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LEOPOLD SKULSKI
 m¹¿ stanu i farmaceuta
Dnia 11 listopada przypada 90 rocznica odzyskania niepodleg³oci i odrodzenia siê naszej Ojczyzny po 123 latach zniewolenia przez zaborców.
W przededniu tego radosnego dnia, bêd¹cego wiêtem narodowym Lech
Kaczyñski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dokona w £odzi uroczystego ods³oniêcia tablicy umieszczonej na cianie frontowej budynku bêd¹cego siedzib¹ Urzêdu Miasta, powiêconej LEOPOLDOWI SKULSKIEMU, który u zarania pañstwowoci by³ Prezydentem £odzi a póniej Premierem Rz¹du Odrodzonej Rzeczypospolitej. Inicjatorami wmurowania tablicy s¹ wdziêczni koledzy z zawodu - polscy farmaceuci- g³osi podpis
umieszczony pod inskrypcj¹ s³awi¹c¹ zas³ugi Leopolda Skulskiego, który
by³ farmaceut¹.
Za kilka tygodni pierwszy piêcioletni okres edukacyjny przejdzie do historii. Szybko up³yn¹³ czas od wdro¿enia
sytemu ci¹g³ego kszta³cenia obejmuj¹cego wszystkich farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. W tym czasie aptekarze uczêszczali na kursy, brali udzia³ w
szkoleniach poszerzaj¹cych zawodow¹
wiedzê.
Kszta³cenie ustawiczne prowadzone wed³ug jednolitych regu³ i wytycznych programowych usystematyzowa³o oraz upowszechni³o proces zdobywania wiedzy, co nie zmienia faktu, ¿e aptekarze, aby nie wypaæ z obiegu
sami z siebie garn¹ siê do wiedzy.
Minione lata charakteryzowa³y siê bardzo dynamicznym rozwojem przemys³u farmaceutycznego, który ze sprintersk¹ szybkoci¹ i du¿¹ ³atwoci¹ jak siê wydaje - wdra¿a³ wynalazki uczonych pracuj¹cych nad syntez¹ nowych cz¹steczek lub nowymi postaciami leków coraz bardziej skutecznych
w walce ze schorzeniami. Aptekarz, który nie przyswaja sobie tej wiedzy
i nie pod¹¿a w tym samym tempie jest na straconej pozycji.
Redakcja Aptekarza Polskiego podjê³a dzia³ania s³u¿¹ce zawodowemu rozwojowi aptekarzy. Na naszych ³amach opublikowalimy kilkadziesi¹t
artyku³ów, których tematyka zwi¹zana jest z wykonywaniem zawodu aptekarza. Specjalnie dla tych publikacji wprowadzilimy dzia³y: Wszechnica
Aptekarza Polskiego i Manua³ Aptekarski. Autorami tej czêci naszego pisma s¹ dowiadczeni farmaceuci lub pracownicy naukowi polskich uczelni
medycznych. Jestemy przekonani, ¿e dziêki ich publikacjom pomagamy
aptekarzom, choæby w skromnym zakresie, w zdobywaniu mistrzostwa zawodowego.
Zbigniew Solarz
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Relacja z panelu dyskusyjnego
- IV Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa Farmaceutów
nów wiejskich i ma³ych miasteczek.
Doda³, ¿e to w³anie pacjenci ¿¹daj¹
tego doradztwa. - Niewyedukowany pacjent, np. diabetyk nie potrafi
pos³ugiwaæ siê penem, glukometrem i cinieniomierzem, nie umie
obliczaæ jednostek. Apteka, jako
naj³atwiej dostêpna placówka medyczna, powinna wiadczyæ jak
najszerszy zakres poradnictwa farmaceutycznego. Przecie¿ chory na
cukrzycê to sta³y Klient apteki odwiedzaj¹cy j¹ przynajmniej raz na

teki za tañszym lekiem podsumowuj¹c swoj¹ wypowiedz Andrzej Bauman stwierdzi³, ¿e ceny leków na receptê powinny byæ urzêdowe, jednolite w ca³ej Polsce.
Podczas dyskusji podkrelano,
¿e wykonywanie zawodu farmaceuty powinno polegaæ na doradztwie
i sprawowaniu opieki farmaceutycznej polegaj¹cej na procesie, w którym farmaceuta wspó³pracuj¹c z pacjentem i lekarzem dba o prawid³owy przebieg farmakoterapii maj¹cej
na celu poprawê zdrowia
i stylu ¿ycia pacjentów.
Wa¿nym elementem w
procesie opieki farmaceutycznej jest dokumentacja, która dotyczy rejestrowania wydawanych
pacjentowi leków. Niestety os³abienie ekonomiczne
aptek, zwiêkszaj¹ca siê
konkurencja na rynku powoduje, ¿e wiele aptek
jest jednoosobowych, co
niew¹tpliwie wp³ywa na
jakoæ doradztwa, gdy¿ farmaceuta
nie ma fizycznej mo¿liwoci by prowadziæ opiekê farmaceutyczn¹.  Rynek farmaceutyczny jest specyficzny, nigdy nie by³ wolnym rynkiem,
dlatego te¿ uniemo¿liwia dzia³anie
apteki jak typowego przedsiêbiorstwa czy spó³ki prawa handlowego  stwierdza Aleksander ¯urek,
prezes hurtowni farmaceutycznej
Salus International, która by³a g³ównym sponsorem konferencji. - St¹d
te¿ b³êdne jest podejcie do liberalizacji rynku farmaceutycznego.
Fot. Micha³ Grzegorczyk

Opieka farmaceutyczna w aptece  wymierna korzyæ i bezpieczeñstwo pacjenta
Korzyci p³yn¹ce z pracy aptekarza i apteki dla pacjenta sta³y siê g³ównym tematem dyskusji
podczas IV Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Farmaceutów, która odby³a
siê w dniach 17-19 padziernika
br. w Krakowie.
19
padziernika
br.
w ramach trzydniowej IV Miêdzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Farmaceutów odby³ siê kilkugodzinny panel dyskusyjny, na którym uczestniczyli przedstawiciele nadzoru farmaceutycznego, aptekarzy wykonuj¹cych
zawód zaufania publicznego
i pacjentów. Niestety, w debacie zabrak³o polityków, bez
których pewne rozwi¹zania których oczekuj¹ pacjenci 
nie s¹ do zrealizowania. HansGünter Friese, prezes Okrêgowej Izby Aptekarskiej Westfallen
Lippe otwieraj¹c debatê podkreli³,
¿e farmaceuci musz¹ rozpoznaæ swoje mo¿liwoci, okreliæ jakie korzyci mog¹ dostarczyæ zdrowemu i choremu pacjentowi oraz jak¹ rolê w
tym procesie bêd¹ pe³niæ. Reprezentuj¹c interesy pacjentów chorych na
cukrzycê Andrzej Bauman, prezes
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków podkrela³, ¿e konieczne jest
utworzenie w aptekach punktów
konsultacyjnych dla pacjentów, dotyczyæ to powinno zw³aszcza tere-

dwa tygodnie, dlatego pomó¿my
tym osobom i starajmy siê im doradzaæ  apelowa³ do zgromadzonych farmaceutów prezes Bauman.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w Polsce
chorych na cukrzycê jest ponad 2,5
miliona osób i ta tendencja jest
wzrostowa, nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ, aby opieka farmaceutyczna realizowana by³a we wszystkich aptekach i efektywnie pomaga³a pacjentom. Aby nie dochodzi³o do
tej specyficznej, upokarzaj¹cej dla
chorego wêdrówki z apteki do ap–4–
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Pañstwo powinno ingerowaæ
wszêdzie tam, gdzie liczy siê zdrowie i dobro pacjenta. Zarówno
w Polsce, jak i w ca³ej Europie jestemy w fazie poszukiwañ najw³aciwszego rozwi¹zania, które dostarczy jak najwiêcej korzyci pacjentom - dodaje prezes ¯urek.
Maj¹c na wzglêdzie dobro i bezpieczeñstwo pacjenta zebrani farmaceuci uznali, ¿e leki nie powinny byæ
sprzedawane w punktach, w których
nie mo¿e on skorzystaæ z profesjonalnej porady. - Je¿eli podczas
sprzeda¿y pacjent nie ma fachowej
porady to stosuje leki tañsze, ale
te¿ czêsto leki powoduj¹ce skutki
uboczne, które wymagaj¹ dodatkowego leczenia  mówi³ Walter
Frie, Radca Ministerialny w Ministerstwie Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych Kraju Zwi¹zkowego Nadrenii-Westfalii. Ostrzeg³, ¿e sprzeda¿
poza aptekami stwarza z³udne wra¿enie, ¿e to, co kupilimy w zwyk³ym
sklepie jest produktem konsumpcyjnym, a nie leczniczym i jego za¿ywanie nie powoduje skutków ubocznych. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e szeroki dostêp do leków przeciwbólowych stanowi istotne zagro¿enie dla
zdrowia cz³owieka, gdy¿ za¿ywanie
ró¿nego rodzaju rodków skutkuje
negatywnymi interakcjami. Otwarcie
dostêpu do leków, zw³aszcza przeciwbólowych stwarza w spo³eczeñstwie b³êdne przekonanie, ¿e ich za¿ywanie nie ponosi za sob¹ ¿adnych
konsekwencji dla zdrowia i ¿ycia pacjenta. Z owiadczenia Ministra
Twardowskiego opublikowanego 25
czerwca br. w Rzeczpospolitej wynika, ¿e w 2008 roku znacznie wzros³a hospitalizacja z powodu z³ego za¿ywania leku i w chwili obecnej wynosi ona 20% wszystkich hospitalizacji. Co wiêcej statystyki alarmuj¹,
¿e co dziesi¹ty lek w obrocie jest
podrobiony. Handel fa³szywymi pre-

paratami medycznymi rozwija siê
wszêdzie tam, gdzie sprzedawane s¹
one poza aptekami. Jak ju¿ wczeniej podkrela³a Zofia Ulz, G³ówny
Inspektor Farmaceutyczny, 99 procent medykamentów oferowanych z
nielegalnych róde³ to podróbki niebezpieczne dla zdrowia i ¿ycia. Dlatego tak wa¿ne jest pilnowanie kana³u dystrybucji oraz egzekwowanie
przepisów odnonie przechowywania leków.  Niestety nadzór farmaceutyczny nie jest w stanie
skontrolowaæ wszystkich punktów,
w których sprzedawane s¹ leki stwierdzi³ Marek Brach, Opolski
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.  W samym Opolu takich
punktów sprzeda¿y leków jest kilkadziesi¹t tysiêcy, a w nadzorze
aptecznym pracuj¹ tylko trzy osoby. St¹d te¿ ustanowione przepisy
odnonie sprzeda¿y leków poza
aptekami nie s¹ przestrzegane.
Dlatego uwa¿am, ¿e znaczna czêæ
lekarstw powinna byæ sprzedawana wy³¹cznie w aptekach  dodaje
inspektor Brach.
Radca Ministerialny Walter Frie
podsumowuj¹c wypowiedzi wszystkich prelegentów podkreli³, ¿e nale¿y zlikwidowaæ przywileje, które
nie s¹ przywilejami pacjentów, lecz
handlowców i s³u¿¹ bogaceniu siê
w³acicieli aptek kosztem godnoci
pacjentów. Jeli opieka farmaceutyczna nie bêdzie coraz szerzej popularyzowana nie tylko wród farmaceutów, ale przede wszystkim wród
polityków, lekarzy i pacjentów to w
niedalekiej przysz³oci aptekarz stanie siê handlowcem, a to z kolei doprowadzi do upadku aptekarstwa
polskiego i opieki farmaceutycznej
nara¿aj¹c w ten sposób zdrowie pacjenta.  Nie mo¿na z farmaceuty
uczyniæ handlowca, gdy¿ wtedy
upadnie kulturowa tkanka Europy, gdzie aptekarz wrós³ na sta³e
–5–

w ¿ycie pacjenta jako doradca 
stwierdza Rosmarie Johannes, rzecznik Zwi¹zku Diabetyków Niemieckich
Podczas panelu dyskusyjnego
farmaceuci postulowali m.in. o: likwidacjê sprzeda¿y leków w miejscach
pozbawionych fachowej obs³ugi farmaceutycznej, wprowadzenie sta³ych, urzêdowych cen na leki refundowane, egzekwowanie przepisów
odnonie przechowywania leków w
supermarketach, kioskach i na stacji
paliw oraz w³aciwy nadzór nad jakoci¹ i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
Na zakoñczenie panelu dyskusyjnego Walter Frie zaapelowa³ do polityków i lekarzy, ¿e aptekarz powinien byæ traktowany tak jak w Niemczech, czyli jako ekspert od leków
oraz przedstawiciel zawodu zaufania
publicznego. Póniej w imieniu pacjentów zwróci³ siê do polityków
i farmaceutów, aby zdali sobie sprawê z tego, ¿e pacjenci maj¹ prawo
do zaopatrzenia lekami w pobli¿u
swojego miejsca zamieszkania przez
ca³¹ dobê oraz do informacji i doradztwa.
Trzydniowa konferencja rozpoczê³a siê w pi¹tek zgromadzaj¹c blisko 500 farmaceutów z Polski, Niemiec, Ukrainy, Austrii i Czech. Krakowsk¹ konferencjê farmaceutów
zorganizowa³o Polskie Towarzystwo
Farmaceutyczne we wspó³pracy
z Naczeln¹ Izb¹ Aptekarsk¹ i Wydzia³em Farmaceutycznym UJCM
pod patronatem Zarz¹du Niemieckich Izb Aptekarskich. Koordynatorem Komitetu Organizacyjnego by³a
hurtownia Salus International, jednoczenie g³ówny sponsor konferencji.
Aleksandra Puzyno
Specjalista ds. Public Relations
Salus International Sp. z o.o.,
Informacja prasowa
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Fot. Z archiwum prof. E. Mikiciuk-Olasik

ROZMOWA APTEKARZA POLSKIEGO

Farmaceuta z egipskiego
oznacza ten, który chroni
Z dziekanem Wydzia³u Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w £odzi
 prof. El¿biet¹ Mikiciuk-Olasik rozmawiamy o tym, jak farmaceuci mog¹ dzisiaj siê dokszta³caæ i dlaczego powinni zwiêkszaæ zaufanie do siebie wród pacjentów.
- Pani Dziekan, jak Pani s¹dzi, dlaczego zawód aptekarza jest wci¹¿
taki popularny?
- Mylê i mam tak¹ nadziejê, ¿e nie
chodzi m³odym wy³¹cznie o to, ¿e
wród farmaceutów nie ma bezrobotnych. Nie tylko po to studenci ciê¿ko
pracuj¹ przez ca³e studia, siedz¹c nad
podrêcznikami i w laboratoriach. W
tym zawodzie wci¹¿ jest sporo magii i
zagadek. Wydawa³oby siê, ¿e z ka¿dym rokiem coraz wiêcej tych zagadek rozwi¹zujemy. A jednak jeszcze
wiele pracy przed nami. Cieszê siê,
¿e ta sytuacja siê nie zmienia. Cieszê
siê te¿, ¿e farmaceuci dzisiaj ci¹gle
chc¹ dokszta³caæ siê, poznawaæ nowe
dziedziny, doskonaliæ siê.
- Czy maj¹ w czym wybieraæ? Czy
uczelnie s¹ dzisiaj w stanie przygotowaæ ofertê takich zajêæ podyplomowych, jakich podczas studiów studenci farmacji w ogóle nie
mieli?
- Staramy siê dorównywaæ kroku wiod¹cym europejskim orodkom i proponujemy farmaceutom w pierwszej
kolejnoci bardzo u¿yteczne dla ich
codziennej pracy szkolenia. Poza obowi¹zkowymi dla nich szkoleniami ci¹g³ymi oferujemy kursy specjalizacyjne oraz oferujemy kilka nowych kierunków studiów podyplomowych.
- Proszê zdradziæ, do kogo s¹ one
skierowane, jak d³ugo trwaj¹ i jakie perspektywy maj¹ przed sob¹
absolwenci tych studiów?

- Od dwóch lat prowadzimy na Uniwersytecie Medycznym w £odzi dwusemestralne studia podyplomowe z
farmacji medycznej, studia te ciesz¹
siê du¿¹ popularnoci¹, S¹ skierowane do pracowników zwi¹zanych z
przemys³em farmaceutycznym. W
tym roku rozpoczêlimy czterosemestralne zawodowe studia podyplomowe z analityki medycznej dla osób pracuj¹cych w laboratoriach diagnostycznych, absolwentów wydzia³ów chemii, biologii i pokrewnych. Jak siê okaza³o, jest to strza³ w dziesi¹tkê.Proponujemy te¿ kursy specjalizacje dla
diagnostów laboratoryjnych z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, genetyki medycznej, toksykologii i mikrobiologii medycznej.
- Co jeszcze Pani Profesor mo¿e
zaproponowaæ farmaceutom?
- Opieka farmaceutyczna  tak siê
nazywaj¹ nasze kolejne studia podyplomowe. Profesjonalna opieka jest
sta³ym elementem zawodu aptekarza.
Musi on nieustannie poprawiaæ jakoæ
relacji z chorym. Nasi wyk³adowcy na
zajêciach ukierunkowuj¹ farmaceutów na dobr¹ wspó³pracê z pacjentem. Ona przecie¿ jest gwarantem
prawid³owego przyjmowania leków i
skutecznego leczenia.
- Opieka farmaceutyczna nie jest
jednak pe³na bez monitorowania
przebiegu choroby?
- Brakuje nam niestety systemu, który pozwala³by na cis³¹ wspó³pracê
pacjenta z farmaceut¹ i lekarzem.
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Potrzebne jest oprogramowanie komputerowe, które umo¿liwia³oby aptekarzom zagl¹danie do historii choroby i obserwowanie skutecznoci leczenia: jakie leki podawano, które z
nich by³y skuteczne, a które pacjent
le znosi³. Bardzo wa¿nym elementem
monitorowania terapii s¹ dzia³ania niepo¿¹dane i interakcje leków. Opieka
farmaceutyczna wymaga te¿ uregulowañ prawnych. Tego jeszcze nie ma,
ale nie oznacza to, ¿e farmaceuta powinien zrezygnowaæ z fachowej i ci¹g³ej opieki nad pacjentem. Nie zapominajmy, ¿e aptekarz wykonuje zawód
publicznego zaufania. Nie ma ¿adnej
tajemnicy w tym, ¿e ka¿dy z nas jako
pacjent szybciej siê odwa¿y zapytaæ
o poszczególne leki i ich dzia³anie aptekarza, ni¿ lekarza.
- No w³anie, dlaczego tak jest?
- Co dzieje siê w naszej podwiadomoci. £atwiej nam jest zapytaæ pani¹
magister z apteki, ni¿ powa¿nego lekarza za biurkiem. Pacjent w aptece
nie czuje takiej bariery jak w przychodni czy szpitalu. Pani magister z regu³y ma wiêcej czasu i cierpliwoci.
W koñcu farmaceuta z egipskiego
oznacza ten, który chroni. A wiêc
powinnimy zachowaæ tradycjê i tak
jak dotychczas dbaæ o zaufanie pacjentów. Od naszej rady zale¿y w du¿ym stopniu komfort psychiczny pacjenta i skutecznoæ terapii.
- Dziêkujê za rozmowê.
Anna Górska

LEX APOTHECARIORUM
- Farmaceuci plasuj¹ siê poza zbiorem zawodów ustawowo obligowanych do zawierania umowy ubezpieczenia OC.
- Za przejaw roztropnoci uznaæ trzeba podjêcie kroków zmierzaj¹cych do zabezpieczenia siê przed negatywnymi konsekwencjami dokonanych czynnoci zawodowych.

Kilka uwag na temat
ubezpieczenia odpowiedzialnoci
cywilnej farmaceutów
W katalogu cech charakterystycznych dla wolnych zawodów
powszechnie wyró¿nia siê - obok
m. in. nakazu przestrzegania tajemnicy zawodowej, czy obligatoryjnej przynale¿noci do korporacji - szczególn¹ odpowiedzialnoæ
spoczywaj¹c¹ na osobach wykonuj¹cych profesjê zaliczon¹ do tej
specyficznej kategorii.
Zastanawiaj¹c siê krótko nad
przyczynami wyodrêbnienia owej
cechy wskazaæ chocia¿by trzeba na
osobisty charakter us³ug wiadczonych przez reprezentantów wolnych
zawodów i istotne znaczenie tych¿e
us³ug dla spo³eczeñstwa. Nie bez znaczenia jest tak¿e to, i¿ z racji swej
specjalistycznej istoty wymagaj¹cej
kwalifikowanego wykszta³cenia
i permanentnego podnoszenia umiejêtnoci, dzia³alnoæ prowadzona np.
przez adwokata czy lekarza wi¹¿e
siê, niejako ex definitione, z realnym ryzykiem wyrz¹dzenia szkody
osobie korzystaj¹cej z pomocy
prawnej b¹d wiadczeñ zdrowotnych.
Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ analogiczne ryzyko zwi¹zane jest z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Bior¹c pod uwagê, i¿ zgodnie z art.
2a ust. 1 ustawy z 19 kwietnia 1991r.
o izbach aptekarskich wykonywa-

nie tytu³owego zawodu obejmuje
udzielanie ró¿norodnych us³ug farmaceutycznych, co istotne zwi¹zanych
z ochron¹ takich fundamentalnych
wartoci jak zdrowie i ¿ycie, nie
doæ, ¿e nie mo¿na lekcewa¿yæ
prawdopodobieñstwa wyrz¹dzenia
szkody odbiorcy takich us³ug, to
jeszcze za przejaw roztropnoci
uznaæ trzeba podjêcie kroków
zmierzaj¹cych do zabezpieczenia
siê przed negatywnymi konsekwencjami dokonanych czynnoci
zawodowych. Innymi s³owy, przy tak
wielobarwnej palecie us³ug farmaceutycznych (vide sporz¹dzanie i wytwarzanie produktów leczniczych;
ocena jakoci leków; wydawanie
produktów leczniczych i wyrobów
medycznych; sporz¹dzanie leków;
sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem, przechowywaniem,
wykorzystaniem i utylizacj¹ produktów leczniczych i wyrobów medycznych; udzielanie informacji i porad
dotycz¹cych dzia³ania i stosowania
owych produktów i wyrobów; sprawowanie opieki farmaceutycznej;
monitorowanie niepo¿¹danych dzia³añ produktów leczniczych i przekazywanie tych informacji w³aciwym
organom; przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy otrzewnowej) za oczywiste nale¿y uznaæ istnienie ryzyka wyrz¹dzenia szkody 
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osobowej b¹d rzeczowej - w zwi¹zku z ich wiadczeniem, a tym samym
wypada podj¹æ rozwa¿ania nad metodami ochrony przed potencjalnymi roszczeniami z tytu³u powstania
owych szkód.
Przedmiotowe rozwa¿ania
rozpocz¹æ trzeba od ogólnej konstatacji, i¿ prawodawca dostrzeg³ - co
prawda selektywnie  problem
ochrony przed takimi roszczeniami i
zobowi¹za³ przedstawicieli wybranych wolnych zawodów do zawierania umów ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej za szkody
wyrz¹dzone przy wykonywaniu
czynnoci zawodowych. Tytu³em
przyk³adu przywo³aæ mo¿na art. 8a
Prawa o adwokaturze czy art. 22
ustawy o radcach prawnych nak³adaj¹ce, odpowiednio na adwokatów
i radców, tego rodzaju obowi¹zek.
Na marginesie zauwa¿yæ trzeba, i¿
Minister Finansów wyda³ 11 grudnia
2003 roku dwa rozporz¹dzenia, o w
zasadzie bliniaczej treci, okrelaj¹ce szczegó³owy zakres obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy udzielaniu pomocy prawnej, termin powstania obowi¹zku
ubezpieczenia oraz minimaln¹ sumê
gwarancyjn¹ tego ubezpieczenia. W
przypadku obu zawodów prawniczych ubezpieczeniem OC objêta jest
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odpowiedzialnoæ cywilna za szkody wyrz¹dzone w nastêpstwie dzia³ania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynnoci zawodowych.
Wypada podkreliæ, ¿e 28
grudnia 2007 roku zosta³o wydane,
na podstawie przepisów ustawy
o wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze rodków publicznych, rozporz¹dzenie w
sprawie obowi¹zkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej wiadczeniodawcy udzielaj¹cego wiadczeñ
opieki zdrowotnej. Przypomnijmy, ¿e pod pojêciem
wiadczeniodawcy m. in. kryje siê zak³ad opieki zdrowotnej, grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielêgniarek lub po³o¿nych, osoba
wykonuj¹ca zawód medyczny
w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Z treci
przywo³anego aktu wykonawczego wynika, ¿e ubezpieczeniem OC objêta jest odpowiedzialnoæ cywilna takiego
wiadczeniodawcy, za szkody
wyrz¹dzone w nastêpstwie
dzia³ania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej,
podczas udzielania wiadczeñ
wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie wiadczeñ opieki
zdrowotnej.
Skonfrontowanie przywo³anych przepisów z treci¹ ustawy o
izbach aptekarskich i Prawa farmaceutycznego prowadzi do wniosku, i¿ o ile w przypadku adwokatów, radców czy lekarzy de facto
i de iure mamy do czynienia z istnieniem przymusu ubezpieczeniowego, to sytuacja farmaceutów jest

zgo³a inna i sprowadza siê do mo¿liwoci dobrowolnego zawierania
umów ubezpieczeniowych zabezpieczaj¹cych ich maj¹tkowe interesy w sytuacji wyrz¹dzenia szkody zaistnia³ej w zwi¹zku z wykonywaniem dzia³alnoci zawodowej. Pomimo tego, i¿ w rodzimym
prawie ubezpieczeniowym istnieje
tendencja do obejmowania owym
przymusem coraz to kolejnych

ne do farmaceutów gwarantuj¹ce im
ochronê ubezpieczeniow¹, a tym samym wype³niaj¹ce niejako ow¹
lukê.
Rzecz jasna, celem niniejszego opracowania nie jest dokonanie
dog³êbnej analizy dostêpnych na rynku umów ubezpieczeniowych, niemniej pokusiæ siê mo¿na o kilka generalnych uwag w tym zakresie. Po
pierwsze, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoæ cywilna ubezpieczonego (osoby fizycznej, prawnej, jednostki organizacyjnej nie bêd¹cej osob¹
prawn¹) za szkody wyrz¹dzone
osobie trzeciej w zwi¹zku z wykonywaniem us³ug farmaceutycznych/dzia³alnoci¹ zawodow¹. Po drugie, powszechnie
przyjmuje siê, ¿e szkoda mo¿e
byæ efektem dzia³ania lub zaniechania ubezpieczonego. Po trzecie, z regu³y ubezpieczenie obejmuje szkody na osobie i szkody
rzeczowe. Te pierwsze s¹ efektem uszkodzenia cia³a, rozstroju zdrowia, mierci i mog¹ przybieraæ postaæ straty, jak¹ poniós³
poszkodowany (np. pokrycie
kosztów leczenia, rehabilitacji),
jak i utraconych korzyci (np.
utrata dochodów w trakcie choroby)[2]. Te drugie powstaj¹
wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy (w rachubê
Fot. dreamstime.com
wchodzi te¿ utrata potencjalnych
grup zawodowych, w których wy- korzyci z owej rzeczy). Co ciekastêpuje szczególne ryzyko powsta- we, niekiedy ochron¹ ubezpieczenia szkód maj¹tkowych w wyniku niow¹ mo¿na obj¹æ tak¿e szkody bêwiadczenia w ramach danej kor- d¹ce nastêpstwem ra¿¹cego niedbalporacji us³ug o charakterze niema- stwa. Po czwarte, ochron¹ ubezpieterialnym[1] to jak na razie far- czeniow¹ obj¹æ mo¿na nie tylko dziamaceuci plasuj¹ siê poza zbiorem ³alnoæ farmaceuty, ale tak¿e dzia³alzawodów ustawowo obligowanych noæ np. technika farmaceutycznego
do zawierania umowy ubezpiecze- jak i samej apteki. Po pi¹te, w przynia OC. W konsekwencji, w ofer- padku odpowiedzialnoci maj¹tkocie wielu firm ubezpieczeniowych wej za szkody wynikaj¹ce z dzia³aznaleæ mo¿na produkty adresowa- nia lub zaniechania farmaceuty (b¹d
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innych ubezpieczonych podmiotów)
mamy do czynienia zarówno z odpowiedzialnoci¹ kontraktow¹, jak i
deliktow¹. W przypadku odpowiedzialnoci ex contractu szkoda jest
nastêpstwem niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania,
natomiast o odpowiedzialnoci ex
delicto mówimy w przypadku wyst¹pienia czynu niedozwolonego.
Truizmem jest stwierdzenie, i¿
powy¿sze wyliczenie ma charakter
otwarty i jedynie sygnalizacyjny. Tytu³em pewnego usprawiedliwienia
podnieæ trzeba, ¿e charakter niniejszego opracowania nie pozwala na
gruntown¹ analizê takich kluczowych
dla tytu³owej problematyki zagadnieñ
jak np. wina czy zwi¹zek przyczynowy, o przedawnieniu roszczeñ, czy
o wy³¹czeniu odpowiedzialnoci zak³adu ubezpieczeniowego nie wspominaj¹c. Pomimo w¹skich ram
przedmiotowego artyku³u na zakoñczenie postawiæ nale¿y pytanie dotycz¹ce racjonalnoci objêcia farma-

ceutów wspomnianym wczeniej
przymusem ubezpieczeniowym. Zdaj¹c sobie dobrze sprawê z tego, i¿ w
rzeczywistoci wiêkszoæ przedstawicieli tej profesji dobrowolnie korzysta z dobrodziejstw p³yn¹cych
z ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej przez ró¿ne zak³ady - nota
bene, której ogólne warunki czêsto
negocjowane s¹ przez okrêgowe
izby aptekarskie  wypada mimo
wszystko zachêciæ farmaceutów do
refleksji nad sensownoci¹ obowi¹zkowego podlegania ubezpieczeniu
OC. Wydaje siê, i¿ objêcie obligatoryjn¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹
wszystkich farmaceutów, nie doæ, ¿e
wzmocni³oby pozycjê potencjalnych
poszkodowanych, to tak¿e dawa³oby szansê na ustalenie pewnego, akceptowalnego przez samorz¹d aptekarski, standardu co do warunków
owej ochrony. Co oczywiste, farmaceuta nieusatysfakcjonowany zakresem owej standardowej ochrony
móg³by, tak jak do tej pory, dodat-

kowo dobrowolnie siê ubezpieczyæ.
Reasumuj¹c, uwzglêdniaj¹c
spectrum i charakter us³ug farmaceutycznych oraz ryzyko zwi¹zane z ich
wiadczeniem, ewidentnie w interesie farmaceuty le¿y objêcie ochron¹
maj¹tku przed uszczupleniem wynikaj¹cym z koniecznoci zap³aty odszkodowania.
dr n. praw. Jêdrzej Bujny
Dr Krystian Ziemski & Partners
Kancelaria Prawna
[1] K. Gulis, Ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej radców prawnych w wietle zmian prawa ubezpieczeniowego, Radca Prawny 2004,
nr 4, s. 27.
[2] M. Filar, S. Krze, E. Marsza³kowska-Krze, P. Zaborowski, Odpowiedzialnoæ lekarzy i zak³adów opieki
zdrowotnej, Warszawa 2004, s. 34.

Przegl¹d prasy
OZZL: Zbieranie punktów edukacyjnych
przez lekarzy nie odpowiada powadze zawodu
Podczas ( ) X Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy ( ) uczestnicy dyskutowali m.in. o zasadach podyplomowych szkoleñ doskonal¹cych. Lekarze s¹ przeciwni
obowi¹zkowi zbierania punktów edukacyjnych.
( ) OZZL wezwa³ lekarzy do bojkotu zbierania tzw. punktów edukacyjnych, a izby lekarskie
wezwa³ do zaprzestania tej formy weryfikacji obowi¹zku kszta³cenia podyplomowego. Nic nie zast¹pi - w tej dziedzinie - starych i sprawdzonych sposobów: wolnego wyboru lekarza przez pacjenta,
konkurencji miêdzy szpitalami o dobrych lekarzy i uzale¿nienia wynagrodzenia lekarza od tego w jaki
sposób wykonuje on swój zawód  czytamy w stanowisku OZZL.
ród³o: PAP/Rynek Zdrowia, 2008-10-25
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Opieka farmaceutyczna
 Jak to siê robi?
Ostatnia nowelizacja Prawa Farmaceutycznego wprowadzi³a i usankcjonowa³a opiekê farmaceutyczn¹,
jako czynnoæ bêd¹c¹ wy³¹cznie domen¹ farmaceutów. Pisa³em o tym w poprzednim numerze Aptekarza
Polskiego i jednoczenie zachêca³em wszystkich do podjêcia jak najszybciej tego wyzwania. Oczywicie,
aby mówiæ o opiece farmaceutycznej poza farmaceut¹ musi w niej w równym stopniu uczestniczyæ lekarz
oraz przede wszystkim, g³ówny beneficjent tego procesu - pacjent.
Niezmiernie wa¿nym zadaniem
farmaceuty jest przekonanie lekarzy
do opieki farmaceutycznej i wskazanie, ¿e nie jest to w ¿aden sposób
ograniczanie ich kompetencji, a tylko wspieranie ich dzia³añ w kierunku poprawy stanu zdrowia pacjenta
poddanego procesowi farmakoterapii. Drugim, byæ mo¿e bardziej wa¿nym ni¿ poprzednie zadaniem, spoczywaj¹cym na farmaceucie jest odpowiednie zorientowanie siê na potrzeby pacjentów odwiedzaj¹cych
dan¹ aptekê. Mam na myli analizê
potrzeb pacjentów znajduj¹cych siê
w otoczeniu apteki. Po zinwentaryzowaniu potrzeb otoczenia apteki nie pozostaje nic innego, jak tylko
w³aciwa opieka farmaceutyczna.
Udzia³ farmaceutów w bezpiecznej
farmakoterapii obejmuje indywidualn¹ opiekê nad pacjentami, zainteresowanie siê ich potencjalnymi,
b¹d rzeczywistymi problemami lekowymi, monitorowanie efektów zastosowanego leczenia oraz wystêpowania ewentualnych dzia³añ niepo¿¹danych. Dodaæ nale¿y, ¿e aby by³
to w pe³ni proces opieki farmaceutycznej niezbêdna jest pe³na jego odpowiednia dokumentacja.
Obowi¹zkiem ka¿dego farmaceuty, uczestnicz¹cego w procesie
opieki farmaceutycznej, jest wyjanienie pacjentowi jak bardzo wa¿ne jest w³aciwe stosowanie produktów leczniczych, wskazanie na

zagro¿enia wynikaj¹ce z ich niew³aciwego zastosowania oraz zapobie¿enie niepo¿¹danym dzia³aniom ze
strony produktów leczniczych. Dodatkowo, sta³a wspó³praca pacjenta z farmaceut¹ mo¿e znacz¹co
zmniejszyæ kwoty wydatkowane na
ochronê zdrowia zarówno przez
ubezpieczyciela, jak i przez samego
pacjenta. Nie bez znaczenia w ca³ym tym procesie jest sprawa najwa¿niejsza  poprawa stanu zdrowia i samopoczucia pacjenta.
Farmaceuci odgrywaj¹ bardzo istotn¹ rolê w niefarmakologicznym leczeniu zarówno nadcinienia,
jak i ³agodnej postaci cukrzycy. W
pocz¹tkowych stadiach tych chorób
farmaceuci winni zachêcaæ pacjentów do redukcji nadwagi, do walki z
na³ogami - alkoholowym i tytoniowym, do zmniejszenia spo¿ywania
soli oraz do zwiêkszenia aktywnoci
ruchowej i radzenia sobie ze stresem.
Funkcja doradcza i edukacyjna,
bezpieczna farmakoterapia, leczenie
niefarmakologiczne, profilaktyka
oraz promowanie zdrowego stylu
¿ycia niew¹tpliwie przyczyni¹ siê do
polepszenia wyników leczenia, a w
lad za tym do poprawy jakoci
¿ycia pacjentów.
Realizacja opieki farmaceutycznej nie jest jednak procesem
³atwym i prostym. Wi¹¿e siê ze
zmian¹ organizacji pracy w aptece.
Konieczne jest wyznaczenie miejsca
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na indywidualne rozmowy z pacjentem, niezbêdne jest prowadzenie
odpowiedniej dokumentacji i ci¹g³e
monitorowanie w celu uchwycenia
potencjalnych i rzeczywistych problemów lekowych, a tak¿e analiza
udzielonych pacjentowi porad. Bardzo istotn¹ kwesti¹ jest odpowiednia iloæ czasu, jaki nale¿y powiêciæ pacjentom, aby rzetelnie prowadziæ opiekê w trakcie ich farmakoterapii.
ORGANIZACJA OPIEKI
FARMACEUTYCZNEJ
W APTECE JEST MO¯LIWA
Stale nierozwi¹zanym problemem
pozostaje brak uregulowañ prawnych w odniesieniu do dodatkowych
czynnoci, jakie mo¿e prowadziæ
apteka w tym tak¿e w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej.
Jednak jak ju¿ o tym pisa³em w poprzednim artykule, przy dobrej organizacji i zaanga¿owaniu personelu
aptecznego, organizacja opieki farmaceutycznej w aptece jest mo¿liwa.
Aby to udowodniæ przedstawiam
przyk³ad opisuj¹cy proces opieki farmaceutycznej realizowany w jednej
z wielkopolskich aptek ogólnodostêpnych. Przyk³ad sprawowania
opieki farmaceutycznej w aptece
Lege Artis w remie przedstawiony zosta³ na Konferencji Naukowej
Opieka Farmaceutyczna w Polsce
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i Krajach Unii Europejskiej, która
mia³a miejsce w Juracie w dniach 19
- 21 sierpnia 2005r. Poni¿ej za zgod¹
autora, pana mgr farm. Marka Mulczyñskiego cytujê najwa¿niejsze elementy zawarte w prezentowanym na
tej konferencji materiale. Jakkolwiek, pewne z opisanych dzia³añ nie
przystaj¹ do aktualnie obowi¹zuj¹cych w zakresie opieki farmaceutycznej zasad, czasami s¹ z nimi
sprzeczne, jednak, co bardzo wa¿ne, aptekarze nie czekaj¹c na odgórne decyzje, w swej codziennej praktyce postanowili tak, jak najlepiej
potrafi¹ skierowaæ swoj¹ uwagê na
potrzeby pacjentów. Dzi,
kiedy mamy ju¿ definicjê i
strategiê wdra¿ania opieki
farmaceutycznej, wiemy jak
nale¿y j¹ sprawowaæ.
Mimo, ¿e nie zgadzam siê z
pewnymi dzia³aniami i
stwierdzeniami zawartymi w
cytowanym opracowaniu,
zachêcam do przyjrzenia siê
dzia³aniom apteki w czasie,
kiedy o opiece farmaceutycznej w Polsce zaczyna³o
byæ g³ono. Na marginesie
dodam, ¿e na wspomnianej
konferencji po raz pierwszy
zaprezentowane zosta³o
logo, które nastêpnie decyzj¹ NRA uznane zosta³o
za oficjalny znak sprawowania opieki farmaceutycznej w Polsce.
~~~~~~~~~~~~
* Apteka Lege Artis od koñca 2003 roku prowadzi swoisty
system opieki farmaceutycznej.
W aptece tej opiekê farmaceutyczn¹ pod kierownictwem specjalisty
farmacji aptecznej mgr Marka
Mulczyñskiego wykonuj¹ dwie farmaceutki. Ponadto pracuje w niej

8 techników farmacji oraz lek.
med. Anna Urgacz. Pani doktor
jest znakomitym doradc¹ i opiekunem pacjentów. Pomaga farmaceutom w rozpoznawaniu i rozwi¹zywaniu problemów zdrowotnych
ludzi odwiedzaj¹cych aptekê.
W ramach opieki farmaceutycznej Apteka Lege Artis
wykonuje bezp³atne pomiary poziomu glukozy we krwi, poziomu
cholesterolu, cinienia têtniczego
krwi a tak¿e masy cia³a. S³u¿y równie¿ poradami dotycz¹cymi ro¿nych problemów zdrowotnych, a
tak¿e spo³ecznych. Do g³ównych

zadañ apteki nale¿y równie¿:
- ustalanie diet odchudzaj¹cych,
cukrzycowych, w¹trobowych, w
chorobach trzustki, nerek itp.,
- interpretacja wyników badañ laboratoryjnych wykonywanych
w innych placówkach medycznych,
- interpretacja treci kart wypisowych ze szpitali i sanatoriów,
- wyjanianie sposobu za¿ywania
leków, tj. ile razy i w jakich porach,
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- pouczanie o interakcjach lekowych,
- informowanie o ubocznym dzia³aniu leków,
- rozwi¹zywanie problemów wynikaj¹cych z uzale¿nieñ od alkoholu, palenia tytoniu i narkotyków.
Dodatkowo Apteka Lege Artis zajmuje siê konserwacj¹
i drobnymi naprawami glukometrów, wstrzykiwaczy do insulin,
wymian¹ fiolek insulin, zw³aszcza
u ludzi starszych. Wspomaga pacjentów poprzez porównywanie
wyników pomiarów cinienia i cukru na domowych aparatach
i glukometrach
z wynikami na
sprzêcie aptecznym.
Wszystkie
przeprowadzone
badania s¹ zapisywane w karcie
opieki farmaceutycznej pacjenta
oraz aptecznej
ksi¹¿ce ewidencyjnej. Po przeanalizowaniu danych okaza³o siê,
¿e w ci¹gu 1,5
roku zbadano
Fot. Olga Sierpnoiwska
oko³o 1500 osób.
Z tego tysi¹c stu pacjentom dokonano pomiaru cinienia, cukru i
cholesterolu. Pozosta³e 400 osób
zasiêgnê³o porady dotycz¹cej problemów zwi¹zanych ze stosowanymi produktami leczniczymi.
Sporód osób, które zg³osi³y siê
raz, oko³o po³owa przychodzi co
jaki czas. Niektórzy 3-4 razy do
roku, inni co miesi¹c. Oko³o 100
osób zg³asza siê regularnie raz
w tygodniu. oko³o 10 osób przychodzi codziennie - np. na pocz¹t-
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ku ukrytej cukrzycy, nadcinienia,
po pobycie w szpitalu, sanatorium,
po zmianie leku na cukrzycê lub na
nadcinienie. Pacjenci ci po wyrównaniu choroby podstawowej
przychodz¹ rzadziej, a w ich miejsce pojawiaj¹ siê inni  nowi pacjenci.
Przebadana populacja to
w wiêkszoci pacjenci w przedziale wiekowym 50 -75 lat, ale s¹ te¿
starsi, m³odsi, a nawet dzieci. 80
% osób to mieszkañcy remu, ok.
10 % pochodzi z okolicznych wiosek, pozosta³e 10 % to gocie przebywaj¹cy czasowo u rodzin w remie. (Pochodz¹ z Poznania, Gostynia, Zielonej Góry, a zdarzaj¹ siê
nawet spoza Polski).
Wszyscy pacjenci (zw³aszcza
przyjezdni) s¹ zdziwieni form¹
opieki a tak¿e faktem, i¿ wszelkie
porady i badania s¹ bezp³atne.
Oczekuj¹, ¿e w aptekach w ich
miastach zaistnieje taka fachowa
opieka.
Wyniki analiz Apteki Lege Artis wskazuj¹, ¿e 50 % przebadanych to osoby z nadwag¹, ok. 20
% to osoby oty³e, a po³owa populacji to pal¹cy papierosy. 95 %
osób nie uprawia ¿adnego sportu,
pozosta³e 5 % ogranicza siê tylko
do spacerów.
Interpretuj¹c wyniki, mo¿na
powiedzieæ, ¿e:
1) Cinienie têtnicze krwi. 2/3
przebadanych ma zbyt wysokie cinienie, kwalifikuj¹ce siê do leczenia b¹d te¿ ju¿ leczone. Pozosta³a czêæ to osoby z prawid³owym
cinieniem, wród nich zupe³nie
zdrowi, dzieci, m³odzie¿ jak równie¿ osoby za¿ywaj¹ce regularnie
leki przeciw nadcinieniu z pe³nym
efektem terapeutycznym.
Z analiz wynika te¿, ¿e w zwi¹zku z zagro¿eniem rozwoju nadcinienia têtniczego wiêkszoæ osób

powinna stosowaæ aktywn¹ profilaktykê. Zaobserwowano, ¿e wiêkszoæ doros³ych pacjentów nie kontroluje swojego cinienia do czasu, a¿ nie zauwa¿y silnych objawów wahañ w cinieniu.
Brak znajomoci wartoci cinienia i brak jego kontroli, z³y
stan wiedzy w spo³eczeñstwie o
przyczynach i skutkach nadcinienia prowadziæ mo¿e w przysz³oci
do sytuacji epidemiologicznej.
Dlatego ju¿ w pierwszych symptomach choroby nadcinieniowej
istotne jest zalecenie pacjentowi
rodków niefarmakologicznych
dotycz¹cych stylu ¿ycia. W Polsce
choroba ta dotyczy 8 mln osób.
Dane epidemiologiczne wskazuj¹,
ze jedynie 1 na 8 chorych jest leczona skutecznie.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ tu na utrzymanie masy cia³a
BMI (Body Mass Index u doros³ych
18,5-24,9 kg/m kw., regularn¹ aktywnoæ fizyczn¹ np. marsz 30
min./dziennie, odpowiedni poziom
spo¿ycia potasu (3500 mg/dobê)
oraz ograniczenia spo¿ycia soli
(nie wiêcej ni¿ 6mg NaCl/dobê),
alkoholu (nie wiêcej ni¿ 30 ml/dobê
u mê¿czyzn i 15 ml/dobê u kobiet).
Dodatkowo zaleca siê spo¿ywanie
diety bogatej w warzywa i owoce
oraz produkty niskot³uszczowe.
Ka¿da z metod obni¿a cinienie od
kilku do kilkunastu mm Hg.
2) Poziom cholesterolu. U po³owy osób, które zg³osi³y siê do pomiaru przesiewowego poziomu
cholesterolu wyniki by³y prawid³owe, mieszcz¹ce siê w normie (poni¿ej 200 mg%). Drug¹ po³owê
mo¿na podzieliæ na dwie grupy, z
których jedna jest z poziomem cholesterolu pomiêdzy 200 a 250 mg%,
a druga grupa z poziomem powy¿ej 250 mg%.
Pacjent, jego rodzina lub opie– 12 –

kun otrzymuj¹ ogólne wskazówki,
co zrobiæ aby skutecznie pokonaæ
stres, który powoduje przyspieszenie têtna, wzrost cinienia krwi,
wyrzut amin katecholowych i kortyzolu, agregacjê p³ytek krwi,
zmiany napiêcia ciany têtnicy
wieñcowej, wzrost lepkoci osocza
i obni¿enie aktywnoci fibrynolitycznej.
Szczególnie stresogenny jest
gniew, lêk, wrogoæ, depresja, poczucie bezradnoci oraz cechy zachowania okrelane jako osobowe
typu A (ambicja, sk³onnoæ do rywalizacji, niecierpliwoæ i ¿ycie w
ci¹g³ym popiechu). W przypadku
zauwa¿enia powy¿szych zaburzeñ
u chorego, przekonujemy go do wizyty u psychiatry, psychologa czy
psychoterapeuty.
Podsumowuj¹c w³¹czenie siê
farmaceutów w proces zwalczania
czynników ryzyka choroby nadcinieniowej u danego chorego oraz
w proces leczenia przez monitorowanie przebiegu i wyników leczenia, zapobiegania interakcjom
oraz problemom lekowym, doradztwa w zakresie leków OTC przy
doborze odpowiedniej diety mo¿e
przyczyniæ siê i zapewne przyczynia siê do zwiêkszenia skutecznoci leczenia choroby nadcinieniowej.
3) Poziom cukru. Nieco u ponad po³owy osób pomiar glikemii
na czczo by³ prawid³owy. Druga
po³owa to diabetycy, b¹d osoby z
nieznacznie podwy¿szonym poziomem cukru, które przy czêstej
i cis³ej kontroli glikemii, cis³ej
diecie mog¹ na razie pozostawaæ
nie leczone farmakologicznie.
I tutaj równie¿, jak w przypadku
nadcinienia zaleca siê spadek
masy cia³a, odpowiedni¹ dietê oraz
wysi³ek fizyczny (intensywny spacer 30 min. dziennie).

OPIEKA FARMACEUTYCZNA
W ci¹gu roku u 15-20 osób
stwierdzono podejrzenie cukrzycy.
wiadczy to niestety o z³ym poziomie wiedzy pacjentów, niezdrowym
stylu ¿ycia oraz prewencji zachorowañ na choroby spo³eczne.
Grupa tych osób zosta³a skierowana do lekarza - specjalisty
z prob¹ o ocenê kliniczn¹ i laboratoryjn¹. Po stwierdzonej diagnozie pacjenci ci wrócili do Apteki,
by poddaæ siê opiece farmaceutycznej. Apteka Lege Artis zaopatrzy³a ich w materia³y na temat cukrzycy i
nadcinienia (co czêsto
³¹czy siê jedno z drugim),
poinformowa³a o powik³aniach tych chorób.
Przeszkolono pacjentów,
jak maj¹ przeprowadzaæ
samokontrolê poprzez
codzienny pomiar glikemii i jak interpretowaæ
wyniki tych pomiarów
oraz, co wa¿ne, aby obserwowaæ swój organizm, gdy¿ w cukrzycy
typu I iloæ wstrzykniêtej
insuliny powinna byæ uzale¿niona od wyników samokontroli. Rol¹ opieki farmaceutycznej jest
wiêc wyszukiwanie przypadków
cukrzycy i nadcinienia wród osób
obci¹¿onych czynnikami ryzyka
oraz rozpoznawanie wszelkich nieprawid³owoci i ustalanie wstêpnej diagnozy, z któr¹ pacjent udaje siê do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz potwierdza b¹d odrzuca wstêpn¹ diagnozê apteki po
czym lekarz specjalista ustala dok³adne leczenie. Tylko taka koncepcja opieki ³¹czonej pozwala
skutecznie leczyæ.
Aby jednak opieka farmaceutyczna by³a prowadzona na wysokim poziomie, farmaceuci w naszej

aptece systematycznie siê kszta³c¹.
Podnosz¹ swoje kwalifikacje przez
udzia³ w kursach, szkoleniach, zdobywaj¹ stopnie specjalizacji aptecznej.
Apteka Lege Artis od wielu
lat wspó³pracuje aktywnie ze remskim Ko³em Diabetyka, gdzie zrzeszonych jest oko³o 120 cukrzyków.
Zespó³ Apteki spotyka siê z diabetykami, aby poznaæ siê wzajemnie
i zapewniæ o wzajemnej wspó³pracy. Apteka Lege Artis jest go-

towa pomagaæ chorym codziennie
od godz. 8- 21.
Nasza apteka jest równie¿
wspó³organizatorem spotkañ dla
diabetyków, na których szeroko
omawiane s¹ sprawy dotycz¹ce dietetyki, aktywnoci fizycznej i zdrowego stylu ¿ycia.
Wspó³pracujemy te¿ z Orodkiem Pomocy Spo³ecznej, który
obejmuje osoby niepe³nosprawne
ruchowo i chore na cukrzycê oraz
nadcinienie.
We wrzeniu 2004r. dla pracowników Orodka i osób odbieraj¹cych pomoc z Orodka zosta³a
przez nas wyg³oszona prelekcja na
temat: Rola farmaceuty w lecze-
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niu bólu. Szerokie zainteresowanie wród s³uchaczy i pytania z ich
strony wiadcz¹ o tym, ¿e Opieka
Farmaceutyczna jest po¿¹dana i
niezbêdna. Pacjenci cierpi¹ na
wiele dolegliwoci, czasami za¿ywaj¹ kilkanacie leków i nie radz¹
sobie z problematyk¹ stosowania
tych preparatów.
Rol¹ farmaceutów jest dzi rozwianie wszelkich w¹tpliwoci pacjenta na temat zdrowia, wskazanie najkrótszej i jak najskuteczniejszej drogi do lepszego samopoczucia poprzez sugerowanie dzia³añ profilaktycznych
oraz ci¹g³e dbanie
o prawid³owe leczenie
pacjenta. Dzisiejsze apteki stoj¹ wiêc przed
wyzwaniem stworzenia
takiej opieki farmaceutycznej, która da ludziom pewnoæ, ¿e zdrowie mo¿na zatrzymaæ,
¿e ¿ycie mo¿na przed³u¿yæ oraz da przekonanie, ¿e: uncja rodków
zapobiegawczych jest
lepsza od tony rodków leczniczych.
dr n. farm. Tadeusz B¹belek
*mgr farm. Beata Borowska,
mgr farm. Marek Mulczyñski,
lek. med. Anna Urgacz:
Rola farmaceuty w optymalizacji terapii chorób i dolegliwoci zg³aszanych
przez
pacjentów
w aptece jako element opieki farmaceutycznej
- referat przedstawiony na Konferencji
Naukowej Opieka Farmaceutyczna w
Polsce i Krajach Unii Europejskiej 
Jurata, 19-21 sierpnia 2005r.
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Alkohol etylowy w recepturze
Spiritus Vini  duch wina, jego odkrycie przypisuje siê alchemikowi arabskiemu Geberowi (XIV w.).
Nazwê alkohol nada³ spirytusowi Paracelsus w XVII wieku. Du¿y autorytet Paracelsusa przyczyni³ siê
do powszechnego przyjêcia tego terminu [4].
Nazewnictwo alkoholu etylowego zmienia³o siê w kolejnych farmakopeach. Farmakopea Polska II zawiera 3 monografie:
 Spiritus 95o (synonimy: Alkohol
95o, Spirytus stê¿ony, Spiritus
concentratus, Spiritus fortior),
 Spiritus (syn.: Alkohol 90o, Spiritus Vini rectificatus, Wyskok)
 Spiritus 70o.
FP III zawiera analogiczne nazewnictwo dla
alkoholu etylowego. Na
uwagê zas³uguje fakt powszechnego stosowania
w recepturze spirytusu
90 o. Postêpowanie to
by³o podyktowane niedostatkiem na rynku spirytusu 95o, wiêkszoæ zak³adów rektyfikacyjnych nie
wytwarza³a spirytusu o
tak wysokim stê¿eniu. FP IV zawiera ju¿ tylko jedn¹ monografiê 
Aethanolum 95o (syn.: Spiritus Vini
rectificatus). FP V zmienia nazwê na
Ethanolum 760 g/l (syn. Aethanolum
95o). Farmakopea Polska VI zamieszcza monografiê  Ethanolum 96
%, (syn.: Ethanolum 760 g/l, Ethanolum 96o, Alkohol etylowy, Etanol
760 g/l, Spiritus Vini rectificatus).
Nazwa chemiczna - etanol,
C2H5OH. Zawartoæ etanolu w temp.
20oC nie powinna byæ mniejsza ni¿
95,1 % (v/v) (92,6 m/m) i wiêksza
ni¿ 96,9 % (v/v) (95,2 % m/m). Etanol jest bezbarwn¹, przezroczyst¹,

lotn¹, ³atwopaln¹ i higroskopijn¹ ciecz¹ o swoistym zapachu, mieszaj¹c¹
siê z wod¹ i chlorkiem metylenu.

cze (Spirituosa medicata). FP VI zawiera szczegó³owe monografie spirytusów leczniczych, s¹ to: spirytus
kamforowy, spirytus mrówkowy,
Zastosowanie
spirytus salicylowy, spirytus mydlaalkoholu etylowego
ny, spirytus mydlano-kamforowy,
krople any¿owe, spirytusowy rozAlkohol etylowy ze wzglêdu na twór jodu, spirytus gorczyczny. Pow³aciwoci odwadniaj¹ce, rumieni¹- nadto FP III zawiera monografie spice, hemostatyczne, ci¹gaj¹ce, ch³o- rytusu lawendowego, spirytusu miêtowego. Spirytusy te
otrzymuje siê przez rozpuszczenie olejków eterycznych w rozcieñczonym alkoholu. Zastosowanie  korygowanie smaku,
zapachu, obecnie ju¿ ma³o
u¿ywane.
Alkohol etylowy powszechnie jest stosowany
jako rozpuszczalnik dla
preparatów rolinnych.
Nalewki i wyci¹gi rolinFot. BigStockPhoto ne s¹ stosowane jako
dz¹ce, jest stosowany w preparatach sk³adniki do przyrz¹dzania preparalecz¹cych niektóre zaburzenia skór- tów farmaceutycznych, natomiast alne. Mo¿na go stosowaæ do znosze- koholatury stabilizowane czêciej
nia bólu chronicznego i spastyczne- spotyka siê jako gotowe preparaty
go, jak równie¿ w zatruciach gliko- do sprzeda¿y odrêcznej ( Intractum
lem etylenowym lub alkoholem me- Visci albi, Intractum Crataegi).
tylowym (podanie do¿ylne) [3].
Maj¹c na uwadze dzia³anie bakW praktyce aptecznej alkohol teriobójcze etanolu 70o, mo¿na go
etylowy ma zastosowanie jako roz- wykorzystaæ jako rodek odka¿aj¹puszczalnik i rodek konserwuj¹cy cy w recepturze aseptycznej do
w preparatach farmaceutycznych. przygotowania miejsca pracy (lo¿a z
Roztwory zawieraj¹ce alkohol o stê- nawiewem laminarnym), dezynfekcji
¿eniu poni¿ej 40o okrela siê jako wstêpnej pracownika (dezynfekcja
roztwory alkoholowe (Solutiones r¹k), czy te¿ przygotowanie sprzêtu
spirituosae), roztwory o wy¿szym do pracy.
stê¿eniu ni¿ 40o to spirytusy leczni– 14 –
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Problemy z alkoholem etylowym

j¹cej czêci wagowe etanolu 96o
i wody, któr¹ nale¿y zmieszaæ, aby
otrzymaæ roztwory o zawartoci od
30o do 90o etanolu w temp 20 oC
[1].
W przypadku, kiedy potrzebujemy odmierzyæ kroplami etanol b¹d
roztwory alkoholowe, warto zwró-

chodzi do ich inaktywacji. Obecnoæ
kwasu solnego jeszcze bardziej poStê¿enie procentowe etanolu
têguje dzia³anie alkoholu (np. 52 %
mo¿na zapisaæ objêtociowo (v/v),
stê¿enie alkoholu w obecnoci 0,66
wagowo (m/m) lub wagowo  objê% kwasu solnego powoduje ca³kotociowo (g/l). Zapis objêtociowy,
wit¹ inaktywacjê pepsyny w przeci¹powszechnie stosowany, mo¿e dogu kilku godzin) [5]. Alkohol z bia³prowadziæ do pomy³ki, gdy bêdziekami i luzami rolinnymi tworzy osamy chcieli rozcieñczyæ aldy. Natomiast subkohol wod¹. Zachodzi tu
stancje utleniaj¹ce
Tabela 1. Rozcieñczenia etanolu
bowiem zjawisko kontrniszcz¹ i utleniaj¹ alakcji, czyli zmniejszenia
kohol [6].
Koñcowe
Etanol 96o
Woda
objêtoci powsta³ej mieNiejednokrotnie
stê¿enie etanolu
szaniny. Dla przyk³adu miezdarza siê, ¿e lekarz
o
262
738
30
szaj¹c 95 litrów alkoholu
wystawiaj¹c receptê
bezwodnego i 6,2 litra
na lek robiony, zapio
355
645
40
wody otrzymujemy 100 lisuje alkohol etylowy
452
548
50 o
trów roztworu alkoholowebez podania jego stêo
go. Kontrakcja przy mie¿enia. Farmaceuta
555
445
60
szaniu wody z alkoholem w
maj¹c na uwadze mo665
335
70 o
ró¿nych stosunkach jest
nografiê FP VI powio
zmienna i obliczenie objênien zastosowaæ eta783
217
80
toci otrzymanej mieszaninol 96o, je¿eli mono913
87
90 o
ny jest niemo¿liwe. Mo¿na
grafia szczegó³owe nie
tylko empirycznie ustaliæ
okrela inaczej. Pojak¹ objêtoæ zajmie mieszanina. Dla- ciæ uwagê na masê pojedynczej kro- nadto farmakopea zaleca stosowaæ
tego wygodniej pos³ugiwaæ siê stê- pli lub iloæ kropli, jaka przypada na etanol do celów odka¿aj¹cych, któ¿eniem wagowym alkoholu, które 1 gram [2]. Przyk³adowe dane za- rego stê¿enie w przygotowywanym
jest niezale¿ne od kontrakcji.
wiera tabela 2.
preparacie powinno byæ na pozioKorzystaj¹c z tabeli gêstoci (d20)
mie 70 %
mieszanin etanolu z wod¹ [1], mo¿(v/v). WoTabela 2. Ciê¿ar kropli roztworów alkoholowych.
na odczytaæ procenty objêtociowe
bec po1 g zawiera
Masa 1
i odpowiadaj¹ce mu procenty wawy¿szego,
iloæ kropli
kropli (mg)
gowe. Dla przyk³adu, rozcieñczaj¹c
³atwo o
o
o
o
etanol 96 do etanolu 70 mo¿emy
pomy³kê 
Etanol 96
65
15
pos³u¿yæ siê nastêpuj¹cym równaczy u¿yæ
Ammonii
anisatus
niem:
etanolu 96o
58
17
spirytus
x = 100 * % wagowy etanolu
czy 70 o ?
s³abszego / % wagowy etanolu
Je¿eli alkoIodi solutio
55
18
silniejszego,
hol jest zaspirituosa
gdzie x  iloæ gramów etanolu silpisany
niejszego jaki trzeba u¿yæ aby otrzywraz z inmaæ 100 g etanolu s³abszego.
Podczas przygotowywania pre- nymi rozpuszczalnikami (np. woda,
96,03o  93,89 % wag.
paratów z alkoholem nale¿y zwróciæ roztwór 3 % kwasu borowego)
o
70  62,40 % wag.
uwagê na niezgodnoci, które mog¹ wówczas nie mamy w¹tpliwoci co
x = 100 * 62,40 / 93,89 = 66,46 wp³yn¹æ na wygl¹d gotowego pre- do zastosowania etanolu 96 o .
g etanolu 96o i woda do 100 g
paratu, jego trwa³oæ lub aktywnoæ W praktyce aptecznej czêsto spotyDla u³atwienia pracy mo¿na rów- poszczególnych sk³adników. W mie- ka siê nastêpuj¹c¹ receptê:
nie¿ skorzystaæ z tabeli 1, zawiera- szankach z enzymami (pepsyna) do– 15 –
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Rp.
Detreomycini
Spir. Vini ad 100.0
M. f. sol.
D.S. zewnêtrznie

Dedykowane producentom leków
3.0

W tym przypadku, alkohol etylowy stanowi podstawowy (jedyny)
rozpuszczalnik w recepcie, a jego
stê¿enie nie jest okrelone przez autora. Farmaceuta powinien mieæ na
uwadze przede wszystkim dobro
pacjenta. Pacjent stosuj¹c roztwór
etanolowy 96 % (v/v), móg³by poparzyæ skórê twarzy, dlatego koñcowe stê¿enie etanolu w przygotowanym preparacie nale¿a³oby przygotowaæ na poziomie 70 % (v/v).
Niestety do aptek trafiaj¹ czasami
b³êdnie wypisane recepty, które
uniemo¿liwiaj¹ zachowanie powy¿szych wskazañ stê¿eñ procentowych,
wówczas pozostaje nam skontaktowaæ siê z lekarzem w celu ustalenia
prawid³owego sk³adu recepty.
Pimiennictwo
1. Farmakopea Polska VI, Warszawa
2002,
2. Krówczyñski L., Jachowicz R.: Æwiczenia z receptury. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagielloñskiego 2000,
3. Martindale: The complete drug reference 32nd edition 1999,
4. Modrzejewski F.: Farmacja stosowana. PZWL Warszawa 1961,
5. Modrzejewski F.: Niezgodnoci recepturowe. PZWL Warszawa 1964,
6. Supniewski J.: Receptura. PZWL Warszawa 1957.

dr farm. Piotr Belniak
Katedra i Zak³ad Farmacji
Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uwagi aptekarza
dotycz¹ce opakowañ
produktów leczniczych
Z niepokojem obserwujê, ¿e opakowania leków pochodz¹ce z jednej fabryki maj¹ praktycznie identyczny design. Czêsto oznacza to, ¿e
zarówno lek na serce, jak i ten od
tarczycy nie ró¿ni¹ siê praktycznie
niczym z wyj¹tkiem nazwy. A i
czcionka pozostaje czasem ta sama.
Mo¿na by³oby powiedzieæ, ¿e nazwa
to jest sprawa kluczowa i jeli kto
umie czytaæ, to nie ma o czym mówiæ. Podchodz¹c jednak do sprawy
bardziej ludzko  w wiêkszoci jestemy wzrokowcami. W pracy stres
i zmêczenie uruchamia podwiadomoæ, a ta podpowiada nam skojarzenia w oparciu o kszta³ty, kolory.
Czytamy dobrze, siêgamy mimo to
po lek, który tylko wydaje siê tym
w³aciwym. Mówi¹c krótko  identyczny wygl¹d znaków graficznych na
zupe³nie ró¿nych preparatach, odmiennych dawkach stwarza okazjê
do b³êdu. Dowiadczam tego sama,
chocia¿ wzrok mi jako s³u¿y
Czêsto z pewnym lêkiem wk³adam do siatki kilka leków w identycznych pude³kach, wiedz¹c, ¿e
maj¹ je za¿ywaæ ró¿ne osoby. Jeli
s¹ to ludzie starsi, to moje obawy
rosn¹. Czasami zwracam im uwagê,
¿e jakie leki wygl¹daj¹ podobnie,
¿eby siê im w domu dobrze przyjrzeli. Groza narasta, kiedy okazuje
siê, ¿e bez okularów w ogóle nie
widz¹ miêdzy tymi opakowaniami
¿adnej ró¿nicy.
Zadajê sobie pytanie, jakie jest
ród³o tej praktyki dotycz¹cej upo– 16 –

dabniania do siebie opakowañ ró¿nych leków. Czy chodzi, o tzw.
wiadomoæ marki? Byæ mo¿e,
tylko, kto oprócz producenta mia³by odnieæ z tego korzyæ? Ja widzê
wy³¹cznie zagro¿enie, i to zarówno
dla siebie podczas ekspedycji leków,
jak i dla pacjentów.
Ze smutkiem stwierdzam, ¿e o ile
wytwórcy podchwycili nurt unifikacji opakowañ, to nie przyj¹³ siê bardzo dobry pomys³ wydzielenia na
pude³ku tzw. miejsca dla farmaceuty, czy te¿ miejsca na dawkowanie  wymatowionego, lub ujêtego
w ramkê pola przeznaczonego na
notatki. Probê o zanotowanie sposobu przyjmowania leków na opakowaniu w³anie wyra¿a bardzo wielu pacjentów, nawet, jeli od lekarza
otrzymali oni dok³adn¹ rozpiskê.
Bardzo s³usznie zreszt¹  przewiduj¹c, ¿e karteczka mo¿e siê ³atwo zgubiæ  chc¹ mieæ pewnoæ, ¿e nie zapomn¹, jak przyjmowaæ dany specyfik. Problem zaczyna siê, kiedy na
opakowaniu tak naprawdê nie ma
gdzie zrobiæ najmniejszego nawet
znaku. A jeli jest  to niektóre opakowania s¹ tak liskie, ¿e nie sposób na nich nic napisaæ  ani d³ugopisem, ani cienkopisem, ani o³ówkiem. Chcia³abym, ¿eby moja notatka nie by³a kolejnym szkryfo³em,
ale czym widocznym i czytelnym dla
pacjenta. Przyklejam wiêc samoprzylepne naklejki i na nich piszê
dawkowania oraz inne uwagi. Pamiêtacie Pañstwo larum, jakie pod-
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nios³o rodowisko lekarzy wyliczaj¹c, jak d³ugo zajmie im wpisywanie
numeru pesel na recepcie, i o ile krócej bêd¹ przez to konsultowaæ pacjenta? Nie chcê nawet myleæ, ile
czasu dziennie zajmuje mi walka
z opakowaniami i przyklejanie tych
karteczek
Jeli chodzi o wygl¹d opakowañ
zewnêtrznych, to chcia³abym siê podzieliæ równie¿ innym przemyleniem
dotycz¹cym zaaran¿owania szaty
graficznej. Niektóre preparaty 
zw³aszcza dostêpne bez recepty maj¹ bardzo ciekawe, kolorowe
opakowania. Widaæ, ¿e wszystkie
znaki graficzne zosta³y misternie zaplanowane. Niestety czasami widaæ,
¿e zabrak³o miejsca na jeszcze jedn¹
informacjê. A mianowicie na cenê
leku. Praktycznie wszystkie apteki
umieszczaj¹ na poszczególnych opakowaniach leków w³asne metki
z cen¹. Metki te maj¹ zwykle pewne
standardowe wymiary, co zreszt¹ nietrudno sprawdziæ. Czasami jest mi
przykro, ¿e muszê po prostu oszpeciæ ³adne opakowanie, przyklejaj¹c
w niezbyt fortunnym miejscu etykietê. Poza tym przecie¿ mi tak¿e zale¿y, aby sprzedawane przeze mnie
produkty prezentowa³y siê estetycznie. Niestety bywa tak ¿e nie ma
wyjcia, bowiem w mniej widocznym
miejscu zaklei³abym istotne informacje dotycz¹ce sk³adu, dawkowania,
lub ostrze¿eñ dodatkowych. Chocia¿
jest to kwestia estetyczna, mi³ym
uk³onem w stronê farmaceutów oraz
wyrazem troski o bezpieczeñstwo
pacjentów by³oby ze strony producentów takie projektowanie opakowañ, aby aptekarz nie by³ zmuszony
dokonywaæ alpejskich kombinacji,
wykonuj¹c tak podstawow¹ czynnoæ jak umieszczenie w odpowiednim miejscu metki z cen¹.
mgr farm. Olga Sierpniowska

Przyprawy
mog¹ leczyæ cz. III
Z rodziny Zingiberaceae pochodz¹ trzy bardzo cenione jako
przyprawy gatunki rolin. Pierwsz¹
z nich, a jednoczenie jedn¹ z najs³ynniejszych jest imbir lekarski
(Zingiber officinale). Najwy¿szej
jakoci k³¹cze pochodzi z plantacji
na Jamajce. W zale¿noci od sposobu obróbki wystêpuje w handlu
jako imbir nie obrany czarny (lombardzki) oraz obrany bia³y (bengalski). Dzia³a on przeciwwymiotne,
rozkurczowo na górne odcinki przewodu pokarmowego, przeciwbólowo, przeciwzapalne oraz bakteriobójczo. Pobudza tak¿e wydzielanie
liny, soków ¿o³¹dkowych, ¿ó³ci. Za
to wielokierunkowe dzia³anie odpowiedzialne s¹ olejek eteryczny (zawieraj¹cy zingiberen i zingiberol nadaj¹ce tej przyprawie charakterystyczny zapach oraz cyneol, borneol, cytral, felandren, kamfen), skrobia, cukry, kwas organiczne. Ostry,
pal¹cy smak k³¹cze zawdziêcza mieszaninie dwóch aldehydów, jakim jest
gingerol.
W przemyle spo¿ywczym imbir
stosuje siê jako dodatek do ciast,
ciasteczek, pieczywa, herbaty, piwa,
sa³atek owocowych, marmolad, pikantnych potraw z miêsa wieprzowego. Jest te¿ sk³adnikiem przyprawy curry. Podsma¿ony z cebul¹ i
czosnkiem jest podstaw¹ dañ kuchni azjatyckiej. Tam te¿ niezwykle popularny jest imbir konserwowany.
Kolejn¹ rolin¹ przyprawow¹
z omawianej rodziny jest Elettaria
cardamomum  kardamon malabarski. Rolina pochodzi z tropikal-

nych lasów po³udniowo-wschodniej
Azji (Indie, Cejlon). Wytwarza pod³u¿ne 1-2 centymetrowe owoce 
torebki. Owoce kardamonu dzia³aj¹
wzmacniaj¹co na ¿o³¹dek, poprawiaj¹ trawienie, pobudzaj¹ apetyt
i wspomagaj¹ wch³anianie pokarmów. Wykazuj¹ te¿ dzia³anie wirusostatyczne.
Kardamon posiada charakterystyczny cytrynowo-eukaliptusowy
smak. Stosuje siê go do przyrz¹dzania sa³atek i sosów. Niewielka jego
iloæ dodaje ostroci md³ym potrawom. Kardamonem mo¿na przyprawiaæ marcepany, pierniki, desery
owocowe, kompoty, musy jab³kowe
i sa³atki z owoców. Znakomicie poprawia smak zup, naleników i s³odkich ciast sma¿onych, potraw z miês
i ryb, gulaszu wo³owego, cielêcego
risotto, pasztetów a tak¿e miêsa
z rusztu. Jest jedn¹ z najdro¿szych
(po szafranie i wanilii) przypraw u¿ywanych w gospodarstwie domowym. 60% wiatowej produkcji jest
eksportowana do krajów arabskich,
gdzie przyprawa ta jest u¿ywana do
parzenia kawy. Aromatyzowana kardamonem kawa jest symbolem
arabskiej gocinnoci.
Do rodziny Zingiberaceae nale¿y te¿ Curcuma longa  ostry¿ d³ugi. Pomaga zwalczaæ kamienie ¿ó³ciowe, dzia³a bakteriobójczo i przeciwzapalnie, zw³aszcza w chorobach
skóry, ponadto rozkurczowo i wzmagaj¹co na wydzielanie ¿ó³ci. Stosowany jest w leczeniu chorób reumatycznych, serca i w¹troby, wzmacnia system nerwowy. Niektóre na-
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Przed otrzymaniem sproszkowanej przyprawy, k³¹cza kurkumy d³ugiej najpierw gotuje siê we wrz¹tku
lub parzy, a dopiero póniej suszy i
poddaje dalszej obróbce. Stosowana jest do barwienia ry¿u, makaronu
i warzyw konserwowanych w occie,
przyprawia siê ni¹ sosy, potrawy z
drobiu, zupy kremowe i omlety. Dobrze komponuje siê z daniami z fasoli i z soi. Szczypta kurkumy dodana do ciasta dro¿d¿owego lub biszkoptowego nada mu atrakcyjny ¿ó³ty kolor. Kurkuma ma silny zapach i
ostry pal¹cy smak. Dziêki niej posi³ek spe³nia trzy podstawowe warunki: przyci¹ga zmys³ wzroku, potem
wêchu, a na koñcu smaku, co w po³¹czeniu z dzia³aniem ¿ó³ciopêdnym,
pomaga przejæ przez trudy trawienia zbyt obfitych posi³ków.
Jedn¹ z najpopularniejszych przypraw znajduj¹cych siê w handlu s¹
godziki. S¹ to w istocie suszone p¹ki
kwiatowe godzikowca korzennego
- niewielkiego, wiecznie zielonego
drzewa, pochodz¹cego z Indonezji
(Syzygium aromaticum  godzikowiec korzenny, Caryophylli
flos  godziki, z rodziny Myrtaceae). Potrzeba a¿ dwudziestu lat,
by osi¹gnê³y pe³n¹ dojrza³oæ. Owocuj¹ przez kolejne piêædziesi¹t lat.
Dziêki wysokiej zawartoci olejków
eterycznych dzia³aj¹ one przeciwskurczowo, przeciwbólowo, aseptyczne (rozcieñczony i wtarty w dzi¹s³a olejek eteryczny, czy nawet sam
rozgryziony godzik, ³agodzi bóle zê-

bów). Godziki maj¹ w³aciwoci
odwie¿ania oddechu - w poradnikach mo¿na znaleæ informacjê, ¿e
aby pozbyæ siê nieprzyjemnego zapachu wystêpuj¹cego po zjedzeniu
czosnku, nale¿y rozgryæ kilka godzików. Tê cenn¹ w³aciwoæ godzików znali ju¿ staro¿ytni Chiñczycy: na dworze cesarza panowa³ zwyczaj, ¿e zwracaj¹cy siê do niego
dworzanie musieli trzymaæ w ustach
kilka godzików, aby ich oddech zachowywa³ wie¿oæ.
Godziki jako przyprawa stosowane s¹ jako dodatek do: kompotów, sosów, marynat, ciast, a sam
olejek do produkcji perfum i alkoholi (aromatyzowanie wina grzanego). O dobrej jakoci godzików
wiadczy wypuszczenie kropli olejku po mocnym ciniêciu ich w palcach.
Ziele angielskie (Pimenta dioica
 korzennik lekarski) to wiecznie
zielone drzewo nale¿¹ce do rodziny
Myrtaceae , osi¹gaj¹ce wysokoæ
do 13 m. Owocem jest ciemna jagoda z dwoma nasionami. Ca³e owocostany zbiera siê w momencie, gdy
jagody zaczynaj¹ dojrzewaæ, poddaje suszeniu, dopóki mi¹¿sz nie zaschnie. Suszone jagody daj¹ siê
³atwo oddzieliæ od szypu³ek, s¹ trwa³e
i d³ugo zachowuj¹ aromat. Natomiast dojrza³e jagody po wysuszeniu trac¹ zapach po paru dniach, le
siê przechowuj¹ i s¹ jako przyprawa bezwartociowe. Rolina zaczyna owocowaæ zwykle w siódmym
roku po wysadzeniu i daje przeciêtnie 50 kg wie¿ych owoców rocznie. Owoce zbiera siê rêcznie, suszy
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w suszarniach lub w s³oñcu na betonowych platformach przez 5 - 10 dni,
nastêpnie czyci i sortuje.
Kolumb znalaz³ t¹ tropikaln¹ rolinê na wyspach Morza Karaibskiego, b³êdnie s¹dz¹c, ¿e jest to pieprz.
Do dzi przez tê pomy³kê jego hiszpañska nazwa brzmi pimenta, co
oznacza pieprz. Identyczne znaczenie ma ³aciñska nazwa rodzajowa
Pimenta officinalis. Równie¿
wspó³czenie, potocznie ziele okrelane jest pieprzem jamajskim.
Korzennik lekarski sta³ siê powszechnie znan¹ przypraw¹ w Europie pod
koniec XVII wieku. Ze wzglêdu na
interesuj¹cy aromat, przyprawa
szybko siê rozpowszechni³a, by³a
nowoci¹ w porównaniu z wczeniej
znanymi egzotycznymi przyprawami.
Poniewa¿ ziele przywêdrowa³o z Nowego wiata, w Czechach na przyk³ad, nazywano je now¹ przypraw¹. Suszone owocki korzennika s¹ szczególnie cenione oraz chêtnie stosowane w kuchni angielskiej,
dlatego potocznie nazywane s¹ zielem angielskim. Odznaczaj¹ siê przyjemnym, korzennym zapachem przypominaj¹cym aromat nasion: godzików, cynamonu, ga³ki muszkato³owej, kardamonu, gorczycy i pieprzu
- st¹d angielska nazwa all spice wszystkie przyprawy.
Olejek
eteryczny wystêpuj¹cy w rolinie sk³ada siê g³ównie
z eugenolu (60 - 80%). Obok niego
wystêpuj¹ te¿ metyleugenol, eukaliptol, chawikol, linalol, kariofylen. Ma
on w³asnoci pobudzaj¹ce, antyseptyczne, reguluj¹ce trawienie, ³agodz¹ce zaburzenia jelitowe, umierzaj¹ce kolkê i wzdêcia. Herbatka z ko-

Fot. Olga Sierpnoiwska

rody uwa¿aj¹, ¿e kurkuma posiada
magiczne w³aciwoci i chêtnie nosz¹
j¹ jako talizman.
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wró¿biarstwa. Jego przepowiednie
by³y przekazywane przez delfick¹
kap³ankê Pytiê, która wprawia³a siê
w trans ¿uj¹c licie wawrzynu - ma
on bowiem nieznaczne w³aciwoci
narkotyczne. Dodatkowo ca³y dach
wi¹tyni Apolla w Delfach by³ pokryty liæmi wawrzynu. Mia³y one bowiem zabezpieczaæ wszystkich
wchodz¹cych do budynku przed

szaæ karaluchy. W medycynie ludowej u¿ywano ich do sporz¹dzania
esencji i maci przy schorzeniach reumatycznych. Przyprawa posiada w³aciwoci pobudzaj¹ce apetyt i u³atwiaj¹ce trawienie. Wykorzystywano j¹ w leczeniu wysypki, bólów
uszu i g³owy. Jest doskona³ym dodatkiem do: zupy ziemniaczanej, pomidorowej, roso³u, duszonych warzyw, sosów,
flaków, marynat, pieczeni
miêsnych. Licie
laurowe dodaje
siê na pocz¹tku
gotowania.
Przed podaniem
nale¿y je usun¹æ
z jedzenia, by
danie nie nabra³o gorzkiego
smaku.
Wiecznie zielone drzewo cynamonowe
(Cinnamomum ceylanicum  cynamonowiec cejloñski) osi¹ga wysokoæ do 10
metrów. Ronie
na suchych tropikalnych obszarach lenych. W hodowli w celu pozyskania kory cynamonowej (Cinnamomi cortex 
kora cynamonowca) cina siê rózgi d³ugoci laski. ci¹ga siê z nich
korê, która ususzona trafia do miêdzynarodowego handlu. Najwiêkszymi producentami cynamonu s¹: Sri
Lanka, Indie, Brazylia, Indonezja,
kraje Karaibskie i kraje le¿¹ce na
Oceanie Indyjskim. Najwy¿sz¹ jakoæ ma cynamon ze Sri Lanki.
Zdarta kora suszona jest na matach,
a nastêpnie dzielona na klasy jakoFot. Olga Sierpnoiwska

rzennika lekarskiego ³agodzi zaburzenia ¿o³¹dkowe, leczy równie¿ stany
biegunkowe.
W kuchni ziele angielskie stosowane jest jako namiastka pieprzu
czarnego, do przyprawiania potraw
miêsnych, warzywnych, do sa³atek,
ryb, zup, dziczyzny, niektórych ciast,
sosów, ogórków kwaszonych i ry¿u.
Osobne zastosowanie ziela angielskiego dotyczy przetworów deserowych. Dodanie go do
kompotów
owocowych
ubogaca
znacznie ich
aromat. W
postaci
sproszkowanej jest wspania³ym dodatkiem do puddingu liwkowego, wypieków.
Niezwykle znane i
powszechnie
stosowane s¹
licie laurowe
(Laurus nobilis  laur
szlachetny, wawrzyn szlachetny,
Lauraceae - Wawrzynowate).
Sw¹ popularnoæ laur zawdziêcza
staro¿ytnym Grekom i Rzymianom.
Licie i ga³¹zki laurowe by³y symbolem s³awy, mêstwa, si³y, sukcesu
i zwyciêstwa. W Rzymie dekorowano nim tak¿e zwyciêzców w turniejach artystycznych i sportowych oraz
zwyciêskich wodzów. Wawrzyn
(laur) by³ powiêcony Apollinowi,
greckiemu bogu i patronowi wszystkiego co piêkne i dobre, a tak¿e boskiemu uzdrowicielowi i opiekunowi

chorobami, czarami i piorunami.
Z czasem laur w postaci girland sta³
siê modnym i czêsto wykorzystywanym motywem architektonicznym.
Wawrzyn s³u¿y³ równie¿ do aromatyzowania wody, któr¹ p³ukano rêce
podczas uczt.
Liæ laurowy jest doskona³ym
rodkiem zapobiegaj¹cym szkodnikom - jeden lub dwa listki w³o¿one
do pojemnika z m¹k¹, ry¿em czy innymi produktami odstraszaj¹ wo³ki
zbo¿owe. Licie laurowe w szafie,
szufladach, bêd¹ skutecznie odstra– 19 –
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ci. Drug¹ odmian¹ tej przyprawy,
posiadaj¹c¹ równie ciekaw¹ historiê, jest cynamon cejloñski, który
otrzymuje siê z mniejszych i bardziej
krzewiastych drzew cynamonowca
cejloñskiego.
Cynamon to prawdopodobnie
najstarsza przyprawa wiata. Rolina ta pochodzi z Chin i ju¿ 2700 lat
p.n.e. znalaz³a siê wzmianka o niej w
chiñskiej ksiêdze o zio³ach. Egipcjanie importowali cynamon z Chin 2000
lat p.n.e. Z lici i ga³êzi cynamonowca destyluje siê gêsty, p³ynny, ostro
pachn¹cy olejek cynamonowy, stosowany w przemyle perfumeryjnym.
W medycynie ludowej jest stosowany przy przeziêbieniach, w stanach
ogólnego os³abienia, bólach miêni,
biegunce, impotencji, chorobach
skóry, zak³óceniach rytmu serca oraz
w chorobach kobiecych. Cynamon
ma przyjemny, s³odkawy, korzenny
zapach i smak. Najbardziej aromatyczny jest otrzymywany z najstarszej czêci drzewa, z pnia do wysokoci 2 metrów. Kora z wy¿szych
partii drzewa i ga³êzi zawiera mniejsz¹
iloæ olejków aromatycznych Stosowany jest w produkcji s³odkich wypieków i deserów oraz do doprawiania napoi, kompotów, zw³aszcza z
gruszek, do deserów, ko³aczy miodowych, szarlotek, ciast orzechowych, biszkoptów, p¹czków sma¿onych w t³uszczu, herbaty, ponczu,
wina grzanego, piwa grzanego.
mgr farm. Jaros³aw Widelski
dr n. farm. Krystyna SkalickaWoniak
Katedra i Zak³ad Farmakognozji
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jak zapobiegaæ i leczyæ
przeziêbienie
W okresie jesienno-zimowym jedn¹ z najczêstszych dolegliwoci, z
jakimi pacjenci przychodz¹ do apteki jest wirusowa infekcja górnych
dróg oddechowych, popularnie okrelana jako przeziêbienie.
Najbardziej dokuczliwymi objawami przeziêbienia s¹: katar, podwy¿szona temperatura cia³a, dreszcze, ból gard³a, kaszel, chrypka oraz
z³e samopoczucie. Objawy te ustêpuj¹ samoistnie, po oko³o 5  10
dniach i zazwyczaj nie wymagaj¹
wizyty u lekarza, ani przyjmowania
leków, choæ odpowiednio dobrane
farmaceutyki mog¹ z³agodziæ przebieg choroby oraz przyspieszyæ powrót do zdrowia. W odró¿nieniu od
grypy, w przebiegu przeziêbienia bardzo rzadko dochodzi do powstania
powik³añ, jednak¿e takowe zagro¿enie istnieje, dlatego te¿ warto przestrzegaæ kilku zasad umo¿liwiaj¹cych
ich unikniêcia. Przede wszystkim,
podczas choroby nale¿y wiêcej odpoczywaæ i wysypiaæ siê, jak równie¿ dbaæ o w³aciwy ubiór, chroni¹cy organizm przed wych³odzeniem.
Zalecane jest tak¿e przyjmowanie
du¿ej iloci p³ynów, ale zawsze o temperaturze pokojowej. W przebiegu
przeziêbienia nie jest konieczne, jak
w przypadku grypy, przebywanie w
³ó¿ku, dlatego zastosowanie siê do
wymienionych porad umo¿liwi utrzymanie w miarê normalnej aktywnoci zawodowej.
Leczenia przeziêbienia
W ci¹gu ostatnich lat na rynku
pojawi³a siê ogromna iloæ preparatów maj¹cych w cudowny sposób
likwidowaæ objawy przeziêbienia i
grypy. W zdecydowanej wiêkszoci
zawieraj¹ one dzia³aj¹cy przeciwbólowo i przeciwgor¹czkowo parace– 20 –

tamol (w dawkach 500-650mg), witaminê C, rodki przeciwkaszlowe
(np. dekstrometorfan), zmniejszaj¹ce przekrwienie b³ony luzowej nosa
(np. chlorowodorek pseudoefedryny, chlorowodorek fenylefryny) oraz
przeciwalergiczne (maleinian feniraminy) i dostêpne s¹ w postaci tabletek do po³ykania, rozpuszczania, lub
proszków do sporz¹dzania roztworu doustnego. Preparaty te s¹ czêsto
wybierane przez pacjentów ze wzglêdu na bardzo szybkie dzia³anie, oraz
znacz¹c¹ redukcjê odczuwanych
objawów przeziêbienia, jednak¿e ich
stosowanie wi¹¿e siê z wieloma dzia³aniami niepo¿¹danymi  m.in. wystêpowaniem tachykardii, ko³atania
serca, zwiêkszenia cinienia krwi,
zw³aszcza u pacjentów z nadcinieniem têtniczym oraz uczucia spl¹tania lub pobudzenia. rodków tych
nie nale¿y stosowaæ w przypadku istniej¹cej niewydolnoci w¹troby lub
nerek, astmie, ciê¿kim nadcinieniu
têtniczym, chorobie niedokrwiennej
serca oraz w trakcie ci¹¿y i okresie
karmienia piersi¹. Istotnym zagro¿eniem dla pacjenta jesat równie¿ groba niewiadomego przedawkowania
substancji w nich zawartych, w wyniku ³¹czenia ró¿nych preparatów o
podobnym sk³adzie. Kolejn¹ grup¹
leków chêtnie i czêsto kupowanych
w celu zwalczenia objawów przeziêbienia s¹ krople do nosa. Wiêkszoæ
z nich jako g³ówny sk³adnik czynny
zawiera sympatykomimetyk dzia³aj¹cy na receptory á-adrenergiczne
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Leki pochodzenia rolinnego
w przeziêbieniu
Alternatyw¹ dla leków syntetycznych s¹ preparaty zawieraj¹ce wyci¹gi rolinne oraz izolowane z nich
sk³adniki czynne. Szczególnie cenne
w leczeniu objawów przeziêbienia s¹
surowce rolinne o dzia³aniu napotnym i przeciwgor¹czkowym, zawieraj¹ce korê wierzby (Salicis cortex),
kwiat lipy (Tilliae inflorescentia),

kwiat bzu czarnego (Sambuci flos),
kwiat wi¹zówki b³otnej (Ulmariae
flos) i owoc maliny (Rubi idaei fructus). Szczególnie warte polecenia s¹
syropy zawieraj¹ce wyci¹gi z kwiatostanu lipy, licia podbia³u, kwiatu
bzu i kory wierzby o dzia³aniu napotnym i przeciwzapalnym. Mog¹ one
byæ stosowane nawet u ma³ych dzieci
(powy¿ej 1 r.¿.).
Surowce luzowe
luzy rolinne ³agodz¹ stany zapalne poprzez dzia³anie os³aniaj¹ce
i powlekaj¹ce, zmniejszaj¹ podra¿nienia i zmniejszaj¹ dziêki temu czêstotliwoæ kaszlu a jednoczenie
zwiêkszaj¹ czynnoæ nab³onka rzêskowego i usuwanie zaleg³ej wydzieliny. Do najczêciej stosowanych surowców luzowych nale¿¹: korzeñ
prawolazu (Althaeae radix), szczególnie w postaci syropu prawolazowego, kwiat lazu (Malvae flos),
kwiat malwy czarnej (Malvae arboreae flos) oraz liæ babki lancetowatej (Plantaginis lanceolatae folium), zawieraj¹cy oprócz luzów
przeciwzapalnie oraz przeciwbakteryjnie dzia³aj¹ce glikozydy irydoidowe  aukubinê i katalpol.
Surowce saponinowe
o dzia³aniu wykrztunym
Saponiny nale¿¹ do substancji o
dzia³aniu wykrztunym i sekretolitycznym. W wyniku podra¿nienia receptorów znajduj¹cych siê w b³onach
luzowych zwiêkszaj¹, na drodze
odruchu wydzielanie rzadkiego luzu.
Preparaty zwieraj¹ce saponiny u³a– 21 –

twiaj¹ odkrztuszanie wydzieliny zalegaj¹cej w oskrzelach. Nale¿y stosowaæ je cile wed³ug zalecanego
dawkowania, gdy¿ w przypadku
przedawkowania mog¹ powodowaæ
wymioty. Saponiny wystêpuj¹ w liciu bluszczu (Hederae helicis folium), korzeniu lukrecji (Glycyrhizzae radix), korzeniu mydlnicy (Saponariae radix), korzeniu pierwiosnka (Primulae radix) oraz
kwiecie dziewanny (Verbasci flos),
który dodatkowo zawiera du¿e iloci (do 2.5%) luzów rolinnych.
Ekstrakty z wymienionych surowców
wchodz¹ w sk³ad licznych jedno
i wielosk³adnikowych syropów, jak
i sta³ych postaci leków.
Cennymi substancjami wykrztunymi i mukolitycznymi s¹ olejki eteryczne i surowce olejkowe. Olejki
eteryczne, zarówno po podaniu doustnym (wch³oniête w jelicie cienkim
i wydalane przez drogi oddechowe),
jak i w inhalacjach dra¿ni¹ b³onê luzow¹ oskrzeli, pobudzaj¹ ruch nab³onka rzêskowego i wydzielanie
rzadkiego
luzu. Wykazuj¹ równie¿
dzia³anie
przeciwbakteryjne i
przeciwzapalne. W
lecznictwie
stosowane

Fot. Olga Sierpnoiwska

(ksylometazolinê, nafazolinê, oksymetazolinê lub tetryzolinê), i w efekcie zwê¿aj¹cy naczynia krwionone,
zmniejszaj¹cy przekrwienie
i obrzmienie b³ony luzowej, co prowadzi do udro¿nienia przewodów
nosowych i u³atwienia oddychania.
D³ugotrwa³e stosowanie tych leków
prowadzi do uszkodzenia i zmian w
nab³onku pokrywaj¹cym b³ony luzowe i wyst¹pienia polekowego nie¿ytu nosa, dlatego nie nale¿y ich stosowaæ d³u¿ej ni¿ 3-5 dni. Alternatyw¹ dla tych kropli s¹ fizjologiczne
roztwory soli lub wody morskiej do
nosa, które zapewniaj¹ w³aciwe
nawil¿enie b³ony luzowej nosa,
up³ynniaj¹ zalegaj¹c¹ wydzielinê i
polepszaj¹ dro¿noæ przewodów
nosowych.
Cennymi lekami stosowanymi w
profilaktyce przeziêbienia i grypy s¹
preparaty zwieraj¹ce witaminê C,
która jest zwi¹zkiem niezbêdnym
w przebiegu wielu procesów metabolicznych, dzia³a jako przeciwutleniacz oraz wspomaga uk³ad odpornociowy. Korzystne jest ³¹czenie jej
z rutyn¹  naturalnym glikozydem flawonowym o dzia³aniu wzmacniaj¹cym naczynia w³osowate oraz
zmniejszaj¹cym ich przepuszczalnoæ. Najlepszym ród³em naturalnej, najbardziej aktywnej witaminy C
s¹ warzywa i owoce, w szczególnoci za owoc ró¿y (Rosae fructus).
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Rolinne leki
immunostymulujace
W okresie zwiêkszonej zapadalnoci na choroby infekcyjne warto
wzmocniæ swoj¹ odpornoæ poprzez
przyjmowanie leków immunostymuluj¹cych. Najpopularniejszym i najlepiej poznanym rolinnym immunostymulantem jest ziele i korzeñ je¿ówki (Echinaceae herba). Surowiec leczniczy pozyskiwany jest
z je¿ówki purpurowej (Echinacea
purpurea L  korzeñ i ziele), je¿ów-

ki w¹skolistnej (Echinacea angustifolia DC  korzeñ i ziele) oraz je¿ówki bladej (Echinacea pallida
Nutt - ziele). Zwi¹zki czynne je¿ówki stymuluj¹ uk³ad odpornociowy,
nasilaj¹ fagocytozê oraz wydzielanie
interferonów dzia³aj¹cych przeciwwirusowo. Nastêpuje równie¿ pobudzenie limfocytów do swoistej obrony organizmu w wyniku wydzielania
interleukiny 1 (IL1) przez makrofagi. W efekcie dochodzi do zwiêkszenia odpornoci na infekcje wirusowe i bakteryjne. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
preparatów zawieraj¹cych je¿ówkê
nie nale¿y stosowaæ u ma³ych dzieci
(poni¿ej 4 roku ¿ycia) bez wczeniejszej konsultacji lekarskiej. Ponadto
nie mog¹ one byæ stosowane w przypadku uczulenia na roliny z rodziny
Compositae, uszkodzenia w¹troby,
u chorych na grulicê, bia³aczki, kolagenozy, astmê, stwardnienie rozsiane, AIDS, a tak¿e u nosicieli wirusa
HIV oraz kobiet w ci¹¿y i karmi¹cych piersi¹. Sk³adniki czynne je¿ówki wykazuj¹ szereg interakcji lekowych, m.in. z steroidami anabolicznymi, amiodaronem, metotreksatem,
ketokonazolem oraz cyklosporyn¹
i innymi immunosupresantami.
Immunostymuluj¹co dzia³aj¹ równie¿ preparaty przygotowane z ró¿nych gatunków
aloesu (Aloe
vera Burm.,
Aloe ferox
Mill., Aloe
arborescens
Mill.) zawieraj¹ce
frakcjê glikoproteinow¹ (aloktyny A i
B, acemannan) oraz
kwasy organiczne. Udowodniono równie¿, ¿e regularne przyjmowanie leków i suplementów diety zawieraj¹cych olej
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z w¹troby rekina grenlandzkiego, zawieraj¹cy alkoksyglicerole i skwalen,
prowadzi do zwiêkszenia bezwzglêdnej iloci granulocytów oraz produkcji
przeciwcia³, a w efekcie do stymulacji naturalnej odpornoci organizmu.
W walce z powszechnie panuj¹c¹
epidemi¹ jesienno-zimowego przeziêbienia i grypy doskona³ym orê¿em
mog¹ okazaæ siê leki pochodzenia
rolinnego. Stanowi¹ one skuteczn¹,
bezpieczn¹ i niejednokrotnie tañsz¹
alternatywê dla syntetycznych leków
zwalczaj¹cych objawy przeziêbienia
i grypy. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
najwa¿niejsza jest profilaktyka choroby przeziêbieniowej  dbanie o
ubiór dostosowany do panuj¹cych
warunków atmosferycznych, zró¿nicowana dieta dostarczaj¹ca niezbêdnych sk³adników od¿ywczych
oraz regularna aktywnoæ fizyczna.
Zdrowy tryb ¿ycia pozwoli na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej oraz
sprawnego dzia³ania uk³adu immunologiczngo.
mgr farm. £ukasz wi¹tek
Katedra i Zak³ad Farmakognozji
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fot. Olga Sierpnoiwska

s¹ surowce olejkowe oraz otrzymywane z nich olejki eteryczne. Najpopularniejsze z nich to owoc any¿u
(Anisi fructus), owoc kopru w³oskiego (Foeniculi fructus), ziele
macierzanki (Serpylli herba), ziele
tymianku (Thymi herba) i majeranku (Majoranae herba). Na uwagê
zas³uguje maæ majerankowa, która
skutecznie zmniejsza obrzêk b³ony
luzowej nosa i jest szczególnie przydatna w zwalczaniu kataru u ma³ych
dzieci. Warto równie¿ pamiêtaæ
o inhalacjach przy u¿yciu olejków eterycznych, które mog¹ w znacz¹cy
sposób z³agodziæ objawy przeziêbienia. Do inhalacji najlepiej jest u¿yæ
olejku eukaliptusowego, sosnowego,
any¿owego, miêtowego, cynamonowego, godzikowego, ja³owcowego
lub rozmarynowego, jak równie¿ gotowych mieszanek olejków eterycznych. Nale¿y pamiêtaæ, aby kupowane olejki spe³nia³y normy farmakopealne, co zagwarantuje ich czystoæ i najwy¿sz¹ jakoæ.
Dzia³anie wykrztune wykazuj¹
równie¿ alkaloidy rolinne, g³ównie
emetyna wystêpuj¹ca w korzeniu
wymiotnicy (Ipecacuanhae radix),
jednak¿e ze wzglêdu na niezwykle
silne dzia³anie (wed³ug FP VI, wykaz B) jej zastosowanie jest ograniczone.

KSZTA£CENIE
MANUA£
NA APTEKARSKI
ODLEG£OÆ

Raport systemu e-duk@cja
 statystyczny i merytoryczny.
Opis rzeczywistoci oraz plany na najbli¿sz¹ i dalsz¹ przysz³oæ

1. Teraniejszoæ
System e-duk@cja powsta³ jako
narzêdzie e-nauczania s³u¿¹ce rozpowszechnianiu treci szkoleniowych
przez Internet. Jako ¿e zarówno koncepcja podobnego portalu, jak i sam

system powsta³ w zespole z³o¿onym
g³ównie z farmaceutów, naturalne
sta³o siê, ¿e system ten ewoluowa³
od narzêdzia zarz¹dzania i wspomagania zajêæ dla studentów, by w koñcu znaleæ zastosowanie w szkoleniu ci¹g³ym farmaceutów.

Tabela 1. Lista szkoleñ ci¹g³ych farmaceutów dostêpnych
aktualnie w serwisie e-duk@cja
Opieka farmaceutyczna dla pacjentów z padaczk¹
Trwa³oæ leku
Aktualne mo¿liwoci farmakoterapii niektórych chorób
uk³adu nerwowego
Lek z komputera
Choroba wrzodowa
Farmakoterapia
pokarmowego

nieswoistych

zapaleñ

przewodu

Farmakoterapia zaka¿eñ uk³adu moczowego
Skutecznoæ i bezpieczeñstwo farmakoterapii
Wybrane problemy terapii chorób zakanych
Farmakogenetyka - wp³yw czynników genetycznych na
skutecznoæ i bezpieczeñstwo farmakoterapii
Wybrane aspekty opieki farmaceutycznej
Postêpy farmakoterapii chorób metabolicznych
Profilaktyka oraz leczenie farmakologiczne osteoporozy
Wspó³czesna farmakoterapia i rola farmaceuty w leczeniu
choroby niedokrwiennej serca
Wspó³czesna farmakoterapia nadcinienia têtniczego
Bezpieczeñstwo lekowe
Patofizjologia i diagnostyka osteoporozy
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Filozofia, jak¹ zastosowano podczas rozwijania systemu e-duk@cja
wywodzi³a siê z nurtu OpenSource.
Spo³ecznociowe inicjatywy tworzenia i udostêpniania w³asnoci intelektualnej (m.in. oprogramowania, ale
tak¿e szkoleñ czy studiów przypadku) pozostaj¹, mimo bardzo mocnej
pozycji rozwi¹zañ czysto komercyjnych ich powa¿nym konkurentem.
Zarówno narzêdzia s³u¿¹ce do stworzenia systemu, jak i sposób rozpowszechniania treci edukacyjnych
zosta³y wybrane zgodnie z t¹ filozofi¹. E-duk@cja nie jest pierwszym
na wiecie tego typu portalem udostêpniaj¹cym farmaceutom certyfikowane materia³y szkoleniowe. Palmê pierwszeñstwa posiada tutaj
amerykañski portal Medscape
(www.medscape.com), który dzisiaj
sta³ siê ju¿ sam w sobie ugruntowan¹
mark¹ w wiecie medycznym. Wzoruj¹c siê w du¿ej mierze na tym w³anie systemie mamy nadziejê, ¿e
e-duk@cja zyska kiedy podobne
znaczenie w Polsce.
E-duk@cja w czasie swojego
3-letniego istnienia pozyska³a
sobie ponad 7 500 u¿ytkowników
z ca³ego kraju, co stanowi ponad
30% ca³ej populacji farmaceutów
w Polsce. Wydane zosta³o ponad
dwadziecia piêæ tysiêcy certyfikatów potwierdzaj¹cych zaliczenie szkoleñ (do dnia 30.05.2008
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dok³adnie 25 041 cerytfikatów).
Aktualnie w systemie dostêpnych
jest 17 szkoleñ, z tego 2 pozwalaj¹
na uzyskanie 18 punktów twardych,
za pozosta³ych 15 na zdobycie 30
punktów tzw. miêkkich (Tabela 1)
Podkrelenia wymaga fakt, ¿e statystyki odwiedzin systemu wskazuj¹
na rosn¹c¹ popularnoæ systemu, w
tym tak¿e farmaceutów pracuj¹cych
poza granicami Polski.
Najwiêcej tego typu
odwiedzin zanotowalimy oczywicie z Wielkiej Brytanii, jednak
Stany Zjednoczone 
z wyró¿niaj¹c¹ siê s³oneczn¹ Floryd¹  nie
pozostaj¹ daleko
w tyle.
Od strony technicznej równie¿ zanotowalimy znaczny rozwój
portalu: dostêpny jest
nowy interfejs, a tak¿e
rozszerzona funkcjonalnoæ w stosunku do
poprzedniego wydania.
Wielu z poprawek technicznych
u¿ytkownicy nie dostrzegaj¹ w czasie codziennej pracy z systemem, niemniej jednak bezpieczeñstwo Pañstwa danych, dostêp za porednictwem ³¹cza kodowanego, codzienna automatyczna kopia bezpieczeñstwa, czy te¿ spe³nienie wszystkich
wymogów G³ównego Inspektora
Danych Osobowych by³y dla nas
koniecznoci¹ z jednej strony, ale i
du¿ym wyzwaniem z drugiej. Jednym
z czynników pochodnych opisanych

aktywnoci jest przeniesienie systemu na profesjonalny, bardzo wydajny serwer, co - mamy nadziejê - dostrzegacie Pañstwo w aspekcie szybkoci dzia³ania. Setki godzin przygotowañ i testów umo¿liwi³y wprowadzenie wszystkich zmian z jedynie
dwoma kilkugodzinnymi, nocnymi
wy³¹czeniami portalu.

2. Przysz³oæ
Rozwój portalu jak zwykle przebiegaæ bêdzie dwutorowo:
a) wzbogacanie bazy szkoleniowej
b) rozbudowa techniczna
Jeszcze w tym roku kalendarzowym planujemy udostêpnienie
szkolenia z puli punktów twardych pt. Promocja zdrowia i
profilaktyka zdrowotna w aptekach ogólnodostêpnych. Bêdzie
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ono pozwala³o na zdobycie 4 punktów. Dalsze plany przewiduj¹ intensywn¹ pracê nad poszerzaniem tematycznego zakresu szkoleñ, jak
i uaktualnianiem wiedzy w szkoleniach ju¿ zawartych w systemie. Dobór tematyki prezentowanych treci
bêdzie cile skorelowany z wytycznymi CMKP w celu zapewnienia
mo¿liwoci certyfikowania szkoleñ.
Jednak jak zwykle
zapraszamy Pañstwa
do dyskusji m.in. na
forum, która mo¿e
jak najbardziej doprowadziæ do tego,
i¿ zaczniemy aktywnie poszukiwaæ autorów dla konkretnych
tematów, na które
Pañstwo zg³osz¹ zapotrzebowanie, jako
¿e tematy te trafiaj¹
pod dyskusjê Rady
Programowej
e-duk@cji.
W kwestii technicznego rozwoju
portalu planujemy wzbogacenie go o
elementy multimedialne takie jak pliki audio i video, a tak¿e streamingowe prezentacje on-line. Ten ostatni
element zostanie wdro¿ony przy wykorzystaniu autorskiej technologii
wykorzystanej w portalu e-farmacja.net m.in. dziêki temu, ¿e obydwa
portale s¹ ju¿ dzisiaj informatycznie
kompatybilne.
dr n. farm. Sebastian Polak
Wydzia³ Farmaceutyczny
CMUJ w Krakowie
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Kierownik to funkcja odpowiedzialna
Sytuacja kierowników aptek jest ci¹gle bardzo dobra, gdy¿ s¹ to osoby poszukiwane i najprawdopodobniej w najbli¿szych latach nie ulegnie to zmianie. Kandydaci na kierowników mog¹ wiêc sobie wybraæ dobre miejsce i warunki tak pracy, jak i p³acy. Zauwa¿am jednak, ¿e niewielu farmaceutów jest
wiadomych obowi¹zków i odpowiedzialnoci, której siê podejmuj¹, a w dodatku nawet nie posiadaj¹
predyspozycji, by rzeczywicie kierowaæ a nie byæ kierowanymi. Fakt, ¿e kierownicy s¹ ci¹gle poszukiwani, to przecie¿ najlepszy argument dla ka¿dego z nich, by rzeczywicie byæ kierownikiem, a nie marionetk¹ w rêkach w³aciciela apteki.
rownikiem, a wiêc otrzymywania
wy¿szego wynagrodzenia.
Aby uwiadomiæ Pañstwu tê odpowiedzialnoæ, ale tak¿e zadbaæ
o Pañstwa bezpieczeñstwo i w³aciw¹ pozycjê w aptece, proponujemy podpisaæ z w³acicielem apteki
bardzo wa¿ny dokument. Jest on za³¹cznikiem do umowy o pracê i ma

www.katowice.oia.pl z dzia³u
Opracowania - Kierownicy.
Nie sposób opisaæ wszystkiego,
co mo¿e zdarzyæ siê w aptece, jednak by Pañstwa powa¿nie nastawiæ
do roli i funkcji, opiszê kilka przyk³adów, z którymi kierownicy czêsto maj¹ problemy.
Rozmaw i a j ¹ c
z kandydatami na kierowników
zadajemy kilka oczywistych pytañ
po to, by
jeszcze raz
zwróciæ
uwagê na
problemy,
z którymi
kierownicy
trafiaj¹ do rzecznika odpowiedzialnoci zawodowej. Pytamy np. czy
kandydat jest wiadom, ¿e kierownik jest odpowiedzialny za sta³¹
obecnoæ magistra farmacji w aptece, w tym tak¿e w czasie dy¿uru apteki? To najczêstszy problem
(w szczególnoci w okresie wakacyjnym), a brak magistra farmacji
w aptece wychwycony przez inspekcjê farmaceutyczn¹ koñczy siê unieruchomieniem apteki, rozmow¹ z inFot. Olga Sierpnoiwska

Kierownik zgodnie z Prawem farmaceutycznym jest osob¹ odpowiedzialn¹ za prowadzenie apteki i aby
uwiadomiæ to kandydatom na to stanowisko, w l¹skiej Izbie Aptekarskiej (IA) przy opiniowaniu kandydaci podpisuj¹ zobowi¹zanie: w
zwi¹zku z podjêciem siê pe³nienia
funkcji kierownika apteki zobowi¹zujê siê do sumiennego i starannego wykonywania swoich
obowi¹zków
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ze szczególnym uwzglêdnieniem: 1. Prawa
farmaceutycznego (DU-2001126-1381 ze zmianami); 2. ustawy
o izbach aptekarskich (DU-1991-041-179 ze zmianami); 3. zasad etyki i deontologii
zawodowej aptekarza RP; 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Warto o tym pamiêtaæ, choæ
wiêkszoæ z kandydatów nawet nie
patrzy, co podpisuje. A przecie¿ ka¿dy z nich na szali tej odpowiedzialnoci k³adzie swoje prawo wykonywania zawodu i mo¿liwoæ bycia kie-

na celu zapewnienie tego, co najwa¿niejsze  ¿e to Pañstwo bêdziecie kierowali aptek¹, zgodnie
ze swoj¹ wiedz¹ i obowi¹zuj¹cym
prawem! Pierwsz¹ informacj¹
o tym, jak zamierza traktowaæ Was
w³aciciel apteki jest w³anie fakt
podpisania takiego za³¹cznika do
umowy o pracê, gdy¿ ¿ycie pisze
ró¿ne scenariusze. Proponowany za³¹cznik mo¿na ci¹gn¹æ ze strony internetowej IA:
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spektorem i skierowaniem sprawy
do rzecznika. Je¿eli rzecznik i s¹d
aptekarski na³o¿¹ karê na kierownika, to utraci on mo¿liwoæ kierowania aptek¹ na okres obowi¹zywania
tej kary (upomnienie  1 rok, nagana  2 lata).
Dzieje siê tak, gdy¿ to kierownik
nie mo¿e dopuciæ do tego, by placówka funkcjonowa³a bez magistra.
Ponadto powinien on uwiadomiæ
w³acicielowi ten fakt, a w razie obaw
nawet zawiadomiæ inspekcjê czy izbê
aptekarsk¹. nawet zasadnym bêdzie
tak¿e z³o¿enie na pimie i posiadanie
podpisanej przez w³aciciela kopii informacji, ¿e np. nale¿y zwiêkszyæ zatrudnienie farmaceutów, lub z powodu braku personelu zamkn¹æ aptekê
w czasie urlopowym. Wtedy kierownik pi spokojnie na swoim urlopie i
nie obawia siê, ¿e po powrocie spotka siê z inspekcj¹ i rzecznikiem z
powodu pozostawienia funkcjonuj¹cej apteki bez odpowiedniej obsady.
Nad takim bezpieczeñstwem kierownika czuwa inspekcja farmaceutyczna i izba aptekarska, do których
zawsze siê mo¿na zwróciæ po poradê i z problemem, gdy sporne sytuacje zagra¿aj¹ kierownikowi. Okrêgowe Izby Aptekarskie zawsze s³u¿¹
Pañstwu rad¹ i pomoc¹ w przeró¿nych problemach i warto z tej pomocy kole¿eñskiej i prawnej korzystaæ.
Ponadto kierownik czuwa tak¿e
nad w³aciwym dyspensowaniem leków przez ca³y personel i powinien
odpowiednio reagowaæ w awaryjnych sytuacjach. Ostatnio, na terenie dzia³ania IA stanowisko kierownika apteki utraci³o kilka osób, które nie podjê³y odpowiednich dzia³añ
po pomy³ce w wydaniu leku. Lek
omy³kowo wyda³ inny pracownik

apteki, który po zauwa¿eniu b³êdu
zwróci³ siê do kierownika, lecz ten
zbagatelizowa³ sprawê.
Ostatnie miesi¹ce przynosz¹ jeszcze powa¿niejsze problemy dla kierowników, co wi¹¿e siê ze wspó³odpowiedzialnoci¹ za zestawienia refundacyjne. Proszê zwróciæ uwagê,
¿e kierownik tak¿e podpisuje zestawienie refundacyjne apteki do
NFZ i jest to najwiêksza odpowiedzialnoæ materialna jak¹ jest
obarczany i za któr¹ ponosi
wspó³odpowiedzialnoæ z w³acicielem apteki.
Proszê sobie uwiadomiæ, ¿e to
Pañstwa podpis figuruje pod rachunkiem obci¹¿aj¹cym NFZ okrelon¹
kwot¹, która z regu³y jest w porównaniu z Pañstwa pensj¹ bardzo znacz¹ca. Niestety czarnym faktem s¹
nasilaj¹ce siê oszustwa aptek i punktów aptecznych wobec NFZ, polegaj¹ce na wy³udzaniu nienale¿nych
kwot refundacji. Nie mam tu na myli b³êdnych, czy dyskusyjnych recept
ale ich fa³szowanie, dopisywanie do
recept leków refundowanych, dok³adanie recept z innych aptek jednego w³aciciela itp. NFZ po wy³apaniu takiej dzia³alnoci mo¿e skierowaæ sprawê do organów cigania,
co tak¿e bêdzie dotyczy³o kierownika podpisanego pod wy³udzanymi
pieniêdzmi.

powiedzialny: 1) organizacja pracy w
aptece, polegaj¹ca miêdzy innymi na
przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu i identyfikacji produktów
leczniczych i wyrobów medycznych,
prawid³owe sporz¹dzanie leków recepturowych i leków aptecznych
oraz udzielanie informacji o lekach;
2) nadzór nad praktykami studenckimi oraz praktykami techników farmaceutycznych; 3) przekazywanie
Prezesowi Urzêdu informacji o niepo¿¹danym dzia³aniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego; 4)
przekazywanie organom Inspekcji
Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, ¿e dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakociowym; 5) zakup produktów leczniczych, wy³¹cznie od podmiotów
posiadaj¹cych zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
oraz ich wydawanie zgodnie z art. 96;
6) prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece osób wymienionych
w art. 90; 7) przekazywanie okrêgowym izbom aptekarskim danych
niezbêdnych do prowadzenia rejestru
farmaceutów przewidzianego ustaw¹ o izbach aptekarskich; 8) wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i
stosowania produktów leczniczych
po uzyskaniu decyzji w³aciwego
organu.

Kierownik apteki, który nie
ma wiadomoci, co firmuje swoim podpisem w rachunkach refundacyjnych jest bardzo lekkomylny i nara¿a siê na bardzo du¿e
ryzyko i odpowiedzialnoæ zawodow¹ oraz finansow¹.

Kierowników aptek zachêcam
do zastanowienia siê, czy Pañstwo
nale¿ycie wype³niacie opisane obowi¹zki. W szczególnoci za proszê
sobie odpowiedzieæ na pytanie, czy
Pañstwo rzeczywicie kierujecie aptek¹ maj¹c wp³yw na to, za co ponosicie odpowiedzialnoæ zawodow¹ i materialn¹?

Przypominam tak¿e wszystkim
kierownikom Prawo farmaceutyczne i art. 88. 5. gdzie okrelono zadania kierownika, za które jest od-
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