo-
zofii perfumiarstwa.

Tajniki zmys³u wêchu
poznane zosta³y stosunkowo
niedawno � ledwie kilkana�cie
lat temu dwoje naukowców
amerykañskich przedstawi³o
pracê naukow¹ wyja�niaj¹c¹
dzia³anie uk³adu wêchu, za co
ostatecznie zostali w 2005 roku
nagrodzeni Nagrod¹ Nobla.
Niemniej substancje zapacho-
we towarzysz¹ ludziom od wie-
ków, co znakomicie opisuj¹ au-
torzy w rozdziale �Historia sub-
stancji zapachowych�.

Ksi¹¿ka jest kompilacj¹
fachowej wiedzy na temat bu-
dowy chemicznej substancji za-
pachowych i ich systematyki
wraz z informacjami o prak-
tycznym ich zastosowaniu. Do-
k³adnie opisane zosta³y w³a�ci-
wo�ci substancji zapachowych
pochodzenia ro�linnego, ale tak¿e
zwi¹zki pochodzenia zwierzêcego
(s³ynne pi¿mo, czy ambra) oraz syn-
tetycznego. Okazuje siê, i¿ pozyski-
wanie substancji zapachowych mo¿e
byæ niezwykle skomplikowane, a ceny
niektórych surowców s¹ i�cie astro-
nomiczne. Obszerne fragmenty po-
�wiêcone s¹ rodzajom perfum, ich
sk³adowi chemicznemu, przemianom
fizykochemicznym i utrwalaniu, a tak-
¿e ich wytwarzaniu. Z du¿ym zainte-

resowaniem dowiedzia³am siê, jak mi-
sternie zaplanowany musi byæ proces
produkcji perfum, oraz jak wielkiego

kunsztu wymaga prawid³owe opraco-
wanie ich receptury. Autorzy oma-
wiaj¹ tak¿e poszczególne rodziny za-
pachowe, oraz opisuj¹ cechy charak-
terystyczne poszczególnych nut zapa-
chowych.

O ile niektóre z omawianych
hase³ wydadz¹ siê farmaceutom bli-
skie (np. destylacja, czy ekstrakcja),
o tyle pewne dotykaj¹ zagadnieñ bê-
d¹cych niew¹tpliwie dla wiêkszo�ci
czytelników novum, a o które warto

Agata Jab³oñska-Trypuæ, Ryszard Farbiszewski �Sensoryka i podstawy perfumerii�
Wydawnictwo MedPharm Polska

http://www.medpharm.pl

�SENSORYKA I PODSTAWY
PERFUMERII� � ksi¹¿ka o filozofii

i fizjologii zapachu


