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FELIETONY , KOMENTARZE

Drodzy Czytelnicy,
Z sondy dotycz¹cej naszego pisma, któr¹ przez miesi¹c prowadzili�my

na ³amach portalu www.aptekarzpolski.pl  wiemy, ¿e ¿yczliwie odbieracie
Pañstwo e-@ptekarza Polskiego. Mamy, zatem powody do przypuszczeñ,
¿e oczekujecie Pañstwo na nastêpne wydania.

Poczuwaj¹c siê do obowi¹zku spe³niania tych oczekiwañ redakcja
przedstawia niniejszy numer Aptekarza Polskiego z przekonaniem, ¿e jest
nie mniej udany od poprzedniego, daj¹c okazjê do przeczytania dobrych
i przystêpnie napisanych artyku³ów, pomocnych w wykonywaniu zawodu
aptekarza.

Rozpoczynamy tematem, który odnosi siê do nowego, ale maj¹cego,
ju¿ teraz, kluczowe znaczenie w pracy aptekarza, zagadnienia opieki far-
maceutycznej. Publikujemy dwug³os znawców zagadnienia � pani doktor
Agnieszki Skowron i pana doktora Tadeusza B¹belka. Doktor B¹belek za-
chêca aptekarzy do wdro¿enia od zaraz opieki farmaceutycznej do praktyki
aptekarskiej.

Podejmujemy dwa tematy zwi¹zane niejako z koñcz¹cym siê, niestety,
sezonem letnim Jeden z nich odnosi siê do leczenia schorzeñ przy zastoso-
waniu wód leczniczych. Jak¿e wielu z Pañstwa pacjentów chêtnie przed³u¿a
kuracje pij¹c po powrocie z uzdrowiska wody lecznicze, co podczas ich
pobytu w sanatoriach stanowi³o swoisty rytua³. Kieruj¹c siê mod¹ na zdro-
wie poprzez spo¿ywanie naturalnych wód leczniczych zdecydowali�my siê
na publikacjê artyku³u po�wiêconego tej sprawie. Artyku³ wyszed³ spod pióra
pani doktor Teresy Latour we wspó³pracy z pani¹ profesor Iren¹ Ponikowsk¹,
krajowym konsultantem w dziedzinie balneologii.

Drugi temat zwi¹zany z latem próbuje daæ odpowied� na pytanie, jak
regenerowaæ skórê nadwerê¿on¹ podczas wakacji nadmiernymi nierzadko
k¹pielami s³onecznymi?

Nie tak dawno, agencje informacyjne szeroko rozpisywa³y siê o przy-
padku pope³nienia b³êdu przez aptekarza. Nie myli siê, kto nic nie robi �
mówi przys³owie. Jak by³o w konkretnym przypadku nie wiemy, ale doniesie-
nia agencyjne sk³oni³y redakcjê do zajêcia siê zagadnieniem b³êdu w sztuce
aptekarskiej. W bie¿¹cym numerze kontynuujemy temat odnosz¹cy siê do
przypraw leczniczych. Podjêli�my tak¿e temat hirsutyzmu  rzadko obecny na
³amach fachowych pism farmaceutycznych. Od d³u¿szego czasu zapowia-
dany by³ definitywny rozbrat z rtêciowymi termometrami. Minister Gospo-
darki og³osi³, ¿e pocz¹wszy od kwietnia przysz³ego roku termometry te win-
ny znikn¹æ z aptek. Temu zagadnieniu po�wiêcili�my osobny artyku³.

Jak zwykle, proponujemy Pañstwu analizê rynku aptecznego oraz
szczegó³owy raport o nowo zarejestrowanych produktach leczniczych i no-
wych lekach dostêpnych w aptekach.

Za kilkana�cie dni odbêd¹ siê uroczysto�ci Dnia Aptekarza. Z tej okazji
ksi¹dz Józef Jachimczak, Krajowy Duszpasterz S³u¿by Zdrowia przypomina
przes³anie p³yn¹ce z ¿ycia i ziemskiej misji �wiêtych Kosmy i Damiana, pa-
tronów farmaceutów i aptekarzy. Publikujemy list Pani Ewy Kopacz, Mini-
stra Zdrowia, w którym zawarte s¹ wyrazy uznania dla farmaceutów za ich
codzienn¹ pracê.

Dzieñ Aptekarza sk³ania do refleksji o tym zawodzie. Byæ mo¿e w wy-
wiadzie z pani¹ Ann¹ Pustelnik, magistrem farmacji z £odzi wielu z Pañstwa
odnajdzie potwierdzenie swoich my�li.
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Ogólnopolski Dzieñ Aptekarza

Szanowni Pañstwo,
Wdziêczna za zaproszenie, na ³amach pisma �Aptekarz Polski� pragnê

przekazaæ wyrazy uznania wszystkim tym, którzy od lat stoj¹ na stra¿y war-
to�ci, jakimi s¹ zdrowie i ¿ycie pacjentów oraz sumiennie, fachowo i z nale-
¿yt¹ staranno�ci¹ wykonuj¹ zawód farmaceuty. Proszê równie¿ o przyjêcie
¿yczeñ wszelkiej pomy�lno�ci oraz wytrwa³o�ci w pe³nieniu tej zaszczytnej
misji. W tym miejscu pragnê wyraziæ podziêkowanie za Pañstwa codzienn¹,
niezwykle odpowiedzialn¹ pracê. Jestem g³êboko przekonana o jej wysokiej
jako�ci wynikaj¹cej z Pañstwa fachowo�ci, rzetelno�ci i oddania pacjen-
tom. Do Ministerstwa Zdrowia wp³ywa wiele skarg na nieprawid³owe funkcjo-
nowanie systemu opieki zdrowotnej, jednak skargi na pracê aptekarzy i far-
maceutów nale¿¹ do wyj¹tków. Utwierdza mnie to w przekonaniu, ¿e Pañstwa
rola w systemie pe³niona jest w sposób w³a�ciwy i w pe³ni profesjonalny.

Objê³am stanowisko Ministra Zdrowia z zamiarem przeprowadzenia gruntownej przemiany systemu
opieki zdrowotnej. Niektóre dzia³ania np. wprowadzenie ubezpieczeñ dodatkowych czy koszyk �wiadczeñ s¹
czêsto omawiane i komentowane publicznie, dominuj¹c dyskusjê nad systemem opieki zdrowotnej w kraju.
Pragnê jednak zapewniæ Pañstwa, i¿ sprawy zwi¹zane ze �rodowiskiem aptekarskim s¹ równie¿ przedmio-
tem pracy kierowanego przeze mnie Resortu. Ju¿ wkrótce do konsultacji spo³ecznych zostan¹ skierowane
projekty aktów prawnych, które w istotny sposób bêd¹ oddzia³ywa³y na Pañstwa �rodowisko pracy. Mam na
my�li przede wszystkim ustawê o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne, now¹ ustawê reguluj¹c¹ sposób
tworzenia wykazów leków refundowanych oraz liczne akty wykonawcze bezpo�rednio wp³ywaj¹ce na spo-
sób funkcjonowania bran¿y farmaceutycznej. Jednocze�nie pragnê zapewniæ Pañstwa, ¿e opinie formu³o-
wane przez Naczeln¹ Radê Aptekarsk¹ s¹ i bêd¹ wnikliwie analizowane przez Ministerstwo Zdrowia. Pra-
gnê w tym miejscu podkre�liæ moje uznanie dla prezentowanego przez Naczeln¹ Radê Aptekarsk¹ sposobu
wspó³pracy z Urzêdem Ministra Zdrowia. Przekazywane przez Pañstwa przedstawicieli oczekiwania s¹ ja-
sno formu³owane i dobrze argumentowane i, co szczególnie istotne, rozmowy nawet na trudne tematy pro-
wadzone s¹ zawsze w sposób wywa¿ony i w pe³ni merytoryczny. Taki sposób postêpowania sprzyja znajdo-
waniu rozwi¹zañ problemów nurtuj¹cych Pañstwa �rodowisko. Wyra¿am g³êbok¹ nadziejê, ¿e zapropono-
wane przez Resort rozwi¹zania bêd¹ zbli¿one z Pañstwa oczekiwaniami i ¿e wkrótce odczuj¹ Pañstwo oso-
bi�cie pozytywne skutki dzia³añ zwi¹zanych z przeprowadzeniem reform.

Pozostaj¹c w tym przekonaniu, z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Aptekarza proszê o przyjêcie gor¹cych
¿yczeñ dalszych sukcesów oraz osi¹gniêcia pe³nej satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.

Z wyrazami szacunku,
(-) Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

Naczelna Izba Aptekarska, jak co roku organizuje �Ogólnopolski Dzieñ Aptekarza�, którego data zbiega siê �wiê-
tem patronów farmaceutów i aptekarzy�w. Kosmy i Damiana. Uroczysto�ci odbywaj¹ siê pod patronatem Ministra
Zdrowia. W tym roku obchody w których udzia³ wezm¹ przedstawiciele wszystkich okrêgowych izb aptekarskich
odbêd¹ siê dnia 25 wrze�nia w Muzeum Kolekcji im. Jana Paw³a II w Warszawie. Spotkanie to poprzedzi msza �wiêta
odprawiona w intencji farmaceutów i aptekarzy przez ksiêdza Józefa Jachimczaka, Krajowego Duszpasterza S³u¿by
Zdrowia, o godzinie 10.00 w ko�ciele p.w. �wiêtego Krzy¿a w Warszawie. �Aptekarz Polski� obj¹³ patronat me-
dialny nad tym wydarzeniem. Relacjê zamie�cimy w nastêpnym numerze. Wiêcej informacji na temat przebiegu
uroczysto�ci  znajduje siê na stronach internetowych Naczelnej Izby Aptekarskiej (www.aptekarzpolski.pl).
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List Ewy Kopacz, Ministra Zdowia do farmaceutów
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Przed �wiêtem Patronalnym Kosmy i Damiana

W Karcie Pracowników S³u¿by Zdrowia s¹ takie s³owa:
�Ko�ció³� zawsze patrzy³ na medycynê jako na wa¿ne wsparcie swo-

jego odkupieñczego pos³ania wobec cz³owieka� (pkt 5). �S³u¿yæ ¿yciu ozna-
cza s³u¿yæ Bogu w cz³owieku, czyli staæ siê wspó³pracownikiem Boga w przy-
wracaniu zdrowia choremu cia³u�.(pkt 4).

To dla mnie wyj¹tkowa rado�æ, ¿e mogê jako Krajowy Duszpasterz
S³u¿by Zdrowia wyraziæ na ³amach �Aptekarza Polskiego� uznanie dla co-
rocznych spotkañ Aptekarzy i Farmaceutów z okazji �wiêta Kosmy i Da-
miana.

�wiêci Kosma i Damian s¹ po dzisiejszy dzieñ przyk³adem mi³o�ci bez-
interesownej. S¹ przyk³adem, ¿e w mi³o�ci trzeba dawaæ. Je�li obdarzasz
czym� i my�lisz, ¿e bêdziesz obdarzony w zamian � niczego nie osi¹gniesz.

Trzeba dawaæ, nie oczekuj¹c w zamian niczego. Je�li bêdziesz dawaæ otwartym sercem, niczego nie oczeku-
j¹c � otrzymasz wszystko. To prawda, ¿e najtrudniejszym w mi³o�ci jest ten ciê¿ar ryzyka. Ale mi³o�æ bezin-
teresowna w przyk³adzie �wiêtych Kosmy i Damiana, dawa³a im prawdziw¹ rado�æ. Prawdziwa mi³o�æ za-
wsze przynosi rado�æ; jest rozwojem osobowo�ci, spe³nieniem, darem ¿ycia.

Najbardziej kocha³ Jezus Chrystus � nie dlatego, ¿e okaza³ swoj¹ ¿yczliwo�æ dla cz³owieka, lecz ¿e
najbardziej obdarzy³: �wiadomie, dobrowolnie i bezinteresownie.

Nasuwa siê pytanie � czy w obecnej cywilizacji, nastawionej na utylitaryzm, gdy kryteria ekonomiczne
wypieraj¹ warto�ci etyczne � jest to mo¿liwe?

Cokolwiek powiemy, musimy sobie u�wiadomiæ, ¿e w medycynie potrzebna jest postawa humanistyczna.
Wszyscy znawcy tematu podkre�laj¹, ¿e uniwersalno�æ warto�ci �wiêtych Kosmy i Damiana wykracza

daleko poza ogólnie przyjête normy dzia³ania. Ta niezwyk³o�æ polega³a na tym, ¿e za swoj¹ pos³ugê me-
dyczn¹ i lekoznawcz¹ (dzisiaj powiedzieliby�my aptekarsk¹) nie pobierali ¿adnego honorarium. Uprawiali
medycynê pe³n¹ humanizmu.

Nie mówiê, ¿e nie masz braæ nale¿nej zap³aty, ale je¿eli cz³owiek jest �zwi¹zany�  materialnie, musi siê
uwolniæ, aby kochaæ naprawdê. Cz³owiek nie jest niewolnikiem rzeczy i ludzi. Póki jest �przywi¹zany� do
swoich rzeczy, albo do swojego dzie³a, dzia³alno�ci, albo do swego komfortu, swego powodzenia � dla nich
samych � nie bêdzie móg³ obdarzaæ, nie bêdzie móg³ oddaæ siebie.

Byæ uwolnionym to nie znaczy byæ obojêtnym, przeciwnie, to znaczy umieæ szanowaæ, podziwiaæ, ce-
niæ, tak bardzo kochaæ, ¿e nie chce siê ani na chwilê pozostaæ samemu.

Prawdziwa mi³o�æ czyni ciê wolnym.

Ks. Józef Jachimczak CM
Krajowy Duszpasterz S³u¿by Zdrowia

Warszawa, 02.09.2008 r.
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Zapisy te s¹ niezmiernie istot-
ne z punktu widzenia farmaceutów,
którzy planuj¹ lub ju¿ wprowadzili do
swojej praktyki zawodowej opiekê
farmaceutyczn¹. W¹tpliwe jednak,
aby ich wprowadzenie przyczyni³o
siê do gwa³townego wzrostu liczby
aptek prowadz¹cych opiekê, a po-
wodem takiego stanu rzeczy nie bê-
dzie zapewne jedynie brak czasu far-
maceutów, czy te¿ ich obawa przed
odpowiedzialno�ci¹ zwi¹zan¹ z tym
wyzwaniem. Niestety prowadzenie
opieki wymaga spe³nienia szeregu
warunków, w tym przede wszystkim
prawnych, które w chwili obecnej s¹
du¿ym wyzwaniem dla wszystkich
aptekarzy wprowadzaj¹cych tê us³u-
gê. Celem tego artyku³u jest przed-
stawienie tych przeszkód i podpo-
wied�, w jaki sposób mo¿na sobie
z nimi poradziæ.

Jednym z podstawowych ele-
mentów nieod³¹cznie zwi¹zanych z
opiek¹ farmaceutyczn¹ jest jej do-
kumentowanie. Prawo nak³ada na
aptekarza szereg dodatkowych obo-
wi¹zków zwi¹zanych ze zbieraniem i
przechowywaniem danych osobo-
wych pacjentów. Szczególnie, ¿e

prowadzenie opieki farmaceutycznej
wymaga zbierania informacji doty-
cz¹cych stanu zdrowia pacjenta,
a tego typu dane s¹ wra¿liwymi da-
nymi osobowymi i jako takie podle-
gaj¹ dodatkowej ochronie. Ka¿da
baza danych zawieraj¹ca informacje
na podstawie których mo¿liwe jest
zidentyfikowanie indywidualnej oso-
by fizycznej, wymaga nie tylko uzy-
skania zgody na zbieranie tych da-
nych (od osoby, której dotycz¹), ale
równie¿ przekazania do Generalne-
go Inspektora Ochrony Danych Oso-
bowych informacji o tym, ¿e tego
typu dane s¹ zbierane i przechowy-
wane, czyli zarejestrowania bazy
danych. Wymóg ten dotyczy ka¿dej
sytuacji i farmaceuci prowadz¹cy
opiekê musz¹ siê do tych wymogów
dostosowaæ, w praktyce oznacza to
konieczno�æ zarejestrowania bazy
danych nawet, je�li zbierane w niej
bêd¹ informacje dotycz¹ce tylko 1
pacjenta. Wymogi dotycz¹ce zasad
zbierania, przechowywania i prze-
twarzania danych osobowych regu-
luje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 1997 nr 133 poz. 883 z pó�-

niejszymi zmianami) oraz odpowied-
nie akty wykonawcze do ustawy.

Kolejnym elementem okre�lo-
nym w definicji opieki jest wspó³pra-
ca z pacjentem i lekarzem. O ile ta
pierwsza wynika przede wszystkim
z potrzeb zdrowotnych pacjenta,
a relacja budowana jest w oparciu
o zaufanie pacjenta do farmaceuty,
o tyle wspó³praca z lekarzem musi
uwzglêdniaæ jasne sprecyzowanie
zakresu odpowiedzialno�ci, aby
unikn¹æ niebezpieczeñstwa narusze-
nia kompetencji zawodowych. Nie-
stety brak w prawie polskim ustawy
o zawodzie farmaceuty, która pre-
cyzowa³aby jego uprawnienia zawo-
dowe i zakres odpowiedzialno�ci
w monitorowaniu farmakoterapii pa-
cjenta indywidualnego.

Tymczasem zarówno poszu-
kuj¹c przyczyny problemu lekowe-
go, jak i doradzaj¹c pacjentom wy-
bór leku OTC, farmaceutom nie raz
zdarza³o siê podejmowaæ próby po-
stawienia diagnozy. Podczas gdy
zgodnie z ustaw¹ o zawodzie leka-
rza (Dz. U. z 1997 nr 28, poz. 152)
to �wykonywanie zawodu lekarza
polega na udzielaniu przez osobê

Prawne aspekty prowadzenia
opieki farmaceutycznej
w warunkach polskich

Nowe zapisy Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 (Dz.U. z 2008 r. nr 47 poz. 273)
wprowadzi³y po raz pierwszy w polskich przepisach definicjê opieki farmaceutycznej. Zgodnie z t¹ defi-
nicj¹ �Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronê zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie
us³ug farmaceutycznych polegaj¹cych w szczególno�ci na: (�) sprawowaniu opieki farmaceutycznej po-
legaj¹cej na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, wspó³pracuj¹c z pacjentem i lekarzem,
a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawid³owym przebie-
giem farmakoterapii w celu uzyskania okre�lonych jej efektów poprawiaj¹cych jako�æ ¿ycia pacjenta�.
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posiadaj¹c¹ wymagane kwalifika-
cje, potwierdzone odpowiednimi
dokumentami, �wiadczeñ zdro-
wotnych, w szczególno�ci: badaniu
stanu zdrowia, rozpoznawaniu cho-
rób i zapobieganiu im, leczeniu
i rehabilitacji chorych, udzielaniu
porad lekarskich, a tak¿e wyda-
waniu opinii i orzeczeñ lekar-
skich.� Dlatego warto rozpocz¹æ
prowadzenie opieki farmaceutycznej
od nawi¹zania wspó³pracy z lekarza-
mi prowadz¹cymi leczenie pacjen-
tów objêtych opiek¹ farmaceu-
tyczn¹.

Idealnym rozwi¹zaniem by³o-
by dok³adne okre�lenie zakresu od-
powiedzialno�ci, w odniesieniu do
farmakoterapii, dla poszczególnych
cz³onków zespo³u medycznego, u³a-
twia to pracê z pacjentem i czuwa-
nie nad jego bezpieczeñstwem. Przy-
k³adem kraju w którym takie dzia³a-
nia ju¿ s¹ podejmowane w odniesie-
niu do wybranych chorób s¹ Niem-
cy, informacje na ten temat znale�æ
mo¿na na stronach Niemieckiego
Stowarzyszenia Aptekarzy [1].

Ostatnim elementem wskaza-
nym w definicji opieki jest ocena jej
skuteczno�ci mierzona jako podnie-
sienie jako�ci ¿ycia pacjenta. Ocena

jako�ci ¿ycia opiera siê na subiek-
tywnej ocenie przez pacjenta w³asnej
sytuacji ¿yciowej. Poniewa¿ pojêcie
to obejmuje ró¿ne obszary ¿ycia
cz³owieka, w naukach medycznych
najczê�ciej stosuje siê pojêcie jako-
�ci ¿ycia zale¿nej od stanu zdrowia,
której definicja opiera siê na defini-
cji zdrowia podanej przez WHO.
Zgodnie z ni¹ zdrowie to nie tylko
brak choroby, ale stan pe³nego
dobrobytu fizycznego, psychiczne-
go i spo³ecznego. Oznacza to, ¿e
ocena stanu zdrowia zale¿y od czyn-
ników, takich jak p³eæ, wiek, wy-

kszta³cenie, status ekonomiczny
i spo³eczny, wp³ywy kulturowe i
obejmuje takie sk³adowe jak: ogól-
ne postrzeganie zdrowia; funkcjono-
wanie spo³eczne; zdrowie psychicz-
ne, emocjonalne; zdrowie fizyczne.
Badanie jako�ci ¿ycia ma na celu
ocenê elementów istotnych z punktu
widzenia indywidualnego pacjenta,
które nie zawsze pokrywaj¹ siê
z obiektywnymi parametrami [2-5].
W praktyce oznacza to zwykle wy-
korzystanie przygotowanych przez
specjalne grupy naukowe odpowied-
nich kwestionariuszy, które sumuj¹c
warto�æ poszczególnych elementów
zwi¹zanych z jako�ci¹ ¿ycia, przed-

dr n. farm. Agnieszka Skowron

Pracownia Farmakoepidemiologii
i Farmakoekonomiki

Katedry Toksykologii Collegium
Medicum  Uniwersytetu

Jagielloñskiego

stawiaj¹ j¹ w postaci liczbowej.
Tak wykonana ocena umo¿liwia po-
równanie zarówno jako�ci ¿ycia ró¿-
nych pacjentów (np. z tym samym
schorzeniem), jak i wp³ywu na war-
to�æ jako�ci ¿ycia danego pacjenta
dzia³añ podejmowanych przez ze-
spó³ medyczny. Problemem dla ap-
tekarza mo¿e byæ dostêp do zwali-
dowanych i przet³umaczonych na jê-
zyk polski kwestionariuszy. W nie-
których przypadkach wykorzystanie
ich jest mo¿liwe po uzyskaniu zgody
i wniesieniu op³aty do instytucji, któ-
ra je przygotowa³a (np. kwestiona-
riusz SF-36), w innych mo¿liwe jest
wykorzystanie bezp³atne (np. kwe-
stionariusz EQ-5D).

Pi�miennictwo
1. http://abda.de/pharmazeutische_

betreuung.html
2. Kawecka-Jaszcz K., Klocek M.,

Tobiasz-Adamczyk B. (red.): Jako�æ
¿ycia w chorobach uk³adu sercowo-
naczyniowego. Metody pomiaru i
znaczenie kliniczne. Termedia
Wydawnictwo Medyczne, Poznañ,
2006.

3. Constitution of the World Health
Organisation, Basic Documents,
edycja 45, suplement, 2006.

4. Cramer JA., Spilker B.: Introduction.
w: Cramer JA., Spilker B.: Quality of
life and pharmacoeconomics. An in-
troduction. Lippincott-Raven, Phila-
delphia, 1998.

5. Jaeschke R. i wsp.:  Evidence based
medicine (EBM), czyli praktyka
medyczna oparta na wiarygodnych i
aktualnych publikacjach (POWAP).
Odcinek 8: Okre�lanie i mierzenie
jako�ci ¿ycia zwi¹zanej ze zdrowiem.
Med Prakt, 4, 155-62, 1999
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Z ogromn¹ satysfakcj¹ przyj-
mujê informacje o kolejnych kro-
kach zwi¹zanych z opiek¹ farmaceu-
tyczn¹, które przyczyniaj¹ siê do
prawnego jej usankcjonowania
i przybli¿aj¹ ostateczny kszta³t tej ak-
tywno�ci zawodowej w Polsce. Cie-
szy mnie bardzo, ¿e s¹ to kroki re-
alizuj¹ce wytyczne i kierunki zawar-
te we wzmiankowanym dokumencie.
Có¿ zatem osi¹gnêli�my, na jakim
etapie jeste�my z opiek¹ farmaceu-
tyczn¹?

Pierwszym znacz¹cym kro-
kiem w budowaniu systemu sprawo-
wania opieki farmaceutycznej w Pol-
sce by³o jej umieszczenie w syste-
mie nauczania podyplomowego. W
Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia w
sprawie szkoleñ ci¹g³ych dla farma-
ceutów, czyli w obowi¹zuj¹cym w
ca³ym kraju akcie prawnym, poja-
wi³a siê po raz pierwszy definicja
opieki farmaceutycznej. Co wa¿ne -
definicja w wersji, jak¹ zapropono-
wa³ Zespó³ opracowuj¹cy  Strategiê.
W �lad za tym w �Tematach i pro-
gramach kursów do realizacji
w ramach kszta³cenia ci¹g³ego far-
maceutów w latach 2007/2008�
 i nastêpnych zatwierdzonych przez
Dyrektora Centrum Medycznego
Kszta³cenia Podyplomowego
umieszczone zosta³y ogólne wska-

zówki dotycz¹ce planowania
i prowadzenia kursów z zakresu
opieki farmaceutycznej w ramach
szkoleñ ci¹g³ych  wraz z nastêpu-
j¹cymi tematami:
1.22.  Podstawy opieki farmaceu-

tycznej,
1.23.  Opieka farmaceutyczna dla

pacjentów z cukrzyc¹,
1.24.  Opieka farmaceutyczna w nad-

ci�nieniu têtniczym,
1.25.  Opieka farmaceutyczna: ast-

ma i przewlek³a obturacyjna cho-
roba p³uc (POChP),

1.26.  Opieka farmaceutyczna: ge-
riatria.

We wspomnianych wy¿ej
wskazówkach okre�lone zosta³y cele
kursów z opieki farmaceutycznej
oraz warunki uczestnictwa, zakres
wiedzy bêd¹cej przedmiotem kur-
sów oraz wymagania stawiane ich
wyk³adowcom. Tak wiêc szkolenia
podyplomowe z zakresu opieki far-
maceutycznej sta³y siê faktem. War-
to podkre�liæ, ¿e znakomita wiêk-
szo�æ tych szkoleñ prowadzona jest
na bardzo wysokim poziomie przez
bardzo dobrych fachowców, przede
wszystkim praktyków z d³ugim sta-
¿em pracy w aptece.

Kolejnym, niezmiernie wa¿-
nym etapem na drodze budowania
sta³ych struktur opieki farmaceutycz-

nej, by³a nowelizacja ustawy o izbach
aptekarskich z dnia 10 stycznia 2008
r. W rezultacie tej noweli opieka far-
maceutyczna zaistnia³a w akcie o ran-
dze ustawy. W art. 2a. 1.  tej ustawy
czytamy:

Wykonywanie zawodu far-
maceuty ma na celu ochronê
zdrowia publicznego i obejmuje
udzielanie us³ug farmaceutycz-
nych polegaj¹cych w szczególno-
�ci na:

7) sprawowaniu opieki far-
maceutycznej polegaj¹cej na do-
kumentowanym procesie, w któ-
rym farmaceuta, wspó³pracuj¹c
z pacjentem i lekarzem, a w razie
potrzeby z przedstawicielami in-
nych zawodów medycznych, czu-
wa nad prawid³owym przebiegiem
farmakoterapii w celu uzyskania
okre�lonych jej efektów poprawia-
j¹cych jako�æ ¿ycia pacjenta;

Wymieniona nowela zmie-
niaj¹ca ustawê o izbach aptekar-
skich wprowadzi³a  powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ definicjê opieki far-
maceutycznej. Przed nowelizacj¹
ró¿ni autorzy w swoich publikacjach
i projektach badawczych czêsto po-
wo³ywali siê lub umieszczaj¹c w ty-
tule opiekê farmaceutyczn¹ wyko-
rzystywali to okre�lenie, jako mod-
ne pojêcie dla opisu problemów

Co dalej z opiek¹ farmaceutyczn¹
w Polsce?

Niedawno minê³o pó³tora roku od chwili przyjêcia przez NRA Strategii Opieki Farmaceutycznej
w Polsce, jako oficjalnego stanowiska  samorz¹du aptekarskiego. Dokument ten, opracowany przez Ze-
spó³ Ekspertów, któremu mia³em przyjemno�æ przewodniczyæ, bez w¹tpienia stanowi ogromny krok
w kierunku zmiany filozofii wykonywania zawodu aptekarza w Polsce.  W prezentowanym opracowaniu
pragnê podzieliæ siê swoimi uwagami i spostrze¿eniami zwi¹zanymi z realizacj¹ za³o¿eñ prezentowanych
w tym dokumencie. Jednocze�nie pragnê zachêciæ Kole¿anki i Kolegów do wiêkszego zaanga¿owania siê
w kierunku szybkiego wprowadzenia opieki farmaceutycznej do swoich aptek.
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zwi¹zanych z dotychczasow¹ prak-
tyk¹ aptekarsk¹. Jednak powy¿sze
odniesienia niewiele mia³y wspólne-
go z oryginaln¹ koncepcj¹ opieki
farmaceutycznej tak, jak j¹ rozu-
miej¹ jej twórcy. Umieszczenie
opieki farmaceutycznej w usta-
wie wraz z jednolit¹ definicj¹ ma
niebagatelne znaczenie dla wielu
�rodowisk wspieraj¹cych rozwój
opieki farmaceutycznej w Polsce.
�rodowiska akademickie, jako zo-
bowi¹zane do zapewnienia farma-
ceutom mo¿liwo�ci uzyskania odpo-
wiedniego poziomu wiedzy i umie-
jêtno�ci, samorz¹d aptekarski, jako
organizacja zobowi¹zana do spra-
wowania pieczy nad nale¿ytym wy-
konywaniem zawodu farmaceuty,
a tak¿e wiele innych podmiotów za-
interesowanych promocj¹ i rozwo-
jem opieki farmaceutycznej, otrzy-
ma³y w wyniku nowelizacji ustawy
mocny i jednoznaczny punkt odnie-
sienia dla dalszych dzia³añ.

Ustawodawca, definiuj¹c tê
now¹ formê wykonywania zawo-
du, przes¹dzi³ wyra�nie, ¿e upraw-
nionymi do sprawowania opieki
farmaceutycznej s¹ wy³¹cznie far-
maceuci posiadaj¹cy okre�lone
kwalifikacje zawodowe, potwier-
dzone stosownymi dokumentami,
w tym prawem wykonywania za-
wodu farmaceuty. Ustawa w ¿a-
den sposób nie narzuca aptekom
i wszystkim farmaceutom obowi¹z-
ku sprawowania opieki farmaceu-
tycznej. Gwarantuje jednak¿e
wszystkim beneficjentom (pacjen-
tom) posiadanie niezbêdnych wyma-
ganych umiejêtno�ci i wiedzy dla
osób sprawuj¹cych opiekê farma-
ceutyczn¹.

Jednym z podstawowych za-
³o¿eñ Strategii by³o wprowadzenie
opieki farmaceutycznej do standar-
dów nauczania na wydzia³ach farma-
ceutycznych. Mamy w koñcu opie-

kê farmaceutyczn¹ tak¿e w naucza-
niu przeddyplomowym. Od nowego
roku akademickiego (2008/2009)
opieka farmaceutyczna staje siê obo-
wi¹zkowym przedmiotem dla stu-
dentów wydzia³ów farmacji we
wszystkich tego typu uczelniach
w Polsce. Bêdzie to mo¿liwe dziêki
Uchwale z dnia 2 lipca br. Konfe-
rencji Dziekanów Wydzia³ów Far-
maceutycznych w sprawie harmoni-
zacji nauczania opieki farmaceutycz-
nej w ramach studiów magisterskich
na kierunku farmacja. W porozumie-
niu czytamy m. in.: Konferencja
Dziekanów Wydzia³ów Farmaceu-
tycznych uchwala co nastêpuje:

§ 1
W celu przygotowania studen-

tów kierunku farmacja do wype³niania
przez nich nowej roli w systemie opieki
zdrowotnej jak¹ jest monitorowanie
farmakoterapii pacjentów w ramach
opieki farmaceutycznej, proponuje siê
zharmonizowanie dzia³añ w zakresie
nauczania opieki farmaceutycznej na
studiach magisterskich na kierunku
farmacja w Polsce.

§ 2
Harmonizacja obejmuje w szcze-

gólno�ci nastêpuj¹ce dzia³ania:
� Wprowadzenie od roku akade-

mickiego 2008/2009 do przedmiotu
Farmacja praktyczna w aptece zagad-
nieñ z zakresu opieki farmaceutycznej
w wymiarze co najmniej 30 godzin

�  Przyjêcie jednolitego progra-
mu nauczania

� Opracowanie i wykorzystanie
w pracy ze studentami jednolitych na-
rzêdzi dydaktycznych obejmuj¹cych w
szczególno�ci programy do dokumen-
towania opieki farmaceutycznej (�)

Du¿o nie brakowa³o, a mieli-
by�my tak¿e ustawê o zawodzie far-
maceuty wraz z umieszczon¹ w niej
opiek¹ farmaceutyczn¹. Niestety
ubieg³oroczne przyspieszone wybo-
ry i zmiana rz¹dz¹cej opcji politycz-
nej skutecznie ten proces opó�ni³y.

Mamy równie¿ jednoznaczn¹
wyk³adniê, ¿e istniej¹ warunki do
gromadzenia przez apteki danych

o pacjentach objêtych opiek¹ farma-
ceutyczn¹. Mamy tak¿e logo dla
opieki farmaceutycznej, choæ uwa-
¿am, ¿e zbyt rzadko bywa ono wy-
korzystywane.

Nie ukrywam ogromnej satys-
fakcji, ¿e wszystkie te dzia³ania s¹
inicjowane i wspierane przez Na-
czeln¹ Radê Aptekarsk¹. Uwa¿am,
¿e zrobiono bardzo du¿o. Niestety -
nie wszystko przebiega tak, jak spo-
dziewali siê twórcy Strategii. Proces
wdra¿ania opieki farmaceutycznej w
Polsce przebiega zbyt wolno, a ter-
miny jego realizacji, nakre�lone
w Strategii, s¹ zagro¿one. Pragnê
równie¿ zauwa¿yæ, i¿ Polska jest
krajem, który jako jeden z ostatnich
w Unii Europejskiej przyst¹pi³ do re-
alizacji za³o¿eñ opieki farmaceutycz-
nej.

 Maj¹c na uwadze ogromny
wysi³ek twórców w/w opracowania,
a z drugiej strony realnie patrz¹c na
ograniczone, a przede wszystkim
skromne mo¿liwo�ci kadrowo-finan-
sowe Naczelnej Rady Aptekarskiej
uwa¿am, ¿e farmaceuci nie powinni
d³u¿ej zwlekaæ. Ka¿dy nastêpny
dzieñ jest dniem straconym dla opieki
farmaceutycznej w Polsce. Dlatego
te¿ wszystkich, którzy widz¹  po-
trzebê wprowadzania opieki far-
maceutycznej do aptek i maj¹ ta-
kie mo¿liwo�ci zdecydowanie za-
chêcam do wziêcia spraw w swoje
rêce.  Zwracam siê zatem z apelem
do Prezesów Okrêgowych Izb Ap-
tekarskich o powo³anie, zgodnie
z za³o¿eniami zawartymi w Strategii,
w swoich izbach zespo³ów ds. opie-
ki farmaceutycznej i ich koordyna-
torów, którzy bêd¹ inicjowali i nad-
zorowali wszelkie dzia³ania zwi¹za-
ne z opiek¹ farmaceutyczn¹ na tere-
nie danej izby. Sprawa wydaje siê
o tyle ³atwa, ¿e zadania i kompeten-
cje dla tych cia³ zosta³y jednoznacz-
nie okre�lone w Strategii.
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Przede wszystkim jednak ape-
lujê do samych farmaceutów szcze-
gólnie tych, którzy oczekuj¹ odgór-
nych decyzji, dzia³añ i wskazówek ze
strony NRA. Podstawowe warunki
dla prowadzenia opieki farmaceutycz-
nej zosta³y spe³nione. Zachêcam Was,
drogie Kole¿anki i Koledzy, do prag-
matycznego podej�cia do sprawy - nie
zwlekajcie i przystêpujcie do realiza-
cji opieki farmaceutycznej w swych
aptekach. Jestem przekonany, ¿e osób
pragn¹cych �wiadczyæ opiekê farma-
ceutyczn¹ w aptekach jest bardzo
du¿o. Na takie przekonanie pozwala
mi moje do�wiadczenie nabyte w cza-
sie szkoleñ, kursów czy te¿ konferen-
cji i sympozjów naukowych zwi¹za-
nych z opiek¹ farmaceutyczn¹, prze-
prowadzanych zarówno w czasie pra-
cy nad Strategi¹, jak i po tym okre-
sie. Ogromne zainteresowanie i szcze-
gólny entuzjazm osób uczestnicz¹cych
w tych imprezach dodatkowo to po-
twierdza. Mamy wreszcie warunki do
tego, aby nasza wiedza i  umiejêtno-
�ci  zosta³y spo¿ytkowane. Mo¿e
z pocz¹tku nie bêdzie to w pe³ni, na
sto procent, opieka farmaceutyczna,
ale niech ona w ogóle, choæ w okro-
jonej postaci, zaistnieje. Wszystkich
tych, którzy pragn¹ jak najszybciej
zacz¹æ w pierwszej kolejno�ci odsy-
³am do przestudiowania zapisów do-
tycz¹cych zadañ farmaceutów zawar-
tych w Strategii. Zachêcam tak¿e do
lektury sporej ju¿ na polskim rynku
liczby opracowañ po�wiêconych
praktycznym aspektom sprawowania
opieki farmaceutycznej w aptekach.
Bardzo gor¹co namawiam do udzia³u
w kursach i szkoleniach dotycz¹cych
tego przedmiotu. W tym ostatnim
przypadku zwracam jednak uwagê,
¿e nie wszystkie kursy i szkolenia,
które w nazwie zawieraj¹ has³o
�opieka farmaceutyczna�, cokol-
wiek z opiek¹ maj¹ wspólnego.
Jedne z nich s¹, bowiem rozszerzo-

nym kursem z fizjologii i farmakologii
a inne za�, szczególnie o charakterze
marketingowym, s¹ niczym innym jak
nauk¹ w³a�ciwego doradzania pa-
cjentowi przez farmaceutê. Po-
wszechnie wiadomo, ¿e doradztwo to
tylko w¹ski i wcale nie najwa¿niejszy
element opieki farmaceutycznej. Za-
chêcam tak¿e do brania udzia³u w pi-
lota¿owych programach opieki farma-
ceutycznej organizowanych przez nie-
które uczelnie farmaceutyczne w Pol-
sce. Nie bez znaczenia dla  osób pra-
gn¹cych w³a�ciwie sprawowaæ opie-
kê farmaceutyczn¹ jest udzia³ w kon-
ferencjach naukowych i sympozjach
zwi¹zanych z   opiek¹ farmaceutyczn¹.
Polecam tego typu miejsca, jako zna-
komite �ród³a wiedzy i wymiany in-
formacji. Najbli¿sza godna polecenia
Konferencja �Edukacja pacjenta
w opiece farmaceutycznej, a recepty
elektroniczne w aptece� odbêdzie siê
w dniu 11 wrze�nia w Poznaniu. Tym
za�, którzy przeszli cykl szkoleñ pod-
stawowych i specjalistycznych nie po-
zostaje nic innego, jak tylko rozpo-
znanie potrzeb pacjentów z otocze-
nia swej apteki i wprowadzenie opie-
ki do praktyki aptecznej.

Zanim jednak przyst¹picie do
sprawowania opieki farmaceutycz-
nej, dobrze zaplanujcie swój projekt.
Niezmiernie wa¿nym jest, aby odró¿-
niæ to, co mo¿emy aktualnie robiæ
w sprawuj¹c opiekê farmaceutyczn¹
od tego, czego ci¹gle jeszcze robiæ
nam nie wolno. Przypominam, ¿e
opieka farmaceutyczna nie jest
obligatoryjna. Nie ka¿da apteka
musi j¹ wykonywaæ. Pamiêtajmy, ¿e
na sprawowanie opieki farmaceu-
tycznej wobec konkretnego pacjen-
ta musimy mieæ jego pisemn¹ zgodê.
Opieki nie jest w stanie prowadziæ
farmaceuta jednocze�nie obs³uguj¹-
cy pacjentów za pierwszym sto³em,
zamawiaj¹cy b¹d� przyjmuj¹cy leki
do apteki. Dlatego te¿ nie jest w sta-

nie w³a�ciwie prowadziæ opieki far-
maceutycznej apteka prowadzona
przez jednego magistra farmacji. Pro-
szê jednak nie zapominaæ o jak¿e
wa¿nej w procesie opieki farmaceu-
tycznej dokumentacji. Zebrane
i usystematyzowane uwagi i spostrze-
¿enia s¹ nie tylko przydatne w roz-
wi¹zywaniu konkretnych problemów
lekowych, ale stanowi¹ one materia³
do wymiany pogl¹dów i do�wiad-
czeñ zwi¹zanych z praktycznym wy-
konywaniem opieki farmaceutycznej.

Mimo braku kilku wa¿nych
elementów, o których mówi Strate-
gia, nie ma na co czekaæ. A skoro
ju¿ o tym mowa, to czego nam bra-
kuje? Nie mamy jednostki central-
nie koordynuj¹cej dzia³ania zwi¹za-
ne z opiek¹ farmaceutyczn¹ z ramie-
nia NRA. Nie mamy centrum zbie-
rania, wymiany i archiwizacji infor-
macji. Nie mamy systemu akredyta-
cji i certyfikacji w zakresie opieki
farmaceutycznej. Nie mamy monito-
ringu wszelkich dzia³añ zwi¹zanych
z opiek¹ farmaceutyczn¹. Braków
jest du¿o wiêcej. Ale nie s¹ one ¿ad-
n¹ wielk¹ przeszkod¹. Jestem prze-
konany, ¿e w najbli¿szym czasie wy-
mienione braki zostan¹ uzupe³nione.
Jedno jest wa¿ne, mianowicie mamy
niebywa³¹ okazjê pokazaæ swoim
pacjentom jak farmaceuci umiej¹
i mog¹ troszczyæ siê o stan ich zdro-
wia, ba! o jego poprawê. Populary-
zujmy opiekê farmaceutyczn¹ w spo-
³eczeñstwie i przyzwyczajajmy ludzi
do jej dobrodziejstwa. Niech nasi
pacjenci uciesz¹ siê, ¿e wreszcie kto�
naprawdê o nich my�li, chce im po-
móc, zaopiekowaæ siê nimi i polep-
szyæ ich zdrowie i styl ¿ycia.

dr n. farm. Tadeusz B¹belek
Prezes

Wielkopolskiej Okrêgowej
Rady Aptekarskiej

w Poznaniu
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Hirsutyzm czêsto bywa mylo-
ny z hipertrichoz¹ lub wirylizacj¹.
Hipertrichoza w odró¿nieniu od hir-
sutyzmu polega na nadmiernym po-
ro�cie w³osów tak¿e na tych czê-
�ciach cia³a, gdzie ow³osienie nie jest
zale¿ne od mêskich hormonów.
Z kolei wirylizacja to schorzenie
w którym poziom androgenów jest
tak wysoki, i¿ oprócz mêskiego
ow³osienia pojawiaj¹ siê równie¿
cechy takie jak niski g³os, zmiana
sylwetki cia³a czy tr¹dzik.

 Bezpo�redni¹ przyczyn¹  hir-
sutyzmu jest zazwyczaj nadmiar mê-
skich hormonów p³ciowych - andro-
genów.  Powodem hiperandrogeni-
zmu mog¹ byæ pewne stany choro-
bowe, niektóre dosyæ powa¿ne np.
hormonalnie aktywne guzy. Ponadto
choroby nadnerczy (zespó³ Cushin-
ga, zespó³ nadnerczowo-p³ciowy),
niedoczynno�æ tarczycy, zespó³ po-
licystycznych jajników, czy hiperpro-
laktynemia posiadaj¹ hirsutyzm
w swoim spektrum objawów.

Co istotne, zdarzaj¹ siê przy-
padki hirsutyzmu polekowego.
W�ród leków o dzia³aniu proandro-
gennym nale¿y wymieniæ przede
wszystkim sterydy (czêsto przepisy-
wane d³ugofalowo w leczeniu alergii

i stanów zapalnych). Poziom prolak-
tyny podnosi tak¿e szereg leków
z grupy psychotropów. Ponadto
starsze generacje pigu³ek antykon-
cepcyjnych zawieraj¹ progestageny
o dosyæ silnie zaznaczonym w³asnym
dzia³aniu androgenowym.

Pojawieniu siê nadmiernego
ow³osienia sprzyjaj¹ pewne stany fi-
zjologiczne, takie jak okres pokwita-
nia, ci¹¿a, czy menopauza. Sprzyja mu
tak¿e oty³o�æ, zw³aszcza w po³¹cze-
niu z cukrzyc¹ typu drugiego.

Zdarza siê, i¿ pacjentka nie
cierpi na ¿adne choroby, a poziom
hormonów utrzymuje siê w normie.
Hirsutyzm w tym przypadku okre�la
siê mianem idiopatycznego, a nad-
mierne ow³osienie przypisuje siê
zwiêkszonej wra¿liwo�ci mieszków
w³osowych na androgeny. Jest to
najczêstsza diagnoza, a dolegliwo�æ
wi¹¿e siê z predyspozycjami rodzin-
nymi lub rasowymi. Na przyk³ad
Azjatki prawie nigdy nie cierpi¹ na
hirsutyzm, natomiast kobiety z obsza-
ru Morza �ródziemnego, czy Hindu-
ski  maj¹ tendencjê do obfitszego
ow³osienia. Dodatkowo warto zwró-
ciæ uwagê, i¿ u kobiet z ciemn¹ kar-
nacj¹ nawet normalne ow³osienie jest
zawsze bardziej widoczne.

Standardowe leczenie hirsuty-
zmu obejmuje podawanie  �rodków
antyandrogenowym, przede wszyst-
kim octanu cyproteronu, najczê�ciej
w po³¹czeniu z estrogenami.

Dzia³anie antyandrogenowe
wywieraj¹ tak¿e:

a. �rodki blokuj¹ce receptor
androgenowy � spironolak-
ton, flutamid

b. leki hamuj¹ce tranzwersjê
testosteronu do jego aktyw-
nego metabolitu (inhibitory
alfa-reduktazy) � m.in. fina-
steryd
G³ówne wskazania lecznicze

tych zwi¹zków chemicznych s¹ zu-
pe³nie inne ni¿ hirsutyzm, warto jed-
nak wiedzieæ, i¿ sporadycznie mog¹
one byæ zalecone przez lekarza spe-
cjalistê w wyj¹tkowo trudnych przy-
padkach hirsutyzmu.

Niedostêpny w Polsce, ale
popularny za granic¹ jest lek zawie-
raj¹cy chlorowodorek eflornityny.
Jest to �rodek aplikowany w posta-
ci kremu, nie dzia³a jednak jak depi-
lator. Mechanizm jego dzia³ania po-
lega na hamowaniu dekarboksylazy
ornityny, co powstrzymuje porost
w³osów. Lek dostêpny jest wy³¹cz-
nie na receptê lekarsk¹.

Gdy w³osy
przestaj¹ zdobiæ

Piêkne, gêste w³osy to niew¹tpliwa ozdoba ka¿dej kobiety. Problem zaczyna siê wtedy, gdy mocne
i d³ugie nie zdobi¹ g³owy, lecz cia³o. Hirsutyzm to dolegliwo�æ polegaj¹ca na wystêpowaniu nadmiernego
ow³osienia typu mêskiego u kobiet. Grube, ciemne w³osy zastêpuj¹ delikatny meszek na twarzy, klatce
piersiowej, brzuchu, czy po�ladkach. Hirsutyzm to nie tyle choroba, co objaw zaburzeñ w funkcjonowaniu
organizmu lub wska�nik pewnych stanów fizjologicznych. Niestety jest to symptom tak dokuczliwy,
i¿ mo¿e byæ przyczyn¹ dalszych komplikacji zdrowotnych, tym razem w sferze emocjonalnej. Nadmierne
ow³osienie powoduje utratê pewno�ci siebie, spadek poczucia w³asnej warto�ci i atrakcyjno�ci. Trudno
zaakceptowaæ cia³o z obfitym ow³osieniem, kiedy wokó³ panuje moda na aksamitnie g³adk¹ skórê.
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Pewn¹ rolê mo¿e odgrywaæ
fitoterapia - znane s¹ doniesienia
o skuteczno�ci naparów z miêty pie-
przowej w obni¿aniu poziomu mê-
skich hormonów. Preparaty z niepo-
kalanka pieprzowego mog¹ pomóc
w generalnym uregulowaniu gospo-
darki hormonalnej. W³a�ciwo�ci an-
tyandrogenowe maj¹ tak¿e �rodki
tradycyjne zalecane w chorobach
przerostowych prostaty, takie jak
palma sabalowa.

Leki zwy-
kle nie zniszcz¹
istniej¹cego ju¿
ow³osienia. Aby
w pe³ni oceniæ
skutek kuracji na-
le¿y albo dokonaæ
depilacji, albo
cierpliwie czekaæ
na wyro�niêcie
nowej generacji
w³osów. Pacjent
musi zrozumieæ, i¿
leczenie jest  prze-
wlek³e, a jego
przerwanie zwy-
kle prowadzi do
nawrotu obja-
wów.

W przy-
padku schorzeñ
organicznych le-
czenie polega na
przepisaniu adekwatnej terapii, czyli
np. bromokryptyny w hiperprolak-
tynemi, czy hormonów tarczycy przy
jej niedoczynno�ci. W niektórych
przypadkach skuteczna bêdzie inter-
wencja chirurgiczna lub zmiana sto-
sowanych leków.

Istotnym elementem kuracji,
którego nie bêdziemy tutaj jednak
obszernie omawiaæ, pozostawiaj¹c
to pole do popisu kosmetologom
jest depilacja.

Podstawowe badania diagno-
styczne to USG lub tomografia na-
rz¹dów rodnych, które mo¿e zleciæ
lekarz ginekolog. W ustaleniu stanu
gospodarki hormonalnej pomo¿e le-
karz endokrynolog. Nie powinno siê
goliæ/depilowaæ przed wizyt¹, tak by
w³oski uros³y praktycznie w ca³o�ci i
aby lekarz móg³ samodzielnie oceniæ
stopieñ nasilenia ow³osienia. W usta-
leniu diagnozy pomocne jest bada-

nie poziomu androstendionu, prolak-
tyny, hormonów tarczycy, kortyzo-
lu, gonadotropin, estradiolu, DHEA-
S (siarczanu dehydroepiandrostero-
nu) i SHBG (bia³ka wi¹¿¹cego wol-
ny testosteron).  W ocenie nasilenia
hirsutyzmu stosuje siê tak¿e pó³ilo-
�ciow¹ skalê Ferrimana i Gallweya.
Pozwala ona oznaczyæ (w skali od 0
do 4 punktów) stopieñ ow³osienia
dziewiêciu okolic zale¿nych od an-
drogenów. S¹: warga górna, podbró-

Kobieta cierpi¹ca na zaburzenie porostu w³osów
opisana w Kronice Norymberskiej (1493).

dek, klatka piersiowa, górna i dolna
czê�æ pleców oraz brzucha, górn¹
czê�æ ramienia oraz uda. Hirsutyzm
rozpoznaje siê przy wyniku suma-
rycznym powy¿ej 8 punktów.

Hirsutyzm jest problemem
wstydliwym, a dodatkowo pacjent-
ki czêsto skar¿¹ siê na brak zrozu-
mienia ich problemu po�ród lekarzy
pierwszego kontaktu. Wielu rozk³a-
da rêce i winê zrzuca na �tak¹ uro-

dê�, tymczasem to
nie �gêsta broda za-
pleciona w warko-
czyki� powinna byæ
sygna³em do prze-
prowadzenia do-
datkowych badañ,
lecz subiektywna
ocena pacjentki,
dla której najwyra�-
niej nawet nieco
mniejsze ow³osienie
stanowi ju¿ pro-
blem.

Rol¹ farma-
ceuty nie bêdzie
prawdopodobnie
b e z p o � r e d n i a
sprzeda¿ jakiego�
preparatu, lecz
fachowe obja�nie-
nie mo¿liwych
przyczyn proble-
mu, czy te¿ wska-

zanie typu specjalisty, do które-
go warto wybraæ siê na wizytê.
Umiejêtno�æ przeprowadzenia
konstruktywnej konsultacji, rze-
telne wiadomo�ci i dobre wyczu-
cie problemu na pewno nie umkn¹
uwadze pacjenta.

Forum internetowe dla osób
dotkniêtych problemem hirsutyzmu:
http://www.hirsutyzm.fora.pl/

mgr farm. Olga Sierpniowska
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Rtêæ i jej zwi¹zki s¹ trucizna-
mi komórkowymi. Wykazuj¹ wyso-
ki stopieñ powinowactwa do grup
sulfhydrylowych, co oznacza,
¿e mog¹ zak³óciæ prawie wszystkie
reakcje enzymatyczne w organizmie.

Choæ truj¹ce w³a�ciwo�ci rtêci
s¹ znane od dawna, substancja ta nie
stanowi³a znacz¹cego problemu tok-
sykologicznego do czasu rozpo-
wszechnienia jej przez cz³owieka w
wielu ga³êziach przemys³u. Ska¿enie
�rodowiska rtêci¹ nastêpuje nie-
ustannie na wiele ró¿nych sposobów,
jednak cz³owiek ma najbli¿szy kon-
takt z rtêci¹ poprzez zwyk³y termo-
metr.  Nale¿y zdaæ sobie sprawê, i¿
ka¿dy zakupiony w aptece przyrz¹d
rtêciowy do pomiaru temperatury
zosta³ nabyty, aby zast¹piæ ten uszko-
dzony, lub najczê�ciej � rozbity.

RTÊÆ METALICZNA, CZYLI
�PANI MAGISTER, ST£U-

K£EM TERMOMETR�
W przyrz¹dach pomiarowych,

w tym w termometrach wystêpuje
rtêæ w postaci metalicznej.  Wbrew
pozorom, nie jest to najgro�niejsza
forma tego pierwiastka.  Doustne
przyjêcie rtêci zwykle nie wi¹¿e siê
z powa¿niejszym niebezpieczeñ-
stwem. W dawnej medycynie poka�-
ne dawki rtêci aplikowano pacjen-
tom jako �rodki  przeczyszczaj¹ce.
Jednak rozlana rtêæ rzadko trafia do
organizmu poprzez uk³ad pokarmo-
wy (przypadkowo mog¹ j¹ spo¿yæ
ma³e dzieci lub zwierzêta domowe).

Zwykle bardzo szybko paruje (wy-
syca powietrze w ci¹gu kilku godzin)
i dostaje siê do organizmu drog¹ od-
dechow¹. Nale¿y podkre�liæ, ¿e rtêæ
nie jest organizmowi do niczego po-
trzebna nawet w mikroskopijnych
ilo�ciach, dlatego ka¿dy jej atom jest
uwa¿any za ska¿enie. St¹d brak
zgodno�ci, jak du¿e niebezpieczeñ-
stwo mo¿e stworzyæ 0,5-1,5 grama
rtêci, bo tyle w³a�nie zawiera jeden
termometr.  Wiele zale¿y od sposo-
bu zabezpieczenia rtêci.

Rozlan¹ rtêæ najlepiej zebraæ
do szklanego pojemnika za pomoc¹
kartki papieru lub zakraplacza.
Zmiotki lub pêdzelki, zwykle rozbi-
jaj¹ plamê na mnóstwo drobnych
kropelek, które rozbiegaj¹ siê po
ca³ym pomieszczeniu. Z tej samej
przyczyny nie zaleca siê odkurzania
wycieku.  Drobiny metalicznej rtêci
s¹ tak ruchliwe, i¿ mówi siê o nich ¿e
zachowuj¹ jakby �¿y³y w³asnym ¿y-
ciem�. W postaci niewidzialnej pa-
jêczyny potrafi¹ ople�æ ca³e miesz-
kanie. Ze wzglêdu na reaktywno�æ
rtêci nie zaleca siê stosowania ¿ad-
nych detergentów do oczyszczenia
powierzchni zalanych rtêci¹.

Najpewniejsz¹ metod¹ po-
zbycia siê rtêci jest zasypanie jej
proszkiem cynkowym. Powstaje
wówczas amalgamat, który neutrali-
zuje rtêæ i jest ³atwy do sprz¹tniêcia.
Do dezaktywacji rtêci nadaje siê
równie¿ siarka, jednak proces che-
miczny z jej udzia³em jest du¿o wol-
niejszy.

Zaniedbanie uprz¹tniêcia rtêci
nara¿a mieszkañców ska¿onego po-
mieszczenia na d³ugotrwa³e wdycha-
nie par rtêci. Przy du¿ym ich stê¿e-
niu mo¿e to powodowaæ ostre za-
trucie. Manifestuje siê ono g³ównie
uszkodzeniem p³uc. Przy d³ugotrwa-
³ym podtruwaniu parami rtêci poja-
wiaj¹ siê niespecyficzne objawy typu
bóle g³owy, os³abienie, czy te¿ sk³on-
no�æ do biegunek. Charakterystycz-
ny jest jedynie niebieskofioletowy
r¹bek na dzi¹s³ach.  W dalszym prze-
biegu zatrucia pojawiaj¹ siê objawy
ze strony uk³adu nerwowego. Zno-
wu s¹ to ma³o specyficzne zaburze-
nia snu i koncentracji, wzmo¿ona
pobudliwo�æ, stan nie�mia³o�ci z od-
czynem trwogi, czy zmienno�æ na-
strojów. Niestety pierwsze ³atwe do
rozpoznania symptomy to dr¿enia,
bêd¹ce objawem zespo³u encefalo-
patii rtêciowej lub polineuropatia
bêd¹ce znakiem zmian w obwodo-
wym uk³adzie nerwowym.

ORGANICZNY, NIE ZNACZY
ZDROWY

Najsilniejszymi truciznami s¹
organiczne po³¹czenia rtêci: metylo-
i etylortêæ.  Powstaj¹ one z rtêci
metalicznej w wodach i glebie pod
wp³ywem mikroorganizmów.
Wch³aniane drog¹ pokarmow¹
z ³atwo�ci¹ przenikaj¹ do mózgu.
Niektóre z tych zwi¹zków wch³aniaj¹
siê tak¿e przez skórê. Powoduj¹ pa-
tologiczne zmiany w o�rodkowym
uk³adzie nerwowym, g³ównie mó¿d¿-

¯ywe srebro
Rtêæ, zwana równie¿ ¿ywym srebrem, jest pierwiastkiem

unikalnym, poniewa¿ w normalnych warunkach wystêpuje w
stanie ciek³ym. Jednocze�nie jest uwa¿ana za jeden z najbar-
dziej toksycznych metali nieradioaktywnych.
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ku. Oznacza to, i¿ objawami zatru-
cia s¹ zaburzenia ruchowe � parte-
stezje, a nastêpnie ataksja. Je�li tru-
cizna kumuluje siê dalej wystêpuj¹
zaburzenia mowy, g³uchota, a w koñ-
cu �mieræ.

W efekcie omy³kowego
wprowadzenia do spo¿ycia ziarna
siewnego zabezpieczonego organicz-
nymi zwi¹zkami rtêci przed pora¿e-
niem grzybami, w latach 1971-1972
nast¹pi³o tragiczne, masowe zatrucie
ludno�ci w Iraku. Natomiast naj-
wiêksza katastrofa eko-
logiczna powi¹zana z
zatruciem rtêci¹ pocho-
dz¹c¹ z przemys³u mia-
³a miejsce w latach
1953-1970 w Japonii,
nad zatok¹ Minamata.
Wodê w zatoce zanie-
czy�ci³a fabryka produ-
kuj¹ca polichlorek wi-
nylu. Stê¿enie rtêci nie
by³o wysokie, jednak w
naturalny sposób ku-
mulowa³a siê ona w ko-
lejnych ogniwach ³añ-
cucha pokarmowego, osi¹gaj¹c
w rybach drapie¿nych stê¿enie kilka
tysiêcy razy wy¿sze ni¿ w wodzie.
Ryby natomiast by³y podstaw¹ diety
mieszkañców wybrze¿a. U doros³ych
stwierdzono objawy przytoczone
powy¿ej. Zanotowana tak¿e wiele
poronieñ, a dzieci matek zatrutych
rtêci¹ rodzi³y siê z wadami wrodzo-
nymi � zniekszta³ceniem koñczyn
i niedorozwojem.

Istniej¹ uzasadnione podejrze-
nia, i¿ w Ameryce Po³udniowej rtêæ
jest nadal wykorzystywana do nie-
legalnego pozyskiwania z³ota ze z³o-
tono�nego piasku. W tych tropikal-
nych warunkach powstaj¹ ³atwo zna-
cz¹ce ilo�ci metylortêci. Skala zja-
wiska nie jest do koñca znana, ale
ekolodzy bij¹ na alarm, lub mówi¹c
wrêcz o Brazylii �ociekaj¹cej rtêci¹�.

SOLE NIELECZNICZE
Sole rtêci s¹ du¿o bardziej nie-

bezpieczne ni¿ rtêæ metaliczna. Ju¿
niewielkie ilo�ci przyjête doustnie
mog¹ okazaæ siê �miertelne. Zagro-
¿eniem s¹ g³ównie sublimat (dichlo-
rek rtêci), cyjanek rtêciowy i siarczek
rtêciowy (cynober). Zatrucie tymi
zwi¹zkami prowadzi do uszkodzenia
czynno�ci nerek, oraz wyst¹pienia
powa¿nych zaburzeñ pracy uk³adu
pokarmowego � krwawej biegunki
z martwic¹ b³ony �luzowej jelit.

SZALONA KURACJA
Zanim Aleksander Fleming

obdarzy³ �wiat b³ogos³awieñstwem
penicyliny jedynym skutecznym le-
karstwem na syfilis by³y kuracje rtê-
ci¹. Wbrew pozorom na ki³ê cierpia³o
wiele znamienitych osobisto�ci � ar-
tystów, uczonych i w³adców. Po d³u-
gim leczeniu, czêsto to, co uznawa-
no za ciê¿ki rzut ki³y by³o w istocie
objawami uszkodzenia mózgu przez
zatrucie rtêci¹. Kuracje rtêciowe
wprawdzie pomaga³y na krêtka bla-
dego, ale wyniszcza³y nerki, a dodat-
kowo powodowa³y wypadanie zê-
bów i w³osów�

O zatrucie rtêci¹ podejrzewa
siê te¿ Abrahama Lincolna, który
wprawdzie nie by³ syfilitykiem, lecz
za¿ywa³ popularne w XIX wieku tzw.

�niebieskie pigu³ki�. W ich sk³ad
oprócz rtêci wchodzi³ korzeñ lukre-
cji, woda ró¿ana, miód, cukier i za-
suszone p³atki ró¿. Mia³y one byæ po-
mocne w leczeniu depresji, ale Lin-
coln skojarzy³ ich dzia³anie z nêkaj¹-
cymi go napadami z³o�ci. Gdy kilka
miesiêcy po objêciu urzêdu przesta³
je przyjmowaæ, jego temperament
znacznie siê uspokoi³, a sam polityk
zachowa³ siê w pamiêci potomnych
jako ostoja spokoju i godno�ci.

NIESAMOWITE
HISTORIE
Niewykluczone, i¿

zatrucie rtêci¹, a konkret-
nie cynobrem (siarcz-
kiem rtêci) mog³o byæ
przyczyn¹ �mierci skry-
bów, którzy zabarwiali
tym zwi¹zkiem atrament.
Zwyczaj oblizywania na-
rzêdzi pisarskich pod-
czas przepisywania d³u-
gich fragmentów tekstu
móg³ prowadziæ do prze-
wlek³ego podtruwania siê

tym czerwonym zwi¹zkiem rtêci.
Szalony Kapelusznik z ksi¹¿-

ki �Alicja w krainie czarów� czerpie
prawdopodobnie swój �ród³os³ów w
angielskim zwrocie �mad as a hat-
ter�. Nie bez przyczyny, gdy¿ fraza
ta pochodzi st¹d, i¿ azotan rtêci u¿y-
wany by³ do konserwowania pil�nio-
wych kapeluszy. Zatrucie tym meta-
lem by³o przyczyn¹ przypadków za-
burzeñ psychicznych i �szalonego�
zachowania w�ród pracowników zaj-
muj¹cych siê modniarstwem.

W czasie II wojny �wiatowej
Polacy zmuszani do pracy w niemiec-
kich fabrykach samolotów saboto-
wali produkcjê poprzez ska¿anie rtê-
ci¹ aluminiowych odlewów. Powsta-
j¹cy amalgamat by³ niewykrywalny
go³ym okiem, ale pod wp³ywem wil-
goci  powodowa³ b³yskawiczn¹ ko-
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rozjê lataj¹cych maszyn.
Rtêæ w amalgamacie denty-

stycznym stanowi drugi co do ilo�ci
zasób rtêci w spo³eczeñstwie w Eu-
ropie. Jej ilo�ci s¹ na tyle znacz¹ce,
i¿ w krajach w których przyjêtym
sposobem pochówku jest kremacja
stanowi to realne ryzyko ska¿enia
�rodowiska.

Niezwykle wysoki ciê¿ar w³a-
�ciwy rtêci fascynowa³ ludzi od daw-
na. Kr¹¿¹ pog³oski o basenach wy-
pe³nionych rtêci¹ po których mo¿na
by³o wrêcz spacerowaæ. Opracowa-
no nawet interesuj¹ca metod¹ fizjo-
terapeutyczn¹ leczenia obrzêku lim-
fatycznego, w której gradient ci�nieñ
pomiêdzy rtêci¹ a koñczyn¹ dzia³a³
na zasadzie kompresoterapii.

DO LAMUSA, CZYLI GDZIE?
Mimo zagro¿eñ pacjenci bar-

dzo ceni¹ sobie termometry rtêcio-
we za ich du¿¹ dok³adno�æ i niewy-
górowan¹ cenê. Prawd¹ jest, i¿ tra-
dycyjny termometr to urz¹dzenie,
które nigdy siê nie rozkalibruje � chy-
ba, ¿e zostanie uszkodzone. Niemniej
niebawem wiele przyrz¹dów pomia-
rowych opartych na rtêci przejdzie
do lamusa. Pytanie brzmi � czyli w³a-
�ciwie gdzie? Pot³uczone termome-
try wyrzucone do kosza zatruwaj¹
�rodowisko naturalne. Poprzez wy-
sypiska trucizna przenika do zaso-
bów wodnych, ska¿a miêso ryb. Sta-
ny Zjednoczone ju¿ w 2002 roku
przeprowadzi³y akcjê bezp³atnej
wymiany termometrów rtêciowych
na elektroniczne. Polska na razie szy-
kuje siê dopiero do wdro¿enia dy-
rektywy 2007/51/WE z 25 wrze�nia
2007 roku, która ostatecznie zakoñ-
czy sprzeda¿ produktów zawieraj¹-
cych rtêæ.

mgr farm. Micha³ Grzegorczyk

Polskê zalewa plaga
gro�nych podróbek leków

Nawet, co 10. lek sprzedawany w Polsce mo¿e byæ podra-
biany! � ostrzega �wiatowa Organizacja Zdrowia.

Polskie grupy przestêpcze znalaz³y nowe �ród³o dochodów
� sprowadzanie fa³szywych tabletek z Dalekiego Wschodu.

W pierwszym pó³roczu tego roku celnicy zarekwirowali 107
tys. opakowañ leków, podczas gdy przez ca³y ubieg³y rok tylko
1,3 tys.

To prawie 170-krotny wzrost. � Mo¿na ju¿ mówiæ o praw-
dziwej pladze � przyznaje Witold Lisicki, rzecznik s³u¿by cel-
nej.

Najczê�ciej sprowadzane s¹ podrabiane leki na potencjê oraz
sterydy, a tak¿e antybiotyki, leki przeciwbólowe, hormonalne
i �rodki na odchudzanie. Sprzedawane s¹ przez internet, w sex
shopach, si³owniach i na targowiskach. Identyczne pod wzglê-
dem wizualnym podróbki ró¿ni¹ od orygina³ów sk³adem che-
micznym. Ich za¿ycie mo¿e mieæ tragiczne skutki.

- Podrobione leki s¹ realnym zagro¿eniem dla zdrowia
i ¿ycia - ostrzega Pawe³ Sztwiertnia, dyrektor generalny Zwi¹z-
ku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych IN-
FARMA. Zwi¹zek od dawna zwraca³ uwagê, ¿e ten problem
narasta w krajach Europy Zachodniej i wkrótce mo¿e dotrzeæ
do Polski. Teraz dotar³.

- W ostatnich miesi¹cach otrzymujemy coraz wiêcej in-
formacji o podróbkach leków. Dlatego zaczêli�my intensyw-
niej monitorowaæ pod tym k¹tem internet, targowiska, si-
³ownie i kluby - mówi Robert Horosz z biura prasowego Ko-
mendy G³ównej Policji.

Jednak nieoficjalnie policjanci przyznaj¹, ¿e zjawisko sta³o
siê tak powszechne, i¿ nie s¹ w stanie go kontrolowaæ. To nie
jest zreszt¹ polska specyfika - fa³szywe leki zalewaj¹ ca³¹ Euro-
pê, dostarczane przez zarejestrowane na Wschodzie firmy i ich
przedstawicieli.

Eksperci ostrzegaj¹, ¿e ka¿dy lek kupiony z niepewnego �ród³a
mo¿e okazaæ siê gro�n¹ fa³szywk¹ o tragicznych dla zdrowia
konsekwencjach. Wed³ug badañ ekspertów podróbki zawiera-
j¹ albo placebo, np. w postaci cukru lub gipsu, albo maj¹ sub-
stancjê aktywn¹ tak¹ jak prawdziwy lek, ale w du¿o mniejszej
ilo�ci, albo ich sk³ad jest zupe³nie inny. Szczególnie te ostatnie s¹
gro�ne. Mog¹ nawet zabiæ.

£ukasz Krajewski, �Polska- The Times� (1.09.2008)

Przegl¹d prasy
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Przyprawy
mog¹ leczyæ

cz. II

fo
t.
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Mentha piperita
� miêta pieprzowa

Menthae folium � li�æ miêty

Zawiera ona w swym sk³adzie
olejek lotny z mentolem i tymolem jak
równie¿ garbniki, gorycze i kwasy
organiczne.

Miêta jest niezast¹piona jako re-
medium przy zaburzeniach w wy-
dzielaniu ¿ó³ci, zapaleniu woreczka
¿ó³ciowego i dróg ¿ó³ciowych,
w kamicy ¿ó³ciowej i ¿ó³taczce, przy
wzdêciach, kolce jelitowej, w zabu-
rzeniach przewodu pokarmowego,
w zaburzeniach uk³adu nerwowego
objawiaj¹cych siê w bezsenno�ci,
migrenie, nerwobólach, drgawkach
nerwowych i w zaburzeniach men-
struacyjnych. Olejek miêtowy stosuje
siê w przemy�le kosmetycznym, do-
daj¹c go do past do zêbów, p³ynów
do ust i p³ynów do k¹pieli.

Jako przyprawa dodawana jest
do sa³atki sk³adaj¹cej z pomidorów
(bierze siê posiekane, m³ode listecz-
ki), twaro¿ku, sa³aty, jogurtu i szpi-
naku. Powszechnie wykorzystywa-
na w przemy�le cukierniczym, bo kto
z nas nie ¿u³ gumy o smaku miêto-
wym, do aromatyzowania octu, go-
towanych miês i salcesonu oraz do
produkcji wielu gatunków napojów,
wódek i likierów. W Anglii sos miê-
towy jest ulubion¹ potraw¹ naro-

dow¹. Jest on podawany na zimno
jak i na gor¹co do pieczeni baraniej
czy ryb z rusztu.

Rosmarinus officinalis
� rozmaryn lekarski
Rosmarini folium
� li�æ rozmarynu

W �redniowieczu rozmaryn s³u-
¿y³ za paszê dla owiec, dziêki czemu
po uboju ich miêso uzyskiwa³o wy-
borny smak. Znany by³ równie¿ sze-
roko wówczas rozmarynowy miód.
Najwiêkszymi producentami rozma-
rynu s¹: Stany Zjednoczone, Mek-
syk i Francja.

A jego wnêtrze kryje olejek lot-
ny, garbniki, kwasy organiczne oraz
flawonoidy.

Rozmaryn wykazuje dzia³anie
moczopêdne, ¿ó³ciopêdne i rozkur-
czowe. Obecny w nim kwas rozma-
rynowy i triterpeny  dzia³aj¹ przeciw-
zapalnie. Poza tym rozmaryn u¿ywa-
ny jest jako lek który dzia³a dezyn-
fekuj¹co oraz podra¿niaj¹co na skó-
rê. Stosowany jest w lecznictwie na
cierpienia ¿o³¹dka, w¹troby i nerek,
dzia³a równie¿ napotnie i przeciwreu-
matycznie. Wchodzi w sk³ad m.in.
ma�ci, maseczek od�wie¿aj¹cych,
p³ynów do k¹pieli ujêdrniaj¹cych
skórê, koj¹cych system nerwowy,
³agodz¹cych bóle reumatyczne, po-

prawiaj¹cych kr¹¿enie krwi. Dym
z ga³¹zek rozmarynu aromatyzuje
pieczone na ro¿nie miêso.

Jako przyprawa cechuje siê swo-
istym aromatem, który wydzielaj¹
zarówno li�cie, jak i kwiaty. rozma-
rynu. Ich smak jest orze�wiaj¹cy,
gorzkawo-korzenny, nieco cierpki, a
nawet piek¹cy. Rzadko stosuje siê
rozmaryn jako przyprawê samoistn¹,
o wiele czê�ciej jest on wa¿nym
sk³adnikiem mieszanek przyprawo-
wych, zw³aszcza w kompozycjach
z majerankiem i cz¹brem. S³u¿y do
aromatyzowania likierów, wódek
¿o³¹dkowych . U¿ywany by³ równie¿
do aromatyzowania win zio³owo �
miodowych, a nawet piwa. Czêsto
jest stosowany jako dodatek do
sma¿onych ryb, grzybów, niektórych
zup i sosów, sa³atek, potraw z du¿¹
ilo�ci¹ czosnku oraz dañ rybnych
i owoców morza, makaronów, go-
towanych ziemniaków, t³ustych miês,
kie³bas, kotletów, farszów, paszte-
tów, gdy¿ u³atwia trawienie t³usz-
czów. Poprawia smak zup jarzyno-
wych, ciemnych sosów, sma¿onych
ziemniaków i pizzy. Nadaje charak-
terystyczny zapach marynatom octo-
wym i olejowym. Tradycyjnie ok³a-
da siê nimi upieczon¹ baraninê i ja-
gniêcinê, miêso królika, dziczyznê.
Typowa przyprawa dla potraw
kuchni francuskiej.
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Salvia officinalis
� sza³wia lekarska

Salviae folium � li�æ sza³wii

Jej nazwa wywodzi siê od ³aciñ-
skiego s³owa salvus znacz¹cego
zdrowie, a jej cenne w³a�ciwo�ci
wynikaj¹ ze sk³adu chemicznego,
czyli olejeku eterycznego (2,5 %) za-
wieraj¹cego tujon, cyneol, kamforê
i pinen, a ponad to garbniki, flawo-
noidy, kwasy organiczne, gorycze,
du¿e ilo�ci witaminy B1, witaminy PP,
karoteny (witaminy A) i du¿e ilo�ci
witaminy C.
Sza³wia dzia³a odka¿aj¹co, �ci¹ga-
j¹co, przeciwzapalne i przeciwpot-
ne. Pobudza wydzielanie soków tra-
wiennych, reguluje perystaltykê jelit
i stosowany jest wewnêtrznie jako
�rodek przeciwdzia³aj¹cy wzdêciom,
nadmiernej fermentacji, w bólach
brzucha, kolce jelitowej i przeciw
³agodnej biegunce. Dziêki bakterio-
bójczym w³a�ciwo�ciom od dawna
stosuje siê napar tego surowca tak-
¿e zewnêtrznie do p³ukania jamy ust-
nej, gard³a, przy ropnym zapaleniu
dzi¹se³, ple�niawce i przy anginie.
Napar sza³wii stosuje siê tak¿e do
ok³adów na trudno goj¹ce siê rany,
owrzodzenia ¿ylakowate nóg a tak-
¿e jako dolewkê do k¹pieli w cho-
robach reumatycznych, wysypkach
i innych schorzeniach skórnych. Ole-
jek sza³wiowy jest stosowany w per-
fumerii jako utrwalacz. Stosowanie
zbyt du¿ych dawek sza³wii b¹d� u¿y-
wanie jej przez d³u¿szy czas, mo¿e
wywo³aæ dzia³anie uboczne (obec-
no�æ tujonu w olejku lotnym sza³wii
powoduje kurcze padaczkowe).Po-
winny jej unikaæ kobiety w ci¹¿y.
Sza³wia jako przyprawa mo¿e zdo-
minowaæ smak potraw, ze wzglêdu
na swój gorzkawy smak, dlatego za-
leca siê j¹ stosowaæ z umiarem.
A wykorzystywana jest do wzboga-
cania smaku potraw z rodzin str¹cz-

kowych i t³ustych miês. �wie¿¹ i su-
szon¹ przyprawê dodaje siê do ja-
rzyn i marynat, do w¹tróbki, kotle-
tów cielêcych i wieprzowych oraz
potraw z drobiu, zup, sosów. U¿y-
wana tak¿e, jako dodatek do winia-
ków i likierów. Na zachodzie Euro-
py pije siê herbaty sza³wiowe z do-
datkiem cytryny lub miodu.Poleca-
ny jest dodatek kilku listków do
szasz³yków.

Thymus vulgaris
� tymianek pospolity

Thymi herba � ziele tymianku

Staro¿ytni Egipcjanie wykorzy-
stywali tymianek w procesie mumifi-
kacji zw³ok. Wykopaliska na terenie
Mezopotami i odcyfrowane gliniane
tabliczki dowodz¹ niezbicie, i¿ tymia-
nek by³ niegdy� wa¿nym sk³adnikiem
napojów uzdrawiaj¹cych. Grecy
sporz¹dzali z tymianku nawet napo-
je ch³odz¹ce. Znany, szczególnie ce-
niony i bardzo wysoko oceniany przez
smakoszy by³ miód tymiankowy

Nazwa gatunkowa - Thymus wy-
wodzi siê z greckiego s³owa thymon
czyli odwa¿ny. Dlatego tak wiele sta-
ro¿ytnych zwyczajów by³o zwi¹za-
nych z tym znaczeniem: rzymscy ¿o³-
nierze dla dodania sobie mêstwa k¹-
pali siê w wodzie z tymiankiem,
w �redniowiecznej Europie damy
wrêcza³y swoim rycerzom ga³¹zkê ty-
mianku, który mia³ likwidowaæ ich
nie�mia³o�æ i sprawiaæ, ¿e rycerze
stawali siê bardziej odwa¿ni, tak¿e
w sferze mi³osnej, szkoccy górale za�
pili herbatkê z dzikiego tymianku dla
dodania sobie odwagi i odpêdzenia
nocnych strachów.

Olejek tymiankowy ma dzia³anie
bakterio i grzybobójcze, g³ównie
dziêki zawarto�ci tymolu o silnym
dzia³aniu bakteriobójczym (du¿e za-
stosowanie w stomatologii, a jego
przedawkowanie w takiej czy innej

postaci (olejek tymiankowy tak¿e),
wywo³uje nudno�ci, ból g³owy, os³a-
bienie oddechu. Posiada du¿e zna-
czenie jako �rodek o w³a�ciwo�ciach
antybiotycznych w przemy�le para-
farmaceutyków i �rodków kosme-
tycznych (pasty do zêbów, wody do
ust). U¿ywa siê go do konserwowa-
nia okazów anatomicznych i zielar-
skich oraz ochrony papieru przed
butwieniem. Olejek tymiankowy
zmieszany z alkoholem jest dobrym
�rodkiem przeciwmolowym. Tymia-
nek, co jest wa¿ne dla mi³o�ników
ostrej kuchni niweluje zapach czosn-
ku u¿ytego w potrawie. Jako przy-
prawa stosowane s¹ �wie¿e i suszo-
ne zielone czê�ci zarówno ro�lin
uprawnych, jak i dzikich odmian ty-
mianku. U¿ywane do wywarów miê-
snych, ostrych sosów, ciê¿kich zup
(grochowa, fasolowa), pieczonej
kaczki, dziczyzny, królika, cielêciny,
wo³owiny oraz ryb. Przyprawia siê
nim wêdliny, bigos, mielone miêsa,
pasztety, sery, sa³aty, potrawy z ro-
�lin str¹czkowych, warzyw oraz piz-
zê. Tymianek, sza³wia i ocet stano-
wi¹ jedn¹ z kompozycji przyprawo-
wych, której u¿ywa siê do aromaty-
zowania mostków cielêcych. Przy-
prawa charakterystyczna dla kuchni
francuskiej i w³oskiej. Wzajemny sto-
sunek tymolu i karwolu w olejku
odpowiada za walory smakowe
przyprawy. Jadaln¹ czê�ci¹ krzewinki
s¹ jej zielone czê�ci. Najsmaczniej-
sze s¹ li�cie i kwiaty odciête z ³odygi
na wysoko�ci 6-8 cm od ziemi.
Z zasianej i pielêgnowanej krzewin-
ki ga³¹zki mo¿na �cinaæ dwa � trzy
razy w sezonie

mgr farm. Jaros³aw Widelski
mgr farm. Krystyna Skalicka-

Wo�niak
Katedra i Zak³ad Farmakognozji
z Pracowni¹ Ro�lin Leczniczych,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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POWIERZCHNIOWA
REGENERACJA SKÓRY

W leczeniu skutków k¹pieli
s³onecznych bardzo
wa¿ne jest nawil¿enie
skóry. Nasze babki ro-
bi³y ok³ady ze zsiad³e-
go mleka czy �mietany.
Obecnie stosuje siê bal-
samy nawil¿aj¹ce,
mleczka do cia³a, kre-
my od¿ywczo-nawil¿a-
j¹ce, maseczki od¿yw-
cze na twarz, szyjê
i dekolt oraz kremy roz-
ja�niaj¹ce przebarwie-
nia. Podstawowymi
substancjami obecnymi
w kremach s¹ witaminy
i substancje od¿ywcze
np. prowitamina B5 po-
budzaj¹ca wzrost i od-
nowê komórek. Hialu-
ronian sodu � naturalny
sk³adnik naskórka
i skóry w³a�ciwej wi¹-
¿e wodê w skórze i na d³ugo zabez-
piecza j¹ przed szkodliwym dzia³a-
niem czynników zewnêtrznych oraz
przed utrat¹ wody. Olej z pestek
winogron delikatnie nat³uszcza, na-
wil¿a i uelastycznia. Fitosterole, nie-
zbêdne nienasycone kwasy t³uszczo-
we, fosfolipidy oraz witamina E

wzmacniaj¹ bariery skórne i maj¹
dzia³anie od¿ywcze. Inne sk³adniki to
glony morskie, wyci¹g z ¿eñ-szenia,
lukrecja i aloes. W kremach wybie-

laj¹cych plamy na skórze czêsto
obecna jest arbutyna, rozja�niaj¹ca
i roz�wietlaj¹ca skórê.

Pomocne w regeneracji skó-
ry s¹ równie¿ peelingi drobno- i gru-
boziarniste, które z³uszczaj¹ po-
wierzchniowe warstwy zrogowacia-
³ego naskórka i ods³aniaj¹ zdrowy

naskórek. Korzystna jest wizyta
u kosmetyczki i zabiegi mikroderma-
brazji. Z domowych sposobów
mo¿e to byæ: maseczka ze �wie¿ego

ogórka (od�wie¿a
i nawil¿a) czy z po-
ziomek (wybiela pie-
gi). Wiele korzy�ci
dla skóry przynosi
maseczka z owoców
avocado � �ród³a wi-
tamin B, C, E, K, H
oraz t³uszczy. Aby j¹
przygotowaæ nale¿y
rozdrobniæ dojrza³e
owoce, ods¹czyæ
i pozostawiæ na skó-
rze 10 do 15 minut,
a nastêpnie dok³adnie
zmyæ maseczkê i na-
³o¿yæ krem nawil¿a-
j¹cy. Inne domowe
maseczki owocowe
o podobnym dzia³a-
niu to maseczka z ba-
nanów (wyg³adzaj¹-
ca), z owoców po-

rzeczki jasnej (wybielaj¹ca) i z tru-
skawek (nawil¿aj¹ca). Nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, aby nie stosowaæ ze-
wnêtrznie maseczek u osób uczulo-
nych na wy¿ej wymienione owoce.
Osoby maj¹ce tr¹dzik mog¹ zasto-
sowaæ maseczkê nawil¿aj¹c¹ z p³at-
ków owsianych. Nale¿y zalaæ p³atki

Mija czas wakacji i upragnionych urlopów. Ka¿dy z nas marzy, by pozosta³a po nim piêkna opaleni-
zna, która nadaje naszej skórze zdrowy i m³ody wygl¹d. Czêsto jednak nadmierna ekspozycja na promie-
niowanie UV niesie ze sob¹ zupe³nie inny efekt - przyspiesza starzenie siê skóry, prowadzi do zmian
barwnikowych, oparzeñ, plam i powstawania miejsc przesuszonych. Nasza skóra staje siê matowa i bez
wyrazu. Zarówno zdrowa skóra, jak i po d³ugotrwa³ym opalaniu potrzebuje regeneracji i odpowiedniej
opieki. Na ni¹ sk³adaj¹ siê dwie formy leczenia: regeneracja powierzchniowa skóry oraz regeneracja
skóry od wewn¹trz.

Regeneracja skóry po wakacjach
fo
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owsiane przegotowan¹, ciep³¹ wod¹
i pozostawiæ pod przykryciem do
czasu przestygniêcia. Nastêpnie od-
s¹czyæ p³atki i na³o¿yæ na twarz na
15 minut. Pozosta³y p³yn mo¿na wy-
korzystaæ do przemywania skóry
p³atkiem kosmetycznym. Z kolei na
przebarwienia mo¿na zastosowaæ twa-
róg rozmieszany z ¿ó³tkiem i miodem.

W przypadku oparzeñ s³o-
necznych u¿ywane s¹ balsamy, pianki
i ¿ele zawieraj¹ce pantenol lub jego
pochodne, które maj¹ dzia³anie go-
j¹ce i mocno nawil¿aj¹ce, za� alan-
toina -koj¹ce. Coraz czê�ciej mo¿e-
my spotkaæ kosmetyki ch³odz¹ce.
Zawieraj¹ one mentol oraz ekstrak-
ty owocowe (kiwi, pomarañcza).
W kosmetykach obecny jest gluko-
nian wapnia, który wskazany jest
w stanach alergicznych skóry m.in.
alergia s³oneczna. Przynosz¹ one
skórze ukojenie i ulgê, odprê¿enie
oraz znosz¹ obrzêk. Podobny pre-
parat ch³odz¹cy mo¿na przygotowaæ
samemu. Wystarczy po³¹czyæ odro-
binê dowolnego kremu nawil¿aj¹ce-
go z niewielk¹ ilo�ci¹ naparu z miêty,
dobrze wymieszaæ i na³o¿yæ na opa-
rzone miejsce.

Dodatkowym sk³adnikiem
�rodków lecz¹cych oparzenia jest
propolis, który pomaga odnawiaæ
naskórek oraz wykazuje dzia³anie
przeciwdrobnoustrojowe, co ma zna-
czenie w ochronie przed infekcjami,
o które ³atwo przy pêkaj¹cym na-
skórku. Ma on równie¿ dzia³anie
miejscowo znieczulaj¹ce. Propolis
stosuje siê w tym przypadku, jako
puder (bezpo�rednio na oparzone
miejsce), ma�æ (w trudno goj¹cych
siê ranach) oraz jako dodatek
w piankach i balsamach po opala-
niu. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e kit
pszczeli mo¿e dzia³aæ uczulaj¹co.

Z farmaceutycznych specyfi-

ków znane jest sapo kalinus i mazi-
d³a przeciw oparzeniom sporz¹dza-
ne z oleju lnianego o wysokiej za-
warto�ci witaminy F. Poparzenia
skórne mo¿na smarowaæ równie¿
innymi preparatami zawieraj¹cymi
niezbêdne nienasycone kwasy t³usz-
czowe, kwas linolenowy, linolowy
i arachidowy oraz witaminy A+E na
bazie gliceryny. Przy powa¿nych
skutkach opalania konieczne jest za-
stosowanie leczenia dermatologicz-
nego pod kontrol¹ specjalisty.

REGENERACJA SKÓRY
OD WEWN¥TRZ

Wygl¹d naszej skóry zale¿y
równie¿ od tego, jakich sk³adników
od¿ywczych dostarczamy naszemu
organizmowi. W celu lepszego na-
wil¿enia skóry dieta powinna byæ
wzbogacona w owoce i warzywa,
�ród³o witamin i minera³ów oraz
w regularne uzupe³nianie wody. Na
pó³ce aptecznej obecnych jest sze-
reg suplementów diety, które pozwa-
laj¹ przed³u¿yæ opaleniznê i zapew-
niæ skórze zdrowy wygl¹d. Najczê-
�ciej zawieraj¹ one β-karoten - pre-
kursor witaminy A, w du¿ej ilo�ci
zawarty w marchwi i papryce oraz
w pomidorach, broku³ach, sa³acie i
szpinaku. Bezpieczne jest dostarcza-
nie witaminy A w³a�nie w tej postaci,
gdy¿ wch³ania siê on w przewodzie
pokarmowym w niewielkim stopniu
(ok.30%), za� witamina A w 80%,
st¹d trudniej j¹ przedawkowaæ. Ma
ona dzia³anie antyoksydacyjne, po-
dobnie jak witamina C i E oraz ko-
enzym Q10. Zwi¹zki te poprzez neu-
tralizacjê wolnych rodników zapo-
biegaj¹ starzeniu skóry i tworzeniu
zmarszczek. Ponadto witamina A

pobudza tworzenie kolagenu i elasty-
ny odpowiedzialnych za spoisto�æ
naskórka.

Niektóre preparaty posiadaj¹
substancje ochraniaj¹ce DNA ko-
mórkowe. Zabezpieczaj¹ przed nie-
prawid³owymi podzia³ami komórek.
Czêstymi sk³adnikami s¹ tak¿e sub-
stancje od¿ywcze, wp³ywaj¹ce na
rogow¹ warstwê naskórka. Wyci¹g
z ogórecznika jest �ród³em wielonie-
nasyconych kwasów t³uszczowych
(γ-linolenowego) uczestnicz¹cych
w syntezie ceramidów. Ponadto
znaczn¹ rolê odgrywaj¹ kwasy ome-
ga-3, których cennym �ród³em s¹
ryby morskie (³ososie, okoñ morski),
szczególnie kwas γ-linolenowy. Wa-
runkuje on zachowanie ochrony
p³aszcza lipidowego skóry, nadaje
skórze sprê¿ysto�æ. Kwasy te do-
stêpne s¹ pod ró¿nymi nazwami
z witaminami, jako trany lub w for-
mie oczyszczonej, jako omega-3.
Glicerydy kwasu olejowego, linolo-
wego i linolenowego obecne s¹ rów-
nie¿ w olejach ro�linnych - oleju rze-
pakowym, oleju z oliwek, oleju se-
zamowym, oleju sojowym oraz ole-
ju z nasion wiesio³ka (korzystny w
diecie przy alergiach s³onecznych).
Prawie wszystkie mo¿na dodawaæ
do sa³atek, przez co witaminy roz-
puszczalne w t³uszczach bêd¹ siê
lepiej wch³aniaæ.

Pamiêtajmy, ¿e od tego jak
zadbamy o nasz¹ skórê po opalaniu
bêdzie zale¿a³ jej dobry i zdrowy wy-
gl¹d, a przez to i nasze samopoczu-
cie.

 Pi�miennictwo u autora.

mgr farm.
Aldona Adamska-Szewczyk
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SK£AD MINERALNY
WÓD LECZNICZYCH

S¹ to wody podziemne, któ-
rych sk³ad chemiczny zosta³ utwo-
rzony przez kontakt z naturalnym �ro-
dowiskiem geologicznym, w warun-
kach zabezpieczaj¹cych te wody
przed zanieczyszczeniami zewnêtrz-
nymi.

Wody naturalne s¹ roztwora-
mi wielosk³adnikowymi rozpuszczo-
nych soli mineralnych w formie jo-
nowej lub niezdysocjowanej. Stwier-
dzono w nich ponad 50 pierwiast-
ków uk³adu okresowego, tworz¹-
cych ró¿ne zwi¹zki, które wystêpuj¹
w bardzo zró¿nicowanych stê¿eniach
oraz stosunkach ilo�ciowych. Nie-
które z wód naturalnych zawieraj¹ te¿
gazy: dwutlenek wêgla, siarkowodór
lub radon o znanych w³a�ciwo�ciach
biochemicznych.

W najwy¿szych stê¿eniach,
osi¹gaj¹cych kilkana�cie gramów w
litrze wystêpuj¹ chlorki i wodorowê-
glany sodu. Do kilku gramów mo¿e
dochodziæ zawarto�æ wodorowêgla-
nów wapnia i magnezu. S¹ to sole
dobrze rozpuszczalne w wodzie ma-
j¹ce znaczny udzia³ ilo�ciowy w li-
tosferze, z której s¹ wy³ugowywa-
ne. Czêsto w procesie tym uczestni-

czy dwutlenek wêgla i kwas wêglo-
wy wspó³obecne w wodzie.

Poza wymienionymi g³ówny-
mi sk³adnikami, wody lecznicze za-
wieraj¹ te¿ wiele innych pierwiast-
ków i zwi¹zków chemicznych. S¹
w�ród nich pierwiastki o tzw. swo-
istych w³a�ciwo�ciach biochemicz-
nych: fluor, jod, ¿elazo (II), lit, man-
gan, cynk, kobalt, mied�, krzem oraz
wiele innych.

CO TO JEST KURACJA
WODAMI LECZNICZYMI?

Wykorzystywanie wód natu-
ralnych do leczenia by³o pocz¹tko-
wo oparte na empirycznych danych
o ich oddzia³ywaniu na organizm.
Zosta³y one pó�niej potwierdzone w
znacznym stopniu wynikami badañ
farmakodynamicznych i klinicznych
prowadzonych w wielu europejskich
instytutach balneologicznych i klini-
kach, zw³aszcza w drugiej po³owie
XX wieku. Stwierdzono przy tym, ¿e
oddzia³ywanie danej wody zawiera-
j¹cej sk³adniki biochemicznie aktyw-
ne zale¿y nie tylko od ich stê¿enia,
ale równie¿ od innych w³a�ciwo�ci
wody, wzajemnych stosunków miê-
dzy sk³adnikami oraz wspó³obecnych
mikroelementów. Na podstawie tych

badañ i przy uwzglêdnieniu wyników
szczegó³owych analiz sk³adu mineral-
nego badanych wód, ustalono wska-
zania lekarskie do ich stosowania
oraz sposób wykorzystania danej
wody (per os, drog¹ wziewn¹ lub do
k¹pieli).

Kuracja uzdrowiskowa wo-
dami leczniczymi podanymi per os
(krenoterapia) jest zalecana szczegól-
nie w chorobach przewlek³ych. Jest
to systematyczne picie wody leczni-
czej odpowiednio zalecone przez le-
karza dla danego schorzenia pod
jego kontrol¹.

Woda podana doustnie, w za-
le¿no�ci od ogólnego stê¿enia roz-
puszczonych w niej soli oraz ich ro-
dzaju mo¿e:
- neutralizowaæ tre�æ ¿o³¹dka lub

powodowaæ jej zakwaszenie
- stymulowaæ procesy wydzielnicze

w ró¿nych odcinkach przewodu
    pokarmowego
- zwiêkszaæ wch³anianie wody w jeli-

tach i przy�pieszaæ ich perystaltykê
- zwiêkszaæ lub hamowaæ wydala-

nie moczu oraz zmieniaæ jego pH
- uzupe³niaæ niedobory niektórych

sk³adników mineralnych wch³a-
nianych w jelitach, g³ównie ma-
gnezu , wapnia i jodu

Naturalne wody
lecznicze

� w³a�ciwo�ci
i zastosowania

W wiêkszo�ci polskich uzdrowisk g³ównym czynnikiem warun-
kuj¹cym prowadzenie dzia³alno�ci kuracyjnej s¹ wody o w³a�ciwo�ciach
leczniczych wystêpuj¹ce w tych miejscowo�ciach.
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Rozpuszczone sk³adniki mine-
ralne podane do picia bior¹ udzia³ w
gospodarce wodno-elektrolitowej.
Picie wód leczniczych powoduje
poza tym usuwanie produktów prze-
miany materii i substancji toksycz-
nych z organizmu cz³owieka

Uzyskanie spodziewanych
efektów wymaga jednak przestrze-
gania zaleceñ dotycz¹cych:
- jednorazowej i dziennej dawki

wody 200 -300 ml jednorazowo,
3 razy dziennie

- czasu trwania kuracji w domu (4-6
tyg.) mo¿na powtórzyæ po 3 mie-
si¹cach

- innych zaleceñ wskazanych przez
lekarza (przed lub po jedzeniu,
temperatura wody, inne)

Najkorzystniej dzia³aj¹ wody
pite bezpo�rednio ze �ród³a, a wiêc
w czasie leczenia uzdrowiskowego,
które najczê�ciej trwa 21 dni

W celu utrwalenia efektów
krenoterapii, zw³aszcza w leczeniu
niektórych chorób uk³adu pokarmo-
wego i dróg moczowych wskazane
jest d³u¿sze stosowanie wody lecz-
niczej równie¿ po wyje�dzie z uzdro-
wiska. Jest to mo¿liwe przy u¿yciu
wód butelkowanych dostêpnych w
aptekach oraz niektórych innych
punktach sprzeda¿y.

WODY BUTELKOWANE
DOSTÊPNE POZA
UZDROWISKIEM

Wody te chocia¿ maj¹ nieco
mniejsze warto�ci ni¿ te, które s¹ pite
ze �ród³a, spe³niaj¹ jednak bardzo
wa¿na rolê fizjologiczn¹ poniewa¿ za-
wieraj¹ sk³adniki o szczególnym zna-
czeniu dla funkcjonowania organizmu
cz³owieka.

Stê¿enie tych sk³adników (jak
Mg, Ca, Na, CO

2
)  powinno osi¹-

gaæ  jednak okre�lone przez normy

warto�ci fizjologiczne. Zwróciæ na-
le¿y równie¿ uwagê na zawarto�æ
sodu w wodzie, które nie powinno
przekraczaæ zaleceñ WHO, zw³asz-
cza u chorych maj¹cych zalecon¹
dietê niskosodow¹

W Polsce dostêpne s¹ nastê-
puj¹ce typy chemiczne wód:
HCO

3
 - Na, J naturalnie nasycone

dwutlenkiem wêgla (szczawy)
�Zuber�, �Jan� z Krynicy

HCO
3

  -Na � Ca � Mg naturalnie
nasycone dwutlenkiem wêgla
(szczawy) �S³otwinka� z Kryni-
cy, �D¹brówka�, �Mieszko� ze
Szczawna

HCO
3
 -Ca � Mg naturalnie nasyco-

na dwutlenkiem wêgla (szczawa)
�Wielka Pieniawa� z Polanicy

SO
4

 � Cl � Na � Mg � wody siar-
czanowe (gorzkie, glauberskie,
gipsowe)  �Hunyadi�, �Mira� �
wody importowane z Wêgier

Wskazania do stosowania wód
typu HCO3 - Na � Ca / Mg

(szczaw):
- przewlek³e nie¿yty ¿o³¹dka z nad-

kwa�no�ci¹ ( odgazowane lub
niegazowane)

- chroniczna i nawrotowa choroba
wrzodowa ¿o³¹dka( odgazowa-
ne lub niegazowane)

- stany zapalne ¿o³¹dka, dróg ¿ó³cio-
wych i jelit

- wspomagaj¹co w cukrzycy
- leczenie i profilaktyka stanów za-

palnych nerek  i dróg moczowych
oraz kamicy nerkowej

Przeciwwskazania:
- niewydolno�æ uk³adu kr¹¿enia
- uszkodzenie �cian ¿o³¹dka
- niewydolno�æ nerek

Wskazania do stosowania wód
siarczanowych (SO4 � Cl � Na �

Mg):
- zaburzenia perystaltyki  jelit bez

przyczyn organicznych

- ró¿ne postaci zaparæ i podra¿nieñ
jelit

- zaburzenia sekrecji ¿ó³ci
-przewlek³e zapalenie pêcherzyka

¿ó³ciowego
- stany po operacjach na drogach

¿ó³ciowych
- dyskineza dróg ¿ó³ciowych
- leczenie podtrzymuj¹ce w oty³o�ci

Przeciwwskazania:
- ostre i organiczne przyczyny zabu-

rzeñ ruchliwo�ci jelit
- ostre stany zapalne i krwawienia
- stany pooperacyjne ¿o³¹dka
-niewydolno�æ nerek
- niewydolno�æ kr¹¿enia

Uwaga! W czasie stosowania
wód siarczanowych w skutek ich
dzia³ania przeczyszczaj¹cego mo¿e
nast¹piæ zmniejszona resorpcja po-
dawanych leków.

Cyt. pi�miennictwo:
1. Gutenbrunner Chr., Hildebrandt G. �

Handbuch des Heilwasser und
trinkuren. Theorie und

   Praxis Sonntag Verlag. Stuttgart
(1994).

2. Banaszkiewicz W., Straburzyñski g.:
Kuracja pitna leczniczymi wodami
mineralnymi. Biblioteka Lekarza
Uzdrowiskowego. Inst. Med. Uzdr.
Poznañ 1992.

3. Ponikowska i wsp. � Medycyna
Uzdrowiskowa w zarysie. �Watext�s�,
W-wa, 1995.

dr n. farm. Teresa Latour
Kierownik Zak³adu Tworzyw Uzdrowi-

skowych Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego  � Pañstwowego

Zak³adu Higieny

we wspó³pracy z:
prof. dr hab.n. med.

Iren¹ Ponikowsk¹
Krajowym Konsultantem
w dziedzinie Balneologii

i Medycyny Fizykalnej, kierownikiem
Katedry i Kliniki Balneologii i Chorób

Przemiany Materii Collegium Medicum
w Bydgoszczy
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Bior¹c pod uwagê poczesne
miejsce farmaceuty w systemie
ochrony zdrowia, jego szczególn¹
pozycjê zawodow¹ (zawód zaufania
publicznego!), a tak¿e uwzglêdniaj¹c
wagê �wiadczonych przez niego
us³ug dla osi¹gniêcia sukcesu w le-
czeniu pacjenta, podjêcie próby zde-
finiowania tytu³owego pojêcia oraz
zarysowania skutków prawnych po-
pe³nienia b³êdu w sztuce aptekarskiej
wydaje siê ze wszech miar uzasad-
nione. Przed przyst¹pieniem do re-
alizacji tak okre�lonego zadania pod-
kre�liæ trzeba niejako pionierski cha-
rakter przedmiotowego opracowa-
nia. Niniejsza konstatacja wynika
z faktu, i¿ ¿aden akt prawny nie po-
s³uguje siê pojêciem �b³êdu w sztuce
aptekarskiej�. Nadto, owe pojêcie
nie wystêpuje w orzecznictwie s¹dów
powszechnych lub administracyj-
nych. Co wiêcej, tak¿e w rodzimym
pi�miennictwie zagadnienie to poja-
wia siê niezwykle rzadko. Tym sa-
mym pragn¹c przezwyciê¿yæ trudno-
�ci wynikaj¹ce ze znikomego mate-
ria³u badawczego, nale¿y odwo³aæ
siê do pogl¹dów doktryny zwi¹za-
nych z wystêpowaniem b³êdów w
sztuce innych ni¿ farmaceuci profe-
sji. W szczególno�ci pomocne mo¿e
okazaæ siê odwo³anie do do�æ bo-
gatego pi�miennictwa zwi¹zanego
z �b³êdem w sztuce lekarskiej� (okre-
�lanego tak¿e jako �b³¹d lekarski�,
�b³¹d wiedzy medycznej�, �b³¹d me-
dyczny�1 ). W tym ujêciu b³¹d w sztu-
ce definiuje siê jako �postêpowanie
sprzeczne z uznanymi zasadami
wiedzy medycznej�2 , �naruszenie

przez lekarza wykonuj¹cego czyn-
no�æ lecznicz¹ obowi¹zuj¹cego w
relacji do tej czynno�ci zespo³u re-
gu³ i zasad postêpowania zawodo-
wego, których �ród³em jest nauka
i praktyka medyczna�3 , czy wresz-

zgodno�æ miêdzy rzeczywisto�ci¹ a
jej dobiciem w �wiadomo�ci cz³o-
wieka w ramach jakiego� aktu po-
znawczego�6 . Sztukê natomiast defi-
niuje siê jako �umiejêtno�æ, bieg³o�æ
w wykonywaniu czego�, talent,
kunszt, mistrzostwo�7 . Tak rozumia-
na sztuka interpretowana byæ musi
z uwzglêdnieniem �wymagañ wiedzy
w danej dziedzinie�, przez co rozumieæ
nale¿y aktualne, podstawowe zasady,
standardy przyjête wspó³cze�nie
w okre�lonej dziedzinie zawarte w do-
stêpnej literaturze i przekazywane stu-
dentom wy¿szych uczelni kszta³c¹cych
w danej dziedzinie8 .

Przenosz¹c powy¿sze rozwa-
¿ania na grunt szeroko rozumianego
prawa aptekarskiego mo¿na by³oby
przyj¹æ, i¿ b³êdem w sztuce aptekar-
skiej jest postêpowanie sprzeczne
z regu³ami i zasadami postêpowania
zawodowego, które okre�lone s¹
wiedz¹ i praktyk¹ farmaceutyczn¹.
Takie ujêcie b³êdu w sztuce aptekar-
skiej ma charakter czysto obiektywny
i zale¿ne jest od aktualnego stanu
wiedzy w tej dziedzinie. Sama defi-
nicja b³êdu jest w zwi¹zku z tym nie-
zale¿na od partykularnych cech oso-
by, która ów b³¹d pope³ni³a takich
jak do�wiadczenie zawodowe far-
maceuty, jego wiek itp. Jednocze�nie
zaznaczyæ trzeba, i¿ okoliczno�ci te
mog¹ byæ ewentualnie brane pod
uwagê przy okre�laniu zakresu od-
powiedzialno�ci za pope³nienie okre-
�lonego b³êdu.

Rzecz jasna sformu³owana
powy¿ej definicja - maj¹c na uwa-
dze szerok¹ i zró¿nicowan¹ paletê

B³¹d w sztuce aptekarskiej
Ka¿da dzia³alno�æ ludzka obarczona jest ryzykiem pope³nienia b³êdu. W niektórych sytuacjach

jego pope³nienie skutkowaæ mo¿e bardzo powa¿nymi i czêsto nieodwracalnymi konsekwencjami.
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cie jako �naruszenie przez lekarza
(�wiadomego tego, ¿e podejmuje
czynno�æ medyczn¹) obowi¹zuj¹-
cych go w konkretnym wypadku,
wypracowanych na gruncie nauki
i praktyki regu³ postêpowania za-
wodowego wobec dóbr prawnych
w postaci ¿ycia i zdrowia cz³owie-
ka, które na gruncie prawa stano-
wi podstawê dla stwierdzenia na-
ruszenia obowi¹zku ostro¿no�ci�4 .

Warto odwo³aæ siê tak¿e do
leksykalnego ujêcia zwrotu �b³¹d w
sztuce�. W jêzyku polskim s³owo
b³¹d rozumiane jest jako �mylne
mniemanie, fa³sz; niezgodno�æ
z istotnym stanem rzecz�5 . Pod po-
jêciem tym rozumie siê tak¿e �nie-



– 23 –

LEX APOTHECARIORUM

us³ug farmaceutycznych �wiadczo-
nych w aptekach � stanowi dopiero
swoisty punkt wyj�cia dla dalszy ba-
dañ maj¹cych na celu doprecyzowa-
nie jej zakresu. Niemniej na u¿ytek
niniejszego opracowania rozs¹dnym
wydaje siê wyró¿nienie trzech rodza-
jów b³êdów w sztuce aptekarskiej,
które odpowiadaæ bêd¹ zakresowi
us³ug farmaceutycznych �wiadczo-
nych w aptekach9 . I tak, odwo³uj¹c
siê do brzmienia art. 86 ust. 2 Prawa
farmaceutycznego10  wyró¿niæ mo¿-
na: 1) b³¹d w wydawaniu produk-
tów leczniczych i wyrobów medycz-
nych, 2) b³¹d w sporz¹dzaniu leków
recepturowych lub leków aptecz-
nych, 3) b³¹d w udzielaniu informacji
o produktach leczniczych i wyrobach
medycznych.

Pierwsza kategoria obejmuje
nie tylko przypadki wydania innego
ni¿ wskazany w recepcie lek, ale rów-
nie¿ sytuacje sprzeda¿y leków prze-
terminowanych, leków wycofanych
z obrotu lub sprzeda¿ okre�lonych le-
ków bez recepty. Z zestawieñ przy-
gotowanych przez Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialno�ci Za-
wodowej Aptekarzy za lata 2001-
2003 wynika, i¿ b³êdy w tym zakre-
sie stanowi¹ ok. 10% wszystkich
skarg na farmaceutów skierowanych
do rzeczników odpowiedzialno�ci
zawodowej (2001r. � 9,2%, 2002r.
� 11,6%, 2003r. � 9,6%). O wiele
rzadziej odnotowywane s¹ b³êdy na-
le¿¹ce do drugiej grupy. W analo-
gicznym okresie ilo�æ skarg w tym
zakresie oscylowa³a w okolicach 1 %
wszystkich skarg (2001r. � 0,6%,
2002r. � 0,6%, 2003r., - 1,3%)11 .
Zestawienie nie obejmuje danych do-
tycz¹cych trzeciej kategorii b³êdów.

Analizuj¹c zagadnienia zwi¹-
zane w b³êdem w sztuce aptekarskiej
przywo³aæ trzeba art. 14 Kodeksu
Etyki12 , który nakazuje farmaceu-
tom, w razie pope³nienia pomy³ki

merytorycznej podczas sporz¹dzania
lub wydawania leku, podjêciem nie-
zw³ocznych dzia³añ maj¹cych na celu
naprawienie pomy³ki i zapobie¿enie
lub usuniêcie jej skutków. Analiza
konkretnych przypadków b³êdów w
sztuce aptekarskiej, o których spo-
radycznie informuj¹ media13 , wyka-
zuje, i¿ farmaceuci z niezwyk³¹ sta-
ranno�ci¹ podchodz¹ do ww. obo-
wi¹zku. Nale¿y ¿yczyæ sobie, aby w
takich wypadkach regu³¹ by³o podej-
mowanie przez zainteresowanych
farmaceutów dynamicznych dzia³añ
zmierzaj¹cych do �sanacji b³êdu�,
w³¹cznie z zaanga¿owaniem Policji i
innych s³u¿b oraz lokalnych mediów.
Ocena postawy farmaceuty,
a zw³aszcza tego w jakim stopniu do-
stosowa³ siê do nakazu, o którym
mowa w art. 14, bez w¹tpienia wp³y-
waæ bêdzie na zakres jego odpowie-
dzialno�ci za pope³niony b³¹d.

Przechodz¹c do kwestii od-
powiedzialno�ci farmaceutów za po-
pe³nione b³êdy w sztuce aptekarskiej
wskazaæ nale¿y trzy p³aszczyzny, na
których odpowiedzialno�æ ta mo¿e
wyst¹piæ. W obowi¹zuj¹cym stanie
prawnym farmaceuta mo¿e bowiem
zostaæ poci¹gniêty do odpowiedzial-
no�ci zawodowej, cywilnej i karnej.

Podstawy odpowiedzialno�ci
zawodowej zosta³y okre�lone w art.
45 ustawy o izbach aptekarskich14 ,
który stanowi, i¿ cz³onkowie samo-
rz¹du aptekarskiego podlegaj¹ od-
powiedzialno�ci zawodowej przed
s¹dami aptekarskimi za postêpowa-
nie sprzeczne z zasadami etyki i de-
ontologii zawodowej oraz przepisa-
mi prawnymi dotycz¹cymi wykony-
wania zawodu aptekarza. S¹dy dys-
cyplinarne stwierdziwszy pope³nienie
b³êdu w sztuce uprawnione bêd¹ do
wymierzenia kary w postaci upo-
mnienia, nagany, zawieszenia prawa
wykonywania zawodu farmaceuty na
okres od trzech miesiêcy do trzech

lat oraz pozbawienia mo¿liwo�ci
wykonywania zawodu farmaceuty.
Odpowiedzialno�æ w tym zakresie
ma zawsze charakter osobisty i jest
niezale¿na od formy wykonywania
zawodu w danej aptece.

W bardziej z³o¿ony sposób
przedstawia siê kwestia odpowie-
dzialno�ci cywilnej farmaceutów
zwi¹zanej z b³êdem w sztuce apte-
karskiej. Odpowiedzialno�æ ta
ukszta³towana jest za zasadzie
winy15 . Jej zakres z kolei uzale¿nio-
ny jest od formy wykonywania za-
wodu w danym wypadku. Farma-
ceuta zatrudniony w aptece na pod-
stawie umowy o pracê mo¿e odpo-
wiadaæ za zawinion¹ szkodê wynik³¹
z b³êdu w sztuce aptekarskiej jedy-
nie do wysoko�ci trzymiesiêcznego
wynagrodzenia przys³uguj¹cego
w dniu wyrz¹dzenia szkody16 . Jego
pracodawca ponosi za to odpowie-
dzialno�æ w pe³nej wysoko�ci.

Kwestia winy jako jedna
z bardziej z³o¿onych w prawie cy-
wilnym musi byæ rozpatrywana ka-
zuistycznie. Przyk³adowo wytworze-
nie leku, który wyrz¹dzi szkodê,
zgodnie z recept¹ wystawion¹ przez
lekarza zasadniczo zwalnia farmaceu-
tê od odpowiedzialno�ci cywilnej. Je-
¿eli jednak¿e b³¹d pope³niony w re-
cepcie jest dostrzegalny przy zacho-
waniu nale¿ytej staranno�ci wynika-
j¹cej z zasad wiedzy odpowiedzial-
no�æ za wyrz¹dzon¹ szkodê mo¿e
spoczywaæ na farmaceucie, który w
takim przypadku powinien odmówiæ
realizacji recepty lub skontaktowaæ
siê z lekarzem, który j¹ wystawi³17 .

Wreszcie wskazaæ nale¿y na
mo¿liwo�æ poci¹gniêcia farmaceuty,
który pope³ni³ b³¹d w sztuce do od-
powiedzialno�ci karnej.  Odpowie-
dzialno�æ ta równie¿ uzale¿niona jest
od winy, która jednak w ujêciu praw-
nokarnym rozumiana jest w sposób
odmienny ni¿ w prawie cywilnym.
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Nale¿y bowiem zwróciæ uwagê, i¿ na
gruncie prawa cywilnego sam fakt
naruszenia obowi¹zku staranno�ci
przes¹dza o zaistnieniu winy, za�
w prawie karnym okoliczno�æ ta
mo¿e jedynie przes¹dziæ o bezpraw-
no�ci czynu, nie przes¹dzaj¹c jednak
o winie sprawcy18 .

Na zakoñczenie trzeba pod-
kre�liæ, i¿ niniejszy artyku³ mia³ na celu
jedynie zasygnalizowanie najwa¿niej-
szych problemów zwi¹zanych z b³ê-
dem w sztuce aptekarskiej. Nie ulega
w¹tpliwo�ci, i¿ tak pojêcie b³êdu, jak
i ka¿dy z rodzajów odpowiedzialno-
�ci z nim zwi¹zanej wymaga oddziel-
nej, pog³êbionej analizy.
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Na rynku pojawi³ siê album z exlibrisami doktora farmacji Krzysztofa Kmiecia. Wydawnictwo to
zawiera kilkadziesi¹t mini grafik, dedykowanych osobisto�ciom ze �wiata farmacji i muzyki. Artysta wy-
ra¿a uznanie osobom, którym po�wiêci³ narysowane z lekko�ci¹ i wrodzonym dowcipem exlibrisy.

Poni¿ej przedstawiamy stronê tytu³ow¹ albumu.


