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Spotkanie z okazji X Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza
było miejscem rozmowy o problemach
aptekarstwa i farmacji
Wrzesień był dla samorządu aptekarskiego bogaty w wydarzenia. Nie ma,
co narzekać. Mocnym akcentem pierwszej połowy miesiąca był list otwarty
aptekarzy do ministra zdrowia w związku z bardzo silną akcją propagandową
zmierzającą do podważenia zasadności przepisu ustalającego całkowity zakaz
reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności. – „Jako farmaceuta
stanowczo sprzeciwiam się jakimkolwiek zmianom dotyczącym wskazanego zakazu”; „Nie jestem handlowcem i nie pracuję w placówce handlowej”. List, z którego wzięliśmy te cytaty podpisało kilka tysięcy aptekarzy. Do treści tego listu
nawiązuje Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w artykule „Himalaje hipokryzji”.
xxx
18 września odbyły się obchody X Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza,
w których uczestniczyli aptekarze z całej Polski. Odbywające się w Filharmonii Narodowej spotkanie było miejscem rozmowy o problemach aptekarstwa
i farmacji. Dlatego też zachęcamy do przeczytania naszej relacji z tego spotkania, w której cytujemy wypowiedziane słowa i opinie. – „Chcę zagwarantować,
że Wasz głos jest słyszalny i sposób argumentacji akceptowalny” – oświadczył,
zabierając po raz drugi głos z mównicy, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz,
który wcześniej wysłuchał przemówienia wygłoszonego przez prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz wystąpień polityków, będących gośćmi honorowymi uroczystości. Bez względu na polityczne barwy wszyscy politycy dali wyraz
poparcia dla działań samorządu aptekarskiego zmierzających do porządkowania rynku farmaceutycznego w kontekście uznania zdrowia i życia człowieka,
jako wartości nadrzędnych, którym Państwo zapewnia bezwzględną ochronę.
Przedstawiając samorządowy punkt widzenia, prezes Grzegorz Kucharewicz
mówił, że aptekarze są „częścią wspólnoty, którą społeczeństwo niezmiennie obdarza dużym szacunkiem i zaufaniem. To wspólnota wyjątkowych ludzi, którym
inni ludzie powierzają swoje zdrowie i życie”.
– „Ma to fundamentalne znaczenie w warunkach liberalnej gospodarki rynkowej i tendencji do instrumentalnego traktowania pacjenta, który często staje się
narzędziem do osiągania partykularnych celów biznesowych. W tej perspektywie
znika osoba cierpiąca, a zamiast niej pojawia się konsument leku, aptekarz natomiast zaczyna być postrzegany, jako sprzedawca produktu leczniczego". Wystąpienie prezesa NRA publikujemy w całości.
xxx
Wśród gości uroczystości z okazji Dnia Aptekarza był profesor Eduardas
Tarsevicius, prezes Litewskiego Towarzystwa farmaceutycznego. Publikujemy
rozmowę z Panem Profesorem („Chcemy wziąć z Was przykład”), który poinformował, że na Litwie leki sprzedaje się wyłącznie w aptekach. W ostatnim
czasie litewski parlament odrzucił, kierując się także argumentacją Towarzystwa,
projekt ustawy, która dopuszczałaby sprzedaż leków poza aptekami, w tym na
stacjach benzynowych.
xxx
W dziale Aptekarski Manuał przeczytacie Państwo, do czego zachęcamy,
artykuł „Otyłość wśród małych dzieci i młodzieży”. Nadmiar kilogramów
obciąża rozwijający się organizm młodego człowieka, co może doprowadzić
do niekorzystnych następstw zdrowotnych. Problem ten dotyczy coraz większej populacji, a otyłość staje się problemem zdrowia publicznego i społecznym. Autorka, doktor Barbara Budzyńska szeroko przedstawia zagadnienie dając także wskazania, co do profilaktyki zdrowotnej. Zbyt pulchne niemowlęta
nie są oznaką zdrowia.
Na kanwie tego artykułu mamy pomysł na akcję społeczną realizowaną
przez aptekarzy, którzy, jeżeli mają możliwość, mogą urządzić w izbie ekspedycyjnej „kącik edukacyjny”, w którym byłyby dostępne materiały dotyczące
zasad zdrowego odżywiania i propagujące kulturę fizyczną oraz zdrowy styl
życia. Młode mamy, babcie i dziadkowie i wszyscy dorośli ludzie chętnie sięgną po te materiały, pod warunkiem, że będą dostępne. Ale to już zadanie dla
co najmniej trzech ministerstw – zdrowia, sportu i edukacji. Zróbmy tę akcję
razem. ■
Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego. Redakcja
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HIMALAJE
HIPOKRYZJI
dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej

W

połowie września
tego roku Naczelna
Izba Aptekarska zakończyła akcję zbierania podpisów pod LISTEM OTWARTYM
APTEKARZY DO MINISTRA
ZDROWIA. To bezprecedensowe wydarzenie w ponaddwudziestoletniej historii odrodzonego samorządu aptekarskiego. Niemal cztery tysiące
farmaceutów zaapelowało do
ministra zdrowia, by nie wprowadzać żadnych zmian w przepisach ustawy – Prawo farmaceutyczne dotyczących zakazu
reklamy aptek i ich działalności, powołując się na wartości
trwale wpisane w wykonywanie zawodu farmaceuty. Wielu aptekarzy zadeklarowało
poparcie telefonicznie, ponieważ pracodawcy niefarmaceuci
zabronili swoim pracownikom
4

składania podpisów. Pokazaliśmy jedność, siłę i determinację naszego środowiska. Głosu
farmaceutów nie można było
pominąć czy też zagłuszyć,
choć koalicja przeciwników zakazu reklamy aptek przystąpiła
do kolejnego ataku, nie przebierając w środkach.
To donośne wołanie w obronie godności i niezależności naszego zawodu przyniosło oczekiwany efekt. Zdecydowana większość członków naszego samorządu z zadowoleniem przyjęła decyzję Ministerstwa Zdrowia
o wycofaniu z „Projektu założeń
do projektu ustawy o zmianie
ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw” propozycji
zmiany art. 94a ustawy – Prawo

farmaceutyczne w celu doprecyzowania zakazu reklamy aptek. Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim sygnatariuszom listu otwartego za
udzielone poparcie, a ministrowi
zdrowia za wysłuchanie naszego apelu. Uczyniłem to osobiście
18 września podczas tegorocznych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w Warszawie,
w których wzięli udział między innymi minister Bartosz Arłukowicz,
wicemarszałek Sejmu RP Wanda
Nowicka i wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Dziękujemy, Panie Ministrze! Wierzę
mocno, że sprawa zakazu reklamy aptek nie pojawi się ponownie przy okazji prac nad innymi
projektami ustaw. Presja przeciwników tego zakazu wywierana na
opinię publiczną i polityków jest
bowiem nadal ogromna.
Aptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013

Felieton Prezesa NRA
Organizacje reprezentujące przedsiębiorców działających
na rynku aptek zmodyfikowały
ostatnio narrację i zaczęły się domagać zmiany art. 94a ustawy –
Prawo farmaceutyczne, wskazując
na potrzebę zagwarantowania pacjentom prawa do informacji. Himalaje hipokryzji zostały zdobyte. Według twórców tej osobliwej
konstrukcji intelektualnej pacjent
powinien mieć prawo do informacji o posezonowej wyprzedaży
leków, o sprzedaży z dużą zniżką
produktów leczniczych z kończącym się terminem ważności czy
też o programie opieki farmaceutycznej jednej ze spółek, który –
zgodnie z wyrokami sądów administracyjnych – uznany został
za program lojalnościowy będący
formą reklamy działalności apteki.
Pomija się fakt, że w każdej aptece
pacjenci są rzetelnie informowani
o lekach, ich działaniu niepożądanym, skutkach ubocznych i możliwych interakcjach. Profesjonalna informacja jest podstawowym
narzędziem farmaceuty udzielającego porad w ramach opieki farmaceutycznej, która prowadzona
jest obecnie we wszystkich aptekach. Akcentowanie prawa do informacji ma jednak określony cel.
Nowa narracja pozornie spycha
problem reklamy na dalszy plan,
wprowadzając opinię publiczną
w błąd co do prawdziwych intencji organizacji biznesowo-lobbingowych. Nie ulega przecież wątpliwości, że informacja jest także
istotną częścią przekazu stricte
reklamowego. Informacja użyta w reklamie ma zainteresować
Aptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013

produktem jak największą grupę
potencjalnych nabywców i skłonić ich do zakupu, czyli zwiększyć
popyt.
Środowiska biznesowe, które nie mogą się pogodzić z nowymi regułami na rynku aptek po
wejściu w życie ustawy o refundacji leków, podsunęły niedawno
ideę „okrągłego stołu” - wspólnego spotkania farmaceutów i właścicieli aptek, przy okazji po raz kolejny atakując samorząd aptekarski. Niestety, nie po raz pierwszy
w sprawach ważnych dla naszego
zawodu wypowiadają się niefarmaceuci. Autorom apelu o „okrągły stół” pragnę przypomnieć, że
samorząd zawodowy aptekarzy
sprawuje uregulowaną ustawowo
pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu farmaceuty, mając
na uwadze ochronę interesu publicznego, a przede wszystkim dobro pacjenta. Z przykrością muszę stwierdzić, że interesy przedsiębiorców działających w branży
farmaceutycznej nie zawsze pozostają w zgodzie z istotą zawodu
farmaceuty i obowiązującymi go
zasadami etycznymi. Reprezentanci samorządu aptekarskiego
nie wezmą udziału w happeningu
pod nazwą „okrągły stół”. Nie będziemy uwiarygodniać akcji propagandowej, mającej zmobilizować opinię publiczną i wywrzeć
presję na polityków przed batalią,
która wkrótce rozegra się w Sejmie podczas prac nad projektem
nowelizacji ustawy o refundacji leków. Stanowisko samorządu
w sprawie zakazu reklamy aptek
jest jasne i nie ulegnie zmianie.

Podczas
obchodów
X
Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w Filharmonii Narodowej
w Warszawie przedstawiłem najbardziej palące problemy polskiego aptekarstwa. Podkreśliłem, że agresywna kampania
propagandowo – lobbingowa
organizacji zrzeszających przedsiębiorców działających na rynku aptek to jeszcze jeden argument przemawiający za tym, że
trzeba jak najszybciej przywrócić
zasadę „apteka dla aptekarza lub
spółki aptekarzy”. Samorząd aptekarski uważa, że należy jak najszybciej przystąpić do prac nad
gruntowną zmianą ustawy – Prawo farmaceutyczne, poprzedzoną moratorium na otwieranie nowych aptek. Zasada „apteka dla
aptekarza bądź spółki aptekarzy”
funkcjonuje w porządku prawnym większości krajów Unii Europejskiej, między innymi w Niemczech, Austrii, Włoszech, Hiszpanii, Danii, Grecji, Belgii i Francji,
a od 2011 roku trwa przywracanie tej regulacji na Węgrzech.
Regulacja ta zapewnia faktyczną
niezależność wykonywania zawodu farmaceuty i jest najlepszym gwarantem bezpiecznej
dystrybucji leków, opartej na rzeczywistych potrzebach pacjentów i wiedzy farmaceutów. Mam
nadzieję, że osoby odpowiedzialne za kształt polityki zdrowotnej
w naszym państwie wezmą pod
uwagę argumenty farmaceutów
i pozytywnie rozpatrzą jeden
z najważniejszych postulatów
naszego samorządu. ■
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X Ogólnopolski Dzień Aptekarza

P

o raz dziesiąty obchodzimy Ogólnopolski Dzień
Aptekarza – święto naszego zawodu, święto wszystkich
farmaceutów. To święto stało się
nam, aptekarzom, bardzo bliskie. Ten dzień uświadamia nam,
że jesteśmy częścią wspólnoty,
którą społeczeństwo niezmiennie obdarza dużym szacunkiem
i zaufaniem. To wspólnota wyjątkowych ludzi, którym inni ludzie powierzają swoje zdrowie
i życie. W tym szczególnym dniu
chcę z dumą powiedzieć: jestem
aptekarzem. Wybrałem ten zawód wiele lat temu, mając świadomość czekających mnie obowiązków, ale i wierząc w sens
pracy, której wykonywanie wiąże
się z nieustannym pogłębianiem
6

fachowej wiedzy oraz przestrzeganiem zasad etyki i deontologii
aptekarskiej. Nie można bowiem
być aptekarzem, nie akceptując
rygorystycznego kodeksu moralnego, nie przestrzegając standardów chroniących dobra najwyższe, które mają pierwszorzędną wartość dla społeczeństwa.
Doświadczenia ostatnich
lat wskazują, że łamanie norm tegoż kodeksu prowadzi do praktyk deformujących oblicze farmaceuty jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego
i godzących w wizerunek apteki
jako placówki ochrony zdrowia.
Tymczasem ani mechanizmy rynkowe, ani naciski społeczne bądź
wymagania administracyjne nie

zwalniają aptekarza z przestrzegania zasad etyki zawodu. Ma to
fundamentalne znaczenie w warunkach liberalnej gospodarki
rynkowej i tendencji do instrumentalnego traktowania pacjenta, który często staje się narzędziem do osiągania partykularnych celów biznesowych. W tej
perspektywie znika osoba cierpiąca, a zamiast niej pojawia się
konsument leku, aptekarz natomiast zaczyna być postrzegany
jako „sprzedawca produktu leczniczego”. Tej perspektywie, a także wszelkim próbom uprzedmiotowienia roli aptekarza i pozbawienia go istotnych kompetencji
moralnych trzeba się stanowczo
przeciwstawiać.
Musimy przede wszystkim przeciwstawić się agresywnemu lobbingowi przeciwników
zakazu reklamy aptek i ich działalności. Nie ulega wątpliwości,
że głównym celem trwającej od
wielu miesięcy kampanii jest wywarcie silnej presji zarówno na
opinię publiczną, jak i na organy
państwa odpowiedzialne za stanowienie i przestrzeganie przepisów ustawy o refundacji leków
i ustawy – Prawo farmaceutyczne. Iluzje i mity rozprzestrzeniane w przestrzeni publicznej splatają się z fałszywą argumentacją
i hipokryzją. Nie liczą się bowiem
środki, lecz cel. Nie jest przecież
prawdą, że zakaz reklamy aptek
Aptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013
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Przemówienie GRZEGORZA KUCHAREWICZA,
prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
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X Ogólnopolski Dzień Aptekarza
(punktów aptecznych) i ich działalności ogranicza lub wręcz wyklucza prowadzenie w aptekach
opieki farmaceutycznej. Obecnie w każdej aptece farmaceuta informuje pacjenta o stosowaniu leków, działaniach niepożądanych, a także o możliwych interakcjach, jeśli chory przyjmuje
kilka leków równocześnie. Apteki są też często pierwszym miejscem, do którego pacjenci udają się po poradę. Samorząd aptekarski stanowczo protestuje
przeciwko wykorzystywaniu idei
opieki farmaceutycznej do prowadzenia działań marketingowych, a zwłaszcza programów
lojalnościowych, mających na
celu zwiększenie sprzedaży leków w wybranych aptekach. Takie praktyki – zgodnie z orzeczeniami polskich sądów administracyjnych - nie mają nic wspólnego z podstawowymi zadaniami opieki farmaceutycznej, lecz
są formą reklamy działalności
apteki.
My, farmaceuci wykonujący zawód zaufania publicznego,
w szczególny sposób jesteśmy
odpowiedzialni za naszych pacjentów. W obliczu działań sprzeciwiających się porządkowaniu
rynku farmaceutycznego musimy obnażać wszelkie praktyki
sprzeczne z prawem i regułami
etycznymi, między innymi zawartymi w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.
Opinię środowiska aptekarskiego
w sprawach istotnych dla naszego zawodu wyraziliśmy ostatnio
dobitnie w liście otwartym do
ministra zdrowia, opracowanym
przez Naczelną Izbę Aptekarską.
Kilka tysięcy farmaceutów poparło zawarte w tym liście opinie i apel do ministra zdrowia, by
nie wprowadzać żadnych zmian
w przepisach dotyczących zakaAptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013

zu reklamy aptek. Składając pod
tym listem swoje podpisy, pokazaliśmy jedność i siłę naszego
środowiska. Samorząd aptekarski
z zadowoleniem przyjął decyzję
Ministerstwa Zdrowia o wycofaniu z „Projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych
innych ustaw” propozycji zmiany
art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne w celu tak zwanego
doprecyzowania zakazu reklamy
aptek. Naszym zdaniem przepisy te są jasne i nie wymagają ani
zmian, ani jakichś szczególnie
skomplikowanych działań interpretacyjnych. Dziękujemy, Panie
Ministrze!
Z przykrością muszę stwierdzić, że interesy przedsiębiorców
działających w branży farmaceutycznej nie zawsze pozostają
w zgodzie z istotą zawodu farmaceuty i obowiązującymi go
zasadami etycznymi. Nie po raz
pierwszy w sprawach ważnych dla
naszego zawodu wypowiadają
się niefarmaceuci. Niedawno po-

jawiły się propozycje organizacji
reprezentujących środowiska biznesowe, by umożliwić aptekom
informowanie pacjentów o posezonowej wyprzedaży leków lub
o sprzedaży z dużą zniżką produktów leczniczych z kończącym
się terminem ważności. Zgoda na
taką działalność byłaby w gruncie rzeczy zgodą na prowadzenie reklamy aptek i rezygnację
z ochrony takich wartości, jak
zdrowie i życie pacjentów. Prawidłowo rozumiane dobro pacjenta musi być stawiane ponad
korzyści przedsiębiorców. Lek nie
jest przecież zwykłym artykułem
konsumpcyjnym.
Postulaty organizacji zrzeszających przedsiębiorców to
jeszcze jeden argument przemawiający za tym, że trzeba jak najszybciej przywrócić zasadę „apteka dla aptekarza lub spółki aptekarzy”. Samorząd aptekarski
uważa, że należy jak najszybciej
przystąpić do prac nad gruntowną zmianą ustawy – Prawo farmaceutyczne, poprzedzoną moratorium na otwieranie nowych
aptek. Przywrócenie polskiemu
aptekarstwu reguły „apteka dla

►
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►aptekarza lub spółki aptekarzy”

to jeden z najważniejszych postulatów naszego samorządu,
zgłaszany konsekwentnie już ponad dwadzieścia lat. Tego rodzaju regulacja, od dawna już obecna w porządkach prawnych większości państw Unii Europejskiej,
zapewnia faktyczną niezależność
wykonywania zawodu farmaceuty i jest najlepszym gwarantem
bezpiecznej dystrybucji leków,
opartej na rzeczywistych potrzebach pacjentów i wiedzy farmaceutów. Zastrzeżenie posiadania i prowadzenia apteki wyłącznie dla farmaceuty lub spółki aptekarzy zgodne jest z prawem
unijnym, o czym świadczy wyrok
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 19 maja 2009 roku,
który w uzasadnieniu orzeczenia
wskazał na właściwe pojmowanie
zasady swobody działalności gospodarczej.
Samorząd konsekwentnie
domaga się też, aby przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie
apteki uwzględniane były, tak jak
w innych krajach członkowskich
Unii Europejskiej, kryteria demograficzne i geograficzne. Rynek aptek może być regulowany przez państwo, na co wskazuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 1 czerwca 2010 roku. Wśród postulowanych przez samorząd zmian
w ustawie – Prawo farmaceutyczne jest również zmiana regulacji dotyczących dyżurów aptek,
doprecyzowania przepisów regulujących łączenie obrotu hurtowego z detalicznym w ramach
tego samego podmiotu i jednostek powiązanych, a także zdecydowane ograniczenie listy leków, które mogą być sprzeda-
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wane w obrocie pozaaptecznym.
Leki muszą wrócić do apteki. Tylko tam są właściwe warunki do
ich przechowywania i tylko tam
pacjent uzyska rzetelną informację o nabywanym leku.
Jeśli polska apteka ma być
mocnym ogniwem systemu dystrybucji leków, to trzeba jej zagwarantować stabilność ekonomiczną i sprzyjające warunki do
prowadzenia działalności. Konieczne są zatem dalsze reformy
rynku farmaceutycznego i zmiany w prawie farmaceutycznym.
Z dostępnych informacji wynika,
że bardzo dużo aptek, zwłaszcza tych, które należą do indywidualnych aptekarzy, boryka
się z ogromnymi problemami finansowymi. Wiele aptek zostało
już zlikwidowanych, inne stanęły na skraju bankructwa. Wobec
pogarszającej się kondycji finansowej aptek konieczna jest pilna
zmiana tabeli marż detalicznych
na leki refundowane ze środków
publicznych. W wielu aptekach
marża generowana na lekach refundowanych nie pokrywa kosztów związanych z wydawaniem
ich pacjentom. Marża kwotowa
na leki jest zdecydowanie za niska. Tabela marż detalicznych
musi uwzględniać realne koszty wydawania leków refundowanych i funkcjonowania apteki jako placówki ochrony zdrowia
publicznego. Decyzje rządu muszą być szybkie i zdecydowane.
Aptekarze nie mogą już czekać,
ciągle zaciskając pasa. Samorząd
przedstawi wkrótce analizę sytuacji ekonomicznej aptek i propozycję nowej tabeli marż. Samorząd aptekarski będzie też nadal przekonywać rząd do zmiany przepisu ustawy o refundacji

leków dotyczącego sposobu naliczania urzędowej marży detalicznej. Samorząd aptekarski nigdy nie zaakceptował tego sposobu naliczania marży detalicznej, dyskryminującego apteki.
Uważamy, że powinna być ona
naliczana od ceny hurtowej brutto leku, a nie od ceny stanowiącej podstawę limitu w danej grupie limitowej.
W dniu naszego święta
chciałbym podziękować wszystkim aptekarzom, którzy z pełnym poświęceniem pracują w aptekach, zawsze gotowi nieść pomoc i służyć swoim pacjentom
zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem. W szczególny sposób pragnę wyrazić wdzięczność
wszystkim farmaceutom odznaczonym Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego. Medale te
zostały przyznane przez Naczelną Radę Aptekarską za zasługi
dla polskiego aptekarstwa. Dziękuję za waszą pracę i zaangażowanie w działalność odrodzonego samorządu aptekarskiego.
Cieszycie się ogromnym zaufaniem i uznaniem w swoim środowisku, a dla młodych farmaceutów jesteście przykładem profesjonalizmu i ofiarności w działaniu dla dobra wspólnoty zawodowej.
Pozdrawiam wszystkich aptekarzy, członków naszego samorządu. Mam głęboką nadzieję, że będziecie mieli coraz więcej powodów do radości, a praca w aptece ponownie stanie się
dla was źródłem zawodowej satysfakcji. Życzę wam sukcesów
w życiu osobistym i powodzenia
w wypełnianiu obowiązków aptekarskich. ■

Aptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013

X Ogólnopolski Dzień Aptekarza

Wprost i pełnym głosem
o sprawach będących
w centrum uwagi
Na organizowane przez
Naczelną Izbę Aptekarską obchody X Ogólnopolskiego Dnia
Aptekarza przyjechali do Warszawy aptekarze z całego kraju, przedstawiciele wszystkich
okręgowych izb aptekarskich.
Scenariusz obchodów obejmował trzy części. Pierwszą część
stanowiła msza święta odprawiona w intencji aptekarzy i ich
rodzin w bazylice pod wezwaniem Świętego Krzyża. Fasadę tej
świątyni ozdobionej figurą Jezusa Chrystusa dźwigającego krzyż
zna niemalże każdy, albowiem ta
okazała barokowa budowla położona przy Krakowskim Przedmieściu należy do symboli Warszawy.
Mszę, która rozpoczęła
się w samo południe odprawili

wspólnie ksiądz Stanisław Warzeszak, Dyrektor Krajowy Duszpasterstwa Służby Zdrowia i ksiądz
Grzegorz Boraczewski, kanonik
honorowy Kolegiackiej Kapituły
Sokólskiej.
Naczelna Rada Aptekarska
wystawiła poczet sztandarowy.
Homilię wygłosił ksiądz Stanisław Warzeszak. Wątki homilii nawiązywały do refleksji księdza Stanisława Warzeszaka, które
opublikowaliśmy w poprzednim
numerze Aptekarza Polskiego,
poświęconych Kosmie i Damianowi, świętym patronom aptekarzy i farmaceutów.
Druga część obchodów
przebiegała w Sali Kameralnej
Filharmonii Narodowej. W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystego spotkania widziało się gesty serdecznych powitań. W foy-

er panowała serdeczna atmosfera. O godzinie czternastej Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej otworzył oficjalne spotkanie będące główną częścią obchodów X
Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Odświętny i uroczysty charakter tego wydarzenia podkreśliło wprowadzenie sztandaru
Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz
odegranie hymnu państwowego.
Po powitaniu uczestniczących w spotkaniu osób wymieniwszy imiennie gości honorowych, prezes Grzegorz Kucharewicz wygłosił przemówienie, które rozpoczął osobistą refleksją
odnoszącą się do wartości, które
są podstawą zawodu aptekarza
– „W tym szczególnym dniu
chcę z dumą powiedzieć: jestem
aptekarzem. Wybrałem ten zawód
wiele lat temu, mając świadomość
czekających mnie obowiązków,
ale i wierząc w sens pracy, której wykonywanie wiąże się z nieustannym pogłębianiem fachowej wiedzy oraz przestrzeganiem
zasad etyki i deontologii aptekarskiej. Nie można bowiem być aptekarzem, nie akceptując rygorystycznego kodeksu moralnego, nie
przestrzegając standardów chroniących dobra najwyższe, które
mają pierwszorzędną wartość dla
społeczeństwa”.
•
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Dzień Aptekarza stwarzał
naturalną okazję do mówienia
wprost i pełnym głosem o sprawach będących w centrum uwagi
aptekarzy i samorządu aptekarskiego. Przypatrzmy się niektórym zagadnieniom przedstawionym przez prezesa Kucharewicza.
Relacja pomiędzy aptekarzem a pacjentem polega na wzajemnym zaufaniu i niesieniu przez
aptekarza pomocy potrzebującemu pacjentowi. Nie ma i być nie
może postrzegania pacjenta, jako
konsumenta leku a aptekarza, jako
„sprzedawcy produktu leczniczego” – taką wymowę miał pierwszy z dużych wątków przemówienia, który odnosił się do prób
przesunięcia misji zawodu aptekarza na pozycje biznesowe. – „Prawidłowo rozumiane dobro pacjenta musi być stawiane ponad korzyści przedsiębiorców” – tą konkluzją,
w obronie zawodu aptekarza, zakończył ten wątek Prezes.
– „Przywrócenie polskiemu
aptekarstwu reguły „apteka dla
aptekarza lub spółki aptekarzy” to
jeden z najważniejszych postulatów naszego samorządu, zgłaszany konsekwentnie już ponad dwadzieścia lat”. Apteka jest placówką ochrony zdrowia, a nie placówką handlową, do czego, zdaje
się, dążą niebędący farmaceutami właściciele aptek. Dodatkowy
snop światła na postrzeganie tej
sprawy bije ze strony krajów Unii
Europejskiej. W znaczącej większości tych krajów aptekę prowadzić może tylko farmaceuta.
– „Jeśli polska apteka ma
być mocnym ogniwem systemu
dystrybucji leków, to trzeba jej zagwarantować stabilność ekonomiczną i sprzyjające warunki do
prowadzenia działalności”. -„Marża kwotowa na leki jest zdecydowanie za niska. Tabela marż detalicznych musi uwzględniać realne
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koszty wydawania leków refundowanych i funkcjonowania apteki, jako placówki ochrony zdrowia
publicznego. Decyzje rządu muszą
być szybkie i zdecydowane. Aptekarze nie mogą już czekać, ciągle
zaciskając pasa”. Nie miałem wątpliwości, że mówiąc te słowa Prezes bił na alarm.
Wśród obecnych w Sali Kameralnej osób był Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, który zabrał głos bezpośrednio po
tym, jak prezes Kucharewicz zakończył swoje przemówienie.
Odniosłem wrażenie, że minister
Arłukowicz zna problemy aptekarzy i chce dać świadectwo partnerskiej współpracy samorządu
aptekarskiego z ministerstwem
zdrowia w zakresie reformowania
polskiej farmacji i aptekarstwa.
Cytaty, które poniżej przytaczam pochodzą z wystąpienia
Pana Ministra
–„Będę z Wami niezależnie
od polityki” – mówiąc te słowa
minister Arłukowicz potwierdził,
że zna problemy samorządu aptekarskiego.
–„Stanowicie grupę zawodową, która dyskutuje z resortem
zdrowia. Ani jeden raz nie usłyszałem od Was, od pana Kucharewicza argumentu populistycznego
i politycznego. To zawsze jest argumentacja merytoryczna”.
–„Jadąc do Państwa o godzinie 13.30 przyjęliśmy na kierownictwie projekt ustawy refundacyjnej, w którym nie ma miejsca
na reklamę aptek”.
–„Chcę Was prosić o pomoc,
o to żebyście zadbali o bezpieczeństwo pacjenta, który przychodzi do Was z receptą na 100%. On
ma prawo oczekiwać leku refundowanego, który jest bezpieczny
i dobrze służy jego zdrowiu. Proszę Was, żebyście tłumaczyli pa-

cjentom, że mają prawo otrzymać
lek refundowany. To jest prośba do
Waszego środowiska”.
–„Dyskutujemy z przemysłem farmaceutycznym. Robimy
to po to żeby pacjent miał dostęp
do tańszego leku. Wy macie możliwość tłumaczenia pacjentom, że
mogą oczekiwać leku refundowanego”.
– „Gdy dyskutujemy prezes
Kucharewicz nie wstaje od stołu,
tylko szuka argumentu merytorycznych”.
Po wystąpieniu ministra
zdrowia głos zabrała Wanda Nowicka, wicemarszałek Sejmu RP,
która mówiła o odpowiedzialnej i bardzo potrzebnej społeczeństwu pracy aptekarzy. – „Tuż
przed przyjściem do Was musiałam „wskoczyć” do apteki. Tak jak
ja czyni to każdego dnia 2 miliony
Polaków. To pokazuje jak bardzo
jesteście potrzebni”. Pani marszałek Nowicka skomentowała, jako
polityczka wystąpienie ministra
zdrowia tymi słowami – „Cieszę
się, że udało Wam się przekonać
Pana Ministra, żeby nie wprowadzać reklamy do projektu ustawy”.
Następnym mówcą był
Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu RP.
– „Moja córka jest farmaceutką. Bardzo często rozmawiam
z nią o problemach aptekarzy” –
zaczął Pan Marszałek, który odwołując się do własnych doświadczeń w roli pacjenta w aptece zaapelował do ministra zdrowia –
„Panie Ministrze, leki są za drogie”, a chwilkę później, na zakończenie powiedział pod ten sam
adres – „Proszę o przeanalizowanie tych postulatów, o których mówił Pan Prezes. Prawie ze wszystkimi się zgadzam. (…) Panie Ministrze, życzę, żeby te merytoryczne
Aptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013
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postulaty z przemówienia Prezesa
znalazły się w prawie, bo to są postulaty słuszne merytorycznie”.
Po panu marszałku Karczewskim miejsce przy mównicy
zajęła Agnieszka Pachciarz, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. W notesie zapisałem zdania wypowiedziane przez Panią
Prezes, w tym takie – „Chciałam
podziękować za ostatnie półtora roku. Byliście w tym trudnym
okresie lojalni wobec pacjentów,
za co dziękuję” oraz „Na Państwa
wniosek wpisaliśmy do planu kontroli aptek zalecenie sprawdzenia
przestrzegania zakazu kontroli
aptek”.
Pan Marek Posobkiewicz,
Główny Inspektor Sanitarny przekazując gratulacje z okazji Dnia
Aptekarza powiedział – „Farmaceutką jest moja mama i ciotka
chrzestna. Ja i mój brat ożeniliśmy
się z farmaceutkami” zaskarbiając
tym wyznaniem sympatię sali.
•
Po wystąpieniu Pana Inspektora nastąpiła zmiana akcji.
Przystąpiono do ceremonii wręczania odznaczeń państwowych
i resortowych. Pierwszym z zaproszonych na scenę był Wojciech
Giermaziak, były wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej i były
prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, któremu minister
Arłukowicz przekazał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Następnie Pan Minister dokonał dekoracji aptekarzy Krzyżami
Zasługi oraz odznakami ”Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”. Nazwiska odznaczonych podaliśmy
w poprzednim numerze Aptekarza Polskiego.
Po dekoracji minister Arłukowicz powiedział – „Gratulując
Aptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013

wszystkim odznaczonym i wyróżnionym chcę podziękować za rok
pracy. Chcę zagwarantować, że
Wasz głos jest słyszalny i sposób
argumentacji akceptowalny. Życzę, żeby pacjenci przychodzili do
Was z takim zaufaniem jak dotychczas.”
•
Przed opuszczeniem spotkania, co było uzgodnione z organizatorami, Pan Minister odebrał od prezesa NRA list, który
w związku z bardzo silną akcją
propagandową zmierzająca do
podważenia zasadności przepisu ustalającego całkowity zakaz
reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności podpisało kilka tysięcy aptekarzy.
•
Następnie powrócono do
wystąpień, gdyż nie wyczerpała
się lista gości, którzy chcieli zabrać głos. Eduardas Tarasevicius,
prezes Litewskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego dziękując prezesowi NRA za zaproszenie powiedział – „Słyszałem wypowiedź
mądrego ministra zdrowia. Mam
nadzieje, że ustawa o refundacji
będzie przyjęta w takim brzmieniu
jak oczekujecie”. (Aptekarz Polski
publikuje rozmowę z profesorem
E. Taraviciusem).
Elżbieta Puacz, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na zakończenie serdecznego pozdrowienia dedykowanego wszystkim aptekarzom
przekazała bukiet kwiatów – „jako
dowód przyjaźni”.
Następnie wystąpiła Pani
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych a potem,
jako ostatni mówca wystąpił
Krzysztof Makuch, wiceprezes

Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Warszawie, który mówił o potrzebie współpracy lekarzy z aptekarzami.
•
Zebrani uczcili minutą ciszy
pamięć wszystkich farmaceutów,
którzy opuścili na zawsze szeregi
samorządu aptekarskiego.
•
Następnie odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień nadanych przez Naczelną Radę Aptekarską. Nazwiska osób uhonorowanych medalami im. Prof. B.
Koskowskiego, tytułami „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”, tytułami „Mecenasa Samorządu Aptekarskiego”
opublikowaliśmy w poprzednim
numerze Aptekarza Polskiego.
W podziękowaniu za wieloletnią współpracę wyróżnienia
w postaci statuetek przypadły firmom farmaceutycznym wspierającym samorząd aptekarski
w przedsięwzięciach programowych organizowanych przez samorząd aptekarski.
Po ceremonii odznaczeń
poczet sztandarowy zszedł ze
sceny, co oznaczało zakończenie
uroczystości oficjalnej.
•
Finałem spotkania stanowiącym trzecią część spotkania był koncert muzyki filmowej
w wykonaniu kwartetu Insano
z udziałem wokalistki Olgi Karoliny Szomańskiej. ■
Relację przygotował
Zbigniew Solarz
Fot. Piotr Belniak
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Poniżej publikujemy Listy gratulacyjne z okazji X Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza nadesłane przez:
Jego Eminencję Kardynała Kazimierza Nycza; Głównego Inspektora Sanitarnego: Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Zdrowia; Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych; Prezesa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej; Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Gedeon
Richter Polska. Pragniemy jednocześnie przypomnieć, że listy nadesłali także Minister Zdrowia i Dyrektor
Krajowy Duszpasterstwa Służby Zdrowia, które opublikowaliśmy w poprzednim numerze AP. ■
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Rozmowa „Aptekarza Polskiego”

Chcemy wziąć
z Was przykład
Rozmowa Aptekarza Polskiego z Profesorem Eduardasem Taraseviciusem, prezesem Litewskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego, gościem Naczelnej Rady Aptekarskiej na obchodach X Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w dniu
18 września 2013 roku w Warszawie

– Korzystamy z okazji, że jest
Pan Profesor gościem polskich aptekarzy chcemy prosić o krótką rozmowę.
– Zgoda na rozmowę. Biorę udział
w tym spotkaniu na zaproszenie pana doktora Grzegorza
Kucharewicza, prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Byłem
przyjemnie zaskoczony tym
zaproszeniem. Jest mi bardzo
miło, że mogę uczestniczyć
wraz z polskimi aptekarzami
w obchodach X Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Idea
obchodów Dnia Aptekarza,
który jest świętem całej rodziny aptekarskiej zyskała poparcie Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej. Święto to
jest obchodzone także w innych krajach.

tetu Wileńskiego. W tym kościele znajduje się obraz naszych Świętych Patronów.
– Ilu członków liczy Litewskie
Towarzystwo Farmaceutyczne? Proszę przybliżyć nam
profil działania Towarzystwa, któremu Pan Profesor
prezesuje
– Na Litwie nie ma Izby Aptekarskiej. Przynależność farmaceutów do naszej organizacji jest

dobrowolna. Do Towarzystwa
należy 500 członków. Farmaceuci związani z sieciami aptek
nie zgadzają się w pełni z naszym programem.
Pomimo to, że nie skupiamy wszystkich litewskich aptekarzy, to mamy pozytywny program dla aptekarstwa.
Walczymy z dobrym skutkiem.
Oto przykład z ostatnich tygodni. Litewski Parlament uznając przedstawiane przez nasze
Towarzystwo argumenty prze- ►

Fot. Tomasz Baj

– Czy na Litwie także świętuje
się Dzień Aptekarza?
– Tak. Podobnie jak w Polsce nasze święto nawiązuje do postaci Świętych Kosmy i Damiana. Nasze obchody odbędą się
kilka dni później, 25 września
w kościele Świętego Jana położonym na terenie UniwersyAptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013
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Rozmowa „Aptekarza Polskiego”
►

ciwko wprowadzeniu leków do
obrotu pozaaptecznnego odrzucił projekt ustawy zezwalającej na obrót lekami na stacjach benzynowych.
– Jaka jest sytuacja aptek na
Litwie? Proszę przedstawić
obraz litewskiego aptekarstwa.
– Wiele aptek należy do sieci.
Około 200 aptek, to apteki indywidualne. Na litewskim rynku aptecznym jest ostra konkurencja. Apteki indywidualne
są zmuszone do podjęcia narzuconej przez sieci walki konkurencyjnej. Sytuacja ekonomiczna aptek indywidualnych
nie jest dobra.
– Czy na Litwie możliwa jest reklama leków oraz reklama
aptek?
– Niestety, reklama jest u nas
dozwolona, co uznajemy za
niewłaściwe. Reklamują się
zwłaszcza apteki sieciowe.
Chcemy wziąć z Was przykład

i doprowadzić do wprowadzenia zakazu reklamy aptek i ich
działalności.
– Jakie jeszcze postulaty dotyczące ładu na rynku farmaceutycznym przedkłada rządowi i ustawodawcy Litewskie Towarzystwo Farmaceutyczne?
– Przed kilku laty nasze Towarzystwo złożyło w ministerstwie
zdrowia projekt nowelizacji
prawa w celu ustanowienia racjonalnej struktury i liczby aptek. Domagamy się wprowadzenia tak zwanej geografii
i demografii.
– Jak się układają kontakty Towarzystwa z polskim samorządem aptekarskim?
– Są to kontakty częste. Już niedługo, w listopadzie, na Uniwersytecie Kowieńskim odbędzie się międzynarodowa
konferencja farmaceutyczna.
Spodziewamy się gościć na
tej konferencji przedstawicie-

li Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Serdecznie ich zapraszamy.
Wydarzeniem towarzyszącym
konferencji będzie otwarcie
nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu
w Kownie.
– Czego życzy Pan Profesor polskim aptekarzom z okazji
Dnia Aptekarza?
– Życzę zadowolenia i satysfakcji
z pracy dla pacjentów. Życzę
poprawy sytuacji ekonomicznej aptek. Naczelnej Izbie Aptekarskiej życzę, żeby podjęła
działania w celu przystąpienia
do Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP), która jest prężną organizacją. Organizowane przez FIP kongresy są ważnymi wydarzeniami
wytyczającymi kierunki rozwoju farmacji na świecie. Wszystkim okręgowym izbom aptekarskim życzę jedności w działaniach na rzecz realizacji programowych celów waszego
samorządu. ■
Rozmawiał Zbigniew Solarz
Tekst rozmowy nieautoryzowany

Forum wydarzeń
25-28 października 2013 roku
odbędzie się w Warszawie Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji.
„Wydarzenie to ma szczególną rangę i prestiż dla środowiska przyszłych absolwentów farmacji Uczelni
Medycznych z całego kraju. W profesjonalny sposób stwarza możliwość wymiany poglądów, doświadczeń
i wiedzy. To właśnie my, już za kilka lat będziemy decydować o kierunku rozwoju i znaczeniu zawodu
farmaceuty” – napisała Justyna Skowyra, główny koordynator Kongresu, przewodnicząca Młodej Farmacji
w Warszawie
Program Kongresu obejmuje:
• Sympozjum Naukowe „Wyzwania i nowości w branży farmaceutycznej”,
• Sympozjum Edukacyjne
• Studencki Konkurs Prac Naukowych.
Kongres odbywać się będzie w Centrum Dydaktycznym i Centrum Bibliotecznym WUM, przy ulicy Trojdena
2a w Warszawie.

źródło: http://mlodafarmacja.waw.pl/kongres2013/
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Problemy
z kwasem bornym

W

pływające na adres redakcji zapytania
od naszych czytelników są nieustanną
inspiracją do podejmowania nowych tematów związanych z recepturą. Wprawdzie - czego mamy pełną świadomość - powoduje to, iż widoczny jest brak spójności i ciągłości w opisywanych przez nas tematach. Niemniej jednak mamy
wrażenie, że odpowiedź na bieżące bolączki i zapytania jest ważniejsza.
Tym razem otrzymaliśmy list od farmaceutki,
w którym przedstawia lek recepturowy często zapisywany przez laryngologa, z prośbą o sugestię
dotyczącą prawidłowego wykonania recepty, bądź
ewentualnie o przedstawienie, jakie inne rozwiązania dotyczące zmian należałoby zasugerować lekarzowi.
Recepta brzmi następująco:
Rp.
Acidi borici 0,1
3% Hydrogeni peroxide 5,0
Spiritus Vini ad 10,0
M. f. guttae
Oryginalnie w wiadomości e-mail było napisane: „Spiritus Vini od 10,0” - ale rozumiemy, że to
jedynie niechcąca literówka, a nie jakiś szczególny
lekarski zapis.
I tyle z listu. Trudno się w pełni odnieść do
tej recepty ponieważ brakuje wielu istotnych informacji. I tak przy okazji prośba od nas do Pań-
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stwa – jeśli będziecie Państwo w listach przedstawiać problematyczne recepty, to prosimy o zapisanie pełnego Signum – tak, aby było wiadomo w jaki
sposób ten lek ma być podawany i gdzie. Łatwiej
będzie wtedy odnieść się do zapisu, zinterpretować
i zaproponować rozwiązanie, jeżeli będziemy znali
więcej szczegółów preskrypcji.
Z przedstawionej przez czytelniczkę recepty, niestety nie wynika, czy lek ma być podany do
nosa czy do ucha, czy z niego pacjent ma przygotować roztwór np. do płukania gardła. Te informacje pomogłyby przygotować sugestie dla lekarza,
w jaki sposób poprawić tę formulację tak, aby stała
się może bardziej efektywna albo bardziej przyjazna dla pacjenta.
W przypadku leku do ucha można rozważać
zwiększenie lepkości wyżej wymienionych kropli,
choćby przez dodatek glicerolu. Gdyby chodziło
o krople do nosa to można by rozważać rezygnację
z etanolu – ewentualnie zmniejszenie jego stężenia, a jednocześnie dodatek olejku miętowego aby
poprawić zapach. Gdyby zaś chodziło o krople do
sporządzenia roztworu można by rozważać dodanie „corrigensów” smakowych. Niestety z przedstawionych powodów sugestie zmian w leku przedstawionym w recepcie pozostaną na dużym poziomie
ogólności. Jeśli natomiast chodzi o sposób wykonania, to możemy mu się przyjrzeć całkiem z bliska.
Po pierwsze mamy do czynienia z roztworem
kwasu bornego. Zgodnie z zapisem jesteśmy zobowiązani do wykonania roztworu 1%, ponieważ
mamy 0,1 kwasu bornego i do 10,0 rozpuszczalni-►
17
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►ka. Pierwszym etapem realizacji recepty jest ustalenie rozpuszczalności kwasu bornego. Podstawowym źródłem jakim dysponujemy jest Farmakopea.
Na podstawie monografii szczegółowej Farmakopei Polskiej IX, kwas borny jest substancją rozpuszczalną w wodzie i etanolu 96%. Obecnie obowiązująca Farmakopea podaje nam dość zaskakujące
wyjaśnienie terminów dotyczących rozpuszczalności (tabela 1). Do tej pory we wcześniejszych wydaniach Farmakopei podawana była ilość części rozpuszczalnika potrzebnych do rozpuszczenia jednej
części substancji, tym razem mamy do czynienia
z ilością mililitrów potrzebną na gram substancji.

Na podstawie informacji z monografii szczegółowej i tabeli 1 odczytujemy: na gram substancji potrzebujemy od 10 do 30 ml rozpuszczalnika.
Te informacje dotyczą w przypadku kwasu bornego zarówno wody jak i etanolu, tak więc dokładnie
tych rozpuszczalników, z jakimi mamy do czynienia
w omawianej recepcie.
Innymi słowy, dodatek etanolu nie wpłynie
niekorzystnie na rozpuszczalność kwasu bornego.
Z przedstawionej recepty wynika, że mamy użyć
0,1 g kwasu bornego – tak więc musimy mieć do
dyspozycji co najmniej 1 do 3 ml rozpuszczalnika
– zgodnie z zapisem recepty dysponujemy ilością
dużo większą, a zatem rozpuszczalność kwasu bornego nie powinna nam nastręczać żadnych przeszkód.
Kolejną sprawą, którą należy uwzględnić jest
obecność w recepcie 3% roztworu nadtlenku wodoru czyli potocznie mówiąc wody utlenionej.
Zgodnie z kartą charakterystyki wody utlenionej,
negatywnymi warunkami wpływającymi na trwałość, których należy unikać są: podwyższona tem-

peratura, światło, kontakt z substancjami o charakterze zasadowym, brudem i rdzą. Natomiast materiał niezgodny stanowią katalizatory rozkładu nadtlenku wodoru: materiały organiczne, substancje
redukujące, tlenki metali, sole metali, jony metali
(np.: Mn, Fe, Cu, Ni, Cr, Zn), zasady, zanieczyszczenia, rdza, brud.
Z żadnym z wymienionych czynników nie
mamy do czynienia w wykonywanej recepcie, stąd
też możemy wnosić, że wykonany przez nas preparat powinien być wystarczająco trwały. Oczywiście
tak jak w przypadku samej wody utlenionej należy
bezwzględnie zamieścić informację „chronić przed
światłem” ponieważ światło jest jednym z czynników przyspieszających rozkład nadtlenku wodoru do tlenku wodoru. Podobnie sprawa się ma
z podwyższoną temperaturą, która byłaby przydatna w trakcie sporządzania preparatu, a konkretnie
rozpuszczania kwasu bornego, który na ciepło rozpuszcza się lepiej, a tym samym szybciej.
Ale przejdźmy już do samego wykonania recepty. Przy sporządzaniu leku recepturowego zazwyczaj nie ma jednego, jedynego sposobu wykonania recepty. Podobnie w tym przypadku receptę
można wykonać na kilka sposobów.
Sposób pierwszy: „dla cierpliwych”
Pierwszy sposób „dla cierpliwych” nazwaliśmy dlatego, że wykonanie będzie trochę wolniejsze – nie będzie od nas jednak wymagać żadnych
obliczeń. Należy na wadze o odpowiedniej dokładności uprzednio wypoziomowanej i wytarowanej
(o czym często w ferworze zadań zapominamy) odważyć 0,1 g kwasu bornego do zlewki odważamy
4,9 etanolu 96%. Jest to ilość wystarczająca do roz-

Tabela 1. „Rozpuszczalności” farmakopealne w temperaturze 15-250C.
Określenie opisujące

Przybliżona objętość rozpuszczalnika
w mililitrach na gram substancji

Bardzo łatwo rozpuszczalny

Mniej niż 1

Łatwo rozpuszczalny

Od 1 do 10

Rozpuszczalny

Od 10 do 30

Dość trudno rozpuszczalny

Od 30 do 100

Trudno rozpuszczalny

Od 100 do 1000

Bardzo trudno rozpuszczalny

Od 1000 do 10000

Praktycznie nierozpuszczalny

Więcej niż 10000
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puszczenia 100 mg kwasu bornego w temperaturze 15-250C. Musimy teraz zadać sobie trochę trudu aby mieszając np. za pomocą bagietki szklanej,
rozpuścić kwas borny. Kolejnym etapem jest dodanie odważonej wody utlenionej w ilości 5,0. Reasumując, wykonanie tej recepty nie było takie trudne
na jakie wyglądało.
Sposób drugi: „z intuicji”
Druga metoda, jest taka bardziej intuicyjna,
prawie bez zerkania w Farmakopeę. Każdy pamięta,
że kwas borny na ciepło rozpuszcza się w wodzie.
Najczęściej jednak nie pamiętamy, jaka jest jego
rozpuszczalność w etanolu. Wychodząc z takiego
założenia odważamy 4,5 grama wody oczyszczonej uprzednio podgrzanej, w której rozpuszczamy
odważone 0,1 grama kwasu bornego. Taka ilość –
4,6 g roztworu bardzo szybko nam ostygnie. Do
wystygniętego roztworu kwasu bornego dodajemy 0,5 g perhydrolu. Powyższe wynika z prostych
obliczeń:
Potrzebujemy 5,0 g roztworu o stężeniu 3%.
3% oznacza, że trzy gramy substancji znajdują się
w 100,0 gramach roztworu. My potrzebujemy jedynie 5,0 g roztworu stąd:

nienie na wadze roztworu etanolem do 10,0 g. Tak
czy inaczej otrzymujemy finalnie 10 g przepisanego leku.
Podobnie jak pierwszy sposób wykonania,
tak i drugi nie jest zbyt skomplikowany. W myśl
maksymy: „jak się wie to wszystko jest łatwe”, przy
odrobinie pragmatycznego spokojnego podejścia
z użyciem możliwych pomocy takich jak np. Farmakopea Polska wykonanie prawie każdego preparatu może być łatwe. Nie można przede wszystkim
zakładać na początku, że nie wiem i nie dam rady.
W przeciwnym wypadku, to kto inny może dać radę
jak nie my farmaceuci! ■
dr n. farm. Michał Krzysztof Kołodziejczyk

Specjalista Farmacji Aptecznej
Starszy Wykładowca
Zakład Technologii Postaci Leku
Katedra Farmacji Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. farm. Michał J. Nachajski

adiunkt
Zakład Technologii Postaci Leku,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Fot. Fotolia.pl

Piśmiennictwo:
1. Krówczyński L.: Ćwiczenia z receptury, Collegium Medicum UJ,
1994, Kraków.
2. Krówczyński L., Jachowicz R.: Ćwiczenia z receptury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2000, Kraków.
3. Peuke C., Dreeke-Ehrlich M.: Wskazówki racjonalnego przyrządzania leku recepturowego, MedPharm Polska, 2008, Wrocław.
4. Jachowicz R.: Receptura Apteczna, PZWL, 2006, Warszawa.

Tyle potrzebujemy czystej substancji, czyli czystego H202.
Oczywiście nadtlenek wodoru jest osiągalny
jedynie w postaci roztworu 30% czyli tzw. perhydrolu. Wykonujemy podobne obliczenia:

Fot. © Andrii Muzyka - Fotolia.com

30,0 g - 100,0g
0,15 g – x g

Tyle właśnie – 0,5 g 30% perhydrolu potrzebujemy.
Nie pozostaje jeszcze nic innego jak dodać
4,9 g odważonego etanolu lub jak kto woli dopełAptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013
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CZYSTE
RĘCE
R

ęce – tak jak instrumenty
medyczne czy utensylia
– są dla personelu medycznego narzędziem pracy. Narzędziem niezwykle cennym, precyzyjnym i co ważne – mającym
bezpośredni kontakt z pacjentem
czy lekiem. Opracowanie, wdrożenie i przestrzeganie procedur
dotyczących higieny rąk to –
obok stosowania opisanych już
rękawic medycznych – podstawowy sposób ochrony przeciwko
drobnoustrojom.
Higiena rąk zasadniczo obejmuje trzy etapy – mycie, dezynfekcję oraz pielęgnację. Ostatni
etap często jest pomijany, a stosowanie preparatów ochronnych
(postrzeganych jako kosmetyki)
kwalifikowane jest jako dodatkowy i zbędny wydatek. Należy
jednak zwrócić uwagę, że środki
myjące i dezynfekujące stosowane długotrwale (podaje się, że
personel medyczny dezynfekuje ręce nawet kilkanaście razy na
godzinę), nawet najwyższej jakości mogą u wrażliwych osób powodować uszkodzenia skóry. Prawidłowa higiena skóry zmienio-
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nej chorobowo jest utrudniona,
a osoba dotknięta dolegliwościami skórnymi będzie mniej chętnie,
rzadziej i krócej aplikować środki
myjące i odkażające. W konsekwencji oszczędności poczynione
przy dystrybucji środków pielęgnujących ręce mogą przeobrazić
się w dodatkowe koszty na skutek
zwiększenia się liczby zakażeń,
zarówno wśród pacjentów, jak
i personelu medycznego.
Na skórze naszych rąk bytują drobnoustroje zaliczane
do dwóch podstawowych grup
– flory osiadłej i przejściowej.
Drobnoustroje flory stałej bytują
w gruczołach i mieszkach włosowych i są trudne do całkowitego usunięcia. Są to najczęściej
maczugowce skórne i gronkowce koagulazoujemne. Mają one
zdolność do namnażania się i formowania mikrokolonii, z których
rozprzestrzeniają się podczas
pocenia się dłoni i złuszczania
się naskórka. Flora przejściowa
to mikroorganizmy nabyte przez
kontakt ze środowiskiem, nie rozmnażające się na skórze i relatywnie łatwe do usunięcia. Niektórzy

wyszczególniają jeszcze florę infekcyjną – obecną w zakażonych,
otwartych zranieniach skóry. Ze
względu na nieskuteczność zabiegów dezynfekcyjnych w przypadku tych mikroorganizmów
osoby posiadające takie obrażenia nie powinny być dopuszczone
do procedur wymagających najwyższej czystości mikrobiologicznej skóry. Uważa się, że biżuteria,
zegarki czy tipsy zmniejszają skuteczność dekontaminacji rąk i nasilają kolonizację skóry.
Wybór odpowiednich preparatów nie jest łatwy. Najczęstszą praktyką jest dobór środków
z jednej linii produktowej. Analizując dokumenty przedstawione
przez producenta czy dystrybutora należy szczególnie zwrócić
uwagę na spektrum działania
i wymagane dla poszczególnych
drobnoustrojów czasy kontaktu. Przykładowo preparat zawierający mieszaninę 1-propanolu
i 2-propanolu wirusa grypy typu
A zabija w 15 sekund, drożdżaka
Candida albicans w 30 sekund,
a na wirusa bezotoczkowego rodzaju Adenovirus działa w czasie
Aptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013
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1 minuty. Warto tutaj wspomnieć,
że właśnie wirusy nieosłonione
stają się prawdziwym wyzwaniem
w zapobieganiu zakażeniom, są
bowiem niezwykle trudne w eradykacji.
Preparat do stosowania na
skórę nie może jej drażnić ani
być toksyczny przy długotrwałym stosowaniu, jednocześnie
powinien być łatwy w użyciu.
Pożądany jest dodatek środków
przeciwdziałających wysuszeniu
skóry i pielęgnujących (witamina
E, pantenol, gliceryna, aloes). Są
to ważne cechy użytkowe, bez
których nawet najskuteczniejszy preparat nie będzie chętnie
i efektywnie stosowany. Środki
zapachowe lub barwniki na ogół
podnoszą walory aplikacyjne, ale
jeżeli są dodawane to powinny
cechować się minimalnym potencjałem alergizującym. Warto zwrócić uwagę na szczegóły
techniczne – przede wszystkim
na potrzebny system dozowania
( jakiego rodzaju dozowniki są
kompatybilne z danymi produktami). Obecnie pożądane są wyłącznie dozowniki bezdotykowe
- uruchamiane ramieniem, pedałem, kolanem lub za pomocą
fotokomórki. Istotny jest także
sposób konfekcjonowania preparatów i rodzaj ich ochrony przed
wtórnym zanieczyszczeniem.
Systemy dozowników preparatów do rąk myjących, dezynfekcyjnych i pielęgnacyjnych
w zależności od sposobu uzupełniania preparatu można podzielić
na otwarte i zamknięte. W systemach otwartych napełnianie odbywa się przez uzupełnianie preparatu z kanistrów wielolitrowych
lub przez wymienianie butelek.
Uzupełnianie z pojemnika zbiorczego powinno być pod szczególnym nadzorem. Pojemnik przed
Aptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013

uzupełnieniem powinien być bowiem umyty i zdezynfekowany,
co jest czynnością nie zawsze łatwą do wyegzekwowania i sprawdzenia, w szczególności w dużych
ośrodkach. Istnieje także ryzyko,
że kolejna porcja zostanie dolana
do resztek preparatu. Stosowanie
wymiany butelek jest rozwiązaniem lepszym, ale nie idealnym,
ponieważ w dozowniku pozostaje pompka wielokrotnego użytku,
która również powinna być skutecznie i systematycznie oczyszczana i dezynfekowana.
Systemy zamknięte polegają na stosowaniu takich opakowań, które zamknięte są specjalną zastawką zabezpieczającą
przed wtórnym zanieczyszczeniem. W systemach tych zarówno
pojemnik jak i element dozujący
są jednorazowe.
MYCIE RĄK
Zwykłe, czy też tak zwane
„socjalne” mycie rąk to po prostu
dobrze znany nam zabieg mechanicznego oczyszczenia dłoni pod
bieżącą wodą z użyciem mydła.
Takie postępowanie ma właściwości dekontaminacyjne i pozwala
na obniżenie liczby drobnoustrojów mniej więcej o 60–90%. Nie
ma specjalnej procedury zwykłego mycia rąk, ale aby miało ono
znaczenie, powinno obejmować
zmoczenie rąk, namydlenie, pokrycie całej powierzchni mydłem
i energiczne ich pocieranie przez
około 15 sekund. Preparat należy
dokładnie spłukać przez kolejne 10-15 sekund, woda powinna
spływać w kierunku palców. Dłonie należy osuszyć jednorazowym
ręcznikiem. Zwykłe umycie rąk
jest zabiegiem normalnym np. po
wyjściu z toalety czy przed sięgnięciem po żywność.

HIGIENICZNE MYCIE RĄK
Mycie higieniczne i chirurgiczne, różni się tym od zwykłego postępowania, że używane są
odpowiednie środki i stosuje się
znormalizowane procedury mycia oparte na algorytmie Ayliffe.
Na ogół w ich skład nie wchodzą
klasyczne mydła czyli stearynian
sodu i potasu, ale innego rodzaju
łagodne środki powierzchniowo
czynne, utrzymujące pH skóry
w odczynie lekko kwaśnym np.
alkilopoliglukozydy. Higieniczne
mycie rąk powinno np. poprzedzać wejście do magazynu sprzętu jałowego lub podjęcie pracy w warunkach aseptycznych.
Jak już wspomniano przyjętym
standardem jest postępowanie
6 kroków według Ayliffe. Każdy
krok obejmuje pięć ruchów „tam
i z powrotem” ze zmianą rąk. Są
to:
1. Pocieranie dłonią o dłoń;
2. Pocieranie częścią wewnętrzną jednej dłoni grzbietu drugiej dłoni;
3. Oczyszczenie bocznej strony
palców przez pocieranie złożonymi dłońmi z rozszerzonymi palcami - palce należy
spleść i przesuwać nimi aż do
zagłębień międzypalcowych;
4. Pocieranie grzbietową powierzchnią zgiętych palców
jednej dłoni pod zgiętymi
palcami drugiej dłoni;
5. Ściśnięcie kciuka dłoni i wykonywanie obrotowych ruchów wokół kciuka drugiej
dłoni;
6. Pocieranie okrężnie opuszkami jednej dłoni o wnętrze
drugiej.
Należy także umyć nadgarstki i dokładnie spłukać ręce.
Woda powinna być niezbyt gorąca.
►
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HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA
RĄK
Samo mycie rąk, nawet higieniczne nie prowadzi do całkowitego usunięcia drobnoustrojów.
Najpopularniejszą grupą środków
do dezynfekcji rąk są te oparte na
bazie alkoholi (etanolu, 1-propanolu i izopropanolu, 1-3-butandiolu). Alkohole nie potrzebują
dodatku wody, ani spłukiwania.
Podczas takiej dezynfekcji nie są
usuwane z powierzchni skóry lipidy, jest pomimo powszechnego
osądu przecieranie rąk alkoholami jest relatywnie łagodne dla
skóry. Niektóre produkty zawierają dodatki, takie jak chlorheksydyna czy nadtlenek wodoru
podnoszące ich skuteczność na
przykład wobec przetrwalników.
Skóra rąk przed aplikacją środka dezynfekcyjnego musi być sucha. Po umyciu należy
dokładnie ją osuszyć jednorazowym ręcznikiem, gdyż preparat antyseptyczny naniesiony na
mokrą skórę ulega rozcieńczeniu
i nie wykazuje właściwej aktywności. Na rozcieńczanie szczególnie wrażliwy jest etanol, mniej

1-propanol i 2-propanol. Aktywność alkoholowych środków antyseptycznych spada znacznie
również w obecności obciążenia
organicznego. Podobny wpływ
mogą mieć niektóre kremy pielęgnacyjne i zanieczyszczenia innego pochodzenia niż organiczne. Dlatego jeżeli tylko jest taka możliwość – w przypadku rąk
brudnych przed aplikacją środka
dezynfekcyjnego należy je umyć.
Jeżeli nie ma ani wody, ani ręczników, a konieczna jest szybka
dezynfekcja rąk, użycie samego
alkoholu jest metodą najskuteczniejszą. W aptekach otwartych
można nabyć niewielkie opakowania środków alkoholowych,
często w wygodnej, żelowej formule do dezynfekcji rąk w warunkach „polowych”. Są one niezastąpione w podróży. Producenci wprowadzają także na rynek
szpitalny preparaty w formie żelowej. Uważa się, że taka formulacja może wpływać korzystnie na
poprawność techniki dezynfekcji,
gdyż wymaga dokładniejszego
rozprowadzenia po skórze dłoni,
a sam preparat nie odparowuje
tak szybko jak produkt płynny.
W Polsce najbardziej roz-

powszechniona jest dezynfekcja
rąk metodą wcierania preparatu w ręce (hand rub). Preparat
dezynfekcyjny (3-5 ml) należy
pobrać w suche, łódkowato ułożone dłonie i wcierać przez czas
określony dla danego preparatu
i zastosowania. Ręce cały czas
aplikacji powinny być wilgotne,
jeżeli zachodzi taka potrzeba
pobór środka z dozownika należy powtórzyć. Skóra nie staje się
całkowicie sterylna, ale mikroorganizmów jest znacząco mniej,
a również ich namnażanie się jest
ograniczone.
Chirurgiczna dekontaminacja rąk również obejmuje ich mycie i dezynfekcję i wykonywana
jest przed wszystkimi zabiegami
chirurgicznymi. Procedura jest co
do zasady podobna, ale dłuższa
(dwustopniowa) i bardziej skomplikowana. Oprócz dłoni, obejmuje również przeguby i obszar
przedramion – do zgięcia łokciowego.
Dla każdej placówki i jednostki (także dla apteki i apteki
szpitalnej, a w szczególności dla
receptury) celowe jest opracowania planów higieny. Pracownicy
powinni być zapoznani z sytuacjami, w których wymagane od
nich będzie mycie i dezynfekcja
rąk. Poprawie stanu sanitarnego
sprzyjają wszelkie działania wspomagające utrzymanie procedur
higieny, nawet tak z pozoru błahe jak prawidłowe rozplanowanie
umywalek, dostępność środków
dezynfekcyjnych i ręczników papierowych czy wsparcie ze strony
przełożonych w przestrzeganiu
ustalonych procedur. ■
mgr farm. Olga Sierpniowska
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Rola kwasów
omega
w populacji
pediatrycznej

Fot. Fotolia.com

T

łuszcze (lipidy) są grupą związków organicznych występujących we
wszystkich żywych organizmach,
zarówno roślinnych (nasiona,
miąższ owoców) jak i zwierzęcych (w postaci tkanki tłuszczowej). Tłuszcze w ludzkim organizmie pełnią wiele różnorodnych
funkcji: stanowią materiał energetyczny, są budulcem błon komórkowych i organelli komórkowych (głównie fosfolipidy), są
formą energii zmagazynowanej,
a także izolatorem, który chroni przed utratą ciepła. Są także
prekursorem hormonów steroidowych (kortykosterydów, hormonów płciowych), witaminy D3
i kwasów tłuszczowych. Lipidy to
także źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Tłuszcz okołonarządowy pełni
funkcję antywstrząsową dla organów wewnętrznych, ponadto
lipidy mogą hamować sekrecję
soku żołądkowego oraz skurcze
żołądka.
Do lipidów zaliczamy następujące grupy:
• lipidy złożone – to związki,
które oprócz kwasów tłuszczowych i alkoholu zawierają także inne składniki np.
Aptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013

•

fosfolipidy, sfingofosfolipidy,
glicerofosfolipidy, glikolipidy,
glikoglicerolipidy, glikosfingolipidy.
lipidy pochodne (wtórne)
– to pochodne lipidów prostych lub złożonych (kwasy
tłuszczowe, węglowodory, alkohole inne niż glicerol).

Podział kwasów tłuszczowych
Kwasy tłuszczowe nasycone – alkanowe (SAFA) takie
jak: palmitynowy, laurynowy, mirystynowy, stearynowy. Źródłem
SAFA są przede wszystkim mięso, produkty mleczne oraz olej
kokosowy i palmowy.
Kwasy tłuszczowe nienasycone:
jednonienasycone,
w których występuje jedno wiązanie podwójne oraz wielonienasycone (nazywane także witaminą
F) – posiadające dwa lub większą
liczbę wiązań podwójnych.
Kwasy tłuszczowe nasycone i jednonienasycone są endogenne, natomiast wielonienasycone kwasy tłuszczowe są pochodzenia egzogennego i muszą być dostarczane z codzienną dietą. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe określane są jako

NNKT – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Są grupą
związków, która w ostatnich latach jest szczególnie rekomendowana w profilaktyce prozdrowotnej. Kwasy tłuszczowe nasycone wykorzystywane są głównie
jako doraźne lub zapasowe źródło energii, nie pełnią natomiast
funkcji budulcowej organizmu.
Niekorzystny wpływ nasyconych
kwasów tłuszczowych objawia się
podwyższonym poziomem cholesterolu frakcji LDL w surowicy
krwi, co przyczynia się niejednokrotnie do chorób serca, miażdżycy, otyłości, nadciśnienia oraz
zwiększonej agregacji płytek
krwi. Kwas oleinowy (omega-9)
to jednonienasycony kwas tłuszczowy występujący w oliwie z oliwek lub oleju rzepakowym niskoerukowym. Zmniejsza on ryzyko występowania choroby niedokrwiennej serca, zmniejszając
stężenie cholesterolu w lipoproteinach o niskiej gęstości (LDL)
i zwiększając jednocześnie stężenie cholesterolu w lipoproteinach
o dużej gęstości (HDL).
Do wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych (NNKT)
należą kwasy tłuszczowe z grup:
omega-6 i omega-3. Do grupy ►
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►omega-6 (PUFA n-6) należy: kwas

linolowy (LA) oraz kwas arachidonowy. Natomiast do grupy omega-3 (PUFA n-3) należą: kwas alfa-linolenowy (ALA), kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA). Kwasy grup
omega 3 i 6 nie są syntetyzowane
w organizmie człowieka i muszą
być spożywane z pokarmem. Ich
niedostatek w ustroju prowadzi
do wielu schorzeń. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe występują w olejach roślinnych i rybich.
Najbogatszym źródłem omega-3
jest olej lniany, natomiast omega-6 występuje w oleju z wiesiołka, słonecznikowym, winogronowym. Olej lniany nieoczyszczony zawiera ponad 50% kwasów
omega 3, głównie DHA i EPA. Najbogatszym źródłem tych kwasów
są natomiast oleje rybie. Suplementując EPA i DHA należy pamiętać o problemie zanieczyszczenia rtęcią i innymi metalami
ciężkimi wątroby ryb.
Rola NNKT w organizmie
•

•
•

•

•
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stanowią składnik błon komórkowych i mitochondrialnych;
są prekursorami hormonów
tkankowych;
zapobiegają zakrzepom przez
hamowanie agregacji płytek
krwi;
pełnią funkcję transportera
lipidów w organizmie, głównie cholesterolu;
są prekursorami eikozanoidów (do których zaliczamy:
prostaglandyny, tromboksany, leukotrieny) warunkujących homeostazę organizmu.
Eikozanoidy, które powstają z PUFA n-3 mają funkcję
przeciwzapalną, przeciwagregacyjną, antyarytmiczną, rozkurczową.

Ile tłuszczu potrzebuje nasz
organizm?
Odpowiedź na to pytanie
jest złożona. Zależy to od wieku, płci, rodzaju wykonywanej
pracy, a także stanu fizjologicznego organizmu. Ciąża i laktacja
predysponują organizm kobiety
do większego zapotrzebowania
na lipidy. Biorąc pod uwagę powyższe warunki dietetycy zalecają, aby dostarczane tłuszcze pokrywały 25-30% zapotrzebowania dobowego na energię. Oczywiście nie każdy tłuszcz jest zalecany do spożycia. Należy kontrolować ilość cholesterolu, którego nie powinno być więcej niż
300mg/dobę, zwiększając jednocześnie ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Tłuszcze paliwem dla mózgu?
Z uwagi na rozwój OUN
u niemowląt i dzieci do 3 roku życia znacznie wzrasta zapotrzebowanie na tłuszcze, które wpływają na strukturę komórek nerwowych, a także liczbę dendrytów
i synaps. PKT (Polski Konsensus
Tłuszczowy) z uwagi na powyższe nie zaleca ich ograniczania
w diecie. Dopiero po ukończeniu
3 lat zmniejsza się racje dobowe
lipidów do 30% całkowitej ilości energii dostarczanej z pokarmem, z jednoczesnym zwiększeniem podaży NNKT.
Które kwasy tłuszczowe
powinny się znaleźć w diecie
dzieci?
PKT na podstawie wieloletnich badań podaje, że nasycone kwasy tłuszczowe obecne
w tłuszczach zwierzęcych mają
niekorzystny wpływ na proce-

sy zapamiętywania, uczenia się
i koncentracji. Ponadto zaskakującym jest fakt, że im więcej
dzieci otrzymują w diecie omega-6, tym częściej możemy zaobserwować zaburzenie funkcji
poznawczych. Zatem jaka proporcja omega-3 do omega-6 jest
prawidłowa? Aby uniknąć niepokojących oddziaływań należałoby ograniczyć ilość omega-6, nie
można jednak zapomnieć o dobroczynnym oddziaływaniu kwasu linolenowego, który uczestniczy w syntezie kwasu arachidonowego – niezbędnego w rozwoju mózgu. Kwasy omega-3
są niezbędne do przekazywania
impulsów między neuronami.
W diecie dzieci rekomendowany
jest kwas omega n-3 (DHA- dokozaheksaenowy) znajdujący się
w oleju rybim ryb tłustych takich jak makrela, śledź, tuńczyk,
dorsz czy halibut. DHA odpowiada za budowę i funkcjonowanie
synaps, a w konsekwencji mózgu. Stosunek spożywanych kwasów omega-6 do omega-3 powinien mieścić się w przedziale2:1.
Suplementacja
kwasami omega
w populacji pediatrycznej
Suplementacja NNKT powinna się rozpocząć się już na
etapie życia płodowego. Dostarczanie ciężarnym NNKT zapobiega przedwczesnym porodom, niskiej masie urodzeniowej noworodków i warunkuje prawidłowy
rozwój centralnego układu nerwowego. Nie bez znaczenia jest
zmniejszenie ryzyka wystąpienia
AZS i alergii u dzieci kobiet stosujących NNKT w ciąży i w trakcie
trwania laktacji. Dla kobiet ciężarnych zaleca się, aby ilość NNKT
stanowiła 5% ogólnej energii dostarczanej z pokarmem, natoAptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013
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Zalecenia dotyczące spożycia DHA:
NIEMOWLĘTA KARMIONE

NIEMOWLĘTA KARMIONE

MAŁE DZIECI DO

PIERSIĄ

MLEKIEM MODYFIKOWANYM

3 roku życia

Nie występuje potrzeba

Mleko modyfikowane

Rekomenduje się dawkę DHA

dodatkowej suplementacji.

wzbogacone w DHA nie wymaga

150-200 mg/dobę, taką ilość

Kobieta karmiąca powinna

wprowadzenia dodatkowych

można dostarczyć dziecku

pamiętać o wzbogaceniu diety

źródeł omega, jeżeli mleko nie

podając w diecie 1-2 porcji ryb

w kwasy omega-3, minimalna

zostało w ten kwas wzbogacone

tłustych tygodniowo.

dawka zalecana w trakcie

suplementacja jest konieczna.

laktacji to 200 mg/dobę
w diecie lub suplementach.

miast w trakcie karmienia około 6,5% energii powinno pochodzić z NNKT. Kluczowym kwasem
omega dla populacji pediatrycznej jest kwas omega-3: DHA. Kwas
dokozaheksaenowy bierze udział
w rozwoju zdolności poznawczych i inteligencji oraz w procesie tworzenia systemu odpornościowego. Zbyt niski poziom
DHA u najmłodszych prowadzi
do częstych zmian nastroju, dysleksji, obniżonej koncentracji, zaburzenia widzenia, nadpobudliwości. Badania nad ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder
– zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) wykazały, że zbyt niski poziom DHA
nasila objawy zespołu.
Źródłem omega-3 w diecie
najmłodszych mogą być:
• mleko matki;
• wzbogacone mleko modyfikowane;
• ryby morskie;
• suplementy diety.
Omega-3
a atopowe zapalenie skóry
AZS to choroba o podłożu
genetycznym, związana z niepraAptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013

widłową reakcją (odpowiedzią)
immunologiczną na małą dawkę antygenów, w wyniku której
dochodzi do nadmiernego wytwarzania IgE. Uważa się, że jedną z przyczyn mogą być nieprawidłowe proporcje kwasu omega-3 do omega-6 w organizmie,
w tym brak kwasu linolowego
(LA) i zaburzenia przemiany kwasu linolowego w gamma-linolenowy. Objawami są suchość skóry (łuska), świąd, stan zapalny
(zaczerwienienie skóry z pęcherzykami, które mogą przekształcać się w nadżerki). Pierwsze objawy mogą wystąpić już ok. 3-6
miesiąca życia, u niemowląt często na policzkach. Obraz choroby
zmienia się z wiekiem.
Amerykańscy naukowcy odkryli zastosowanie kwasów omega w AZS. Ich badania dowiodły, że kwas linolowy (LA) oraz
kwas gamma linolenowy, których
głównym źródłem jest wiesiołek
dwuletni są odpowiedzialne za
utrzymanie warunków ochronnych skóry. Ich brak w diecie zaburza prawidłowy skład płaszcza
lipidowego, zaostrzając jednocześnie objawy zapalenia skóry.
Suplementacja kwasami omega

odgrywa ważną rolę u dzieci cierpiących na to schorzenie skórne.
Ponadto na rynku aptecznym pojawiły się także dermokosmetyki
wzbogacone dodatkowo w kwasy
omega, które zalecane są nie tylko w AZS, ale także w wielu dermatozach występujących w wieku
dziecięcym.
Odporność dziecka
a kwasy omega
Dzieci, podobnie jak dorośli są stale narażeni na kontakt
z zarazkami (bakterie, wirusy,
pasożyty), które są źródłem wielu chorób. Kwasy omega zmniejszają częstotliwość występowania zakażeń wirusowych i bakteryjnych przez mobilizację układu
odpornościowego i poprawę naturalnej odporności. Osoby dorosłe mają już rozwinięty układ
odpornościowy, u dzieci następuje to wraz z wiekiem. Układ
immunologiczny noworodka jest
w fazie tworzenia. Dlatego tak
ważne dla odporności jest dostarczanie NNKT z mlekiem matki, w którym ich zawartość to
podstawowy czynnik budujący
odporność najmłodszych. Pra-►
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►widłowa podaż EPA gwarantuje

blokowanie powstawania substancji pozapalnych zabezpieczając przed wystąpieniem objawów choroby. Ostatnie tygodnie ciąży są momentem przekazania dziecku przez łożysko
przeciwciał, które są w stanie zapewnić ochronę noworodkowi
w pierwszych miesiącach życia.
Doskonałym przykładem preparatu stosowanego prewencyjnie
w okresie zwiększonej zachorowalności jest tran, którego działanie immunostymulujące opiera
się na zawartości omega-3. Suplementacja tranem może być
stosowana już od 6 tygodnia
życia. Na rynku jest wiele suplementów diety zawierających
NNKT dla dzieci, które występują w różnych postaciach: kapsułek żelatynowych, kapsułek typu
twist off, syropów, kropli, żelków.
Wybór jest szeroki i z pewnością
przy odpowiedniej poradzie farmaceuty, każdy rodzic wybierze
coś odpowiedniego dla swojego
dziecka z szerokiej gamy preparatów OTC. ■
mgr farm.
Mirella Kowalcze-Kokolus
Specjalista Farmacji Aptecznej

Piśmiennictwo:
„Chemia żywności sacharydy, lipidy i białka”
praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława
E. Sikorskiego
„Chemia żywności. Odżywcze i zdrowotne
właściwości składników odżywczych” praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława E. Sikorskiego
„Pierwszy rok życia dziecka” Heidi Murkoff
i Sharon Mazel
Pierwsze dwa lata życia dziecka, przewodnik
dla rodziców. Jak dbać o rozwój,
pielęgnować i zapobiegać chorobom.
Pod red. Prof. Alicji Chybickiej, Prof. Anny
Dobrzańskiej, Prof. Jerzego Szczapy i prof.
Jacka Wysockiego.
Vaddadi KS. Prostaglandins Med 1981;6:375–9.
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Otyłość wśród
małych dzieci
i młodzieży

O

tyłość określana epidemią XXI wieku, jest definiowana jako nadmiar
masy ciała w stosunku do masy
należnej dla wzrostu i płci, przekraczający 25%. Natomiast nadmiar masy ciała mieszczący się
w granicach 10-25% klasyfikujemy jako nadwagę. Szacuje się,
że w 2015 roku na świecie będzie 2,3 biliona osób z nadwagą,
w tym 704 miliony osób otyłych.
Problem ten dotyczy głównie
osób dorosłych, ale wiadomo, iż
występowanie nadwagi i otyłości
u dzieci dramatycznie rośnie na
całym świecie.
W Stanach Zjednoczonych
problem zaczął narastać w latach
60-tych XX wieku. Szczególnie
w ostatnim dziesięcioleciu zaobserwowano bardzo szybki wzrost
częstości występowania nadwagi i otyłości wśród najmłodszych.
Z raportu International Obesity
Task Force (IOTF) obejmującego
lata 2007-2011 wynika, że co piąte dziecko w Europie ma problemy z utrzymaniem prawidłowej
masy ciała. W Polsce, w latach
1994 i 1995, przeprowadzono
badanie oceniające częstość występowania nadwagi i otyłości
wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat. W badaniu tym
u 8,7% dzieci i młodzieży stwierdzono nadwagę, zaś 3,4% sklasyfikowano jako otyłe. Według
nowszego, wieloośrodkowego

badania u około 15% stwierdzono nadwagę, a około 4% sklasyfikowano jako otyłe. Otyłość występuje częściej u dziewczynek
i kobiet niż u chłopców i mężczyzn. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut
Żywności i Żywienia stwierdzono,
że wystąpieniu otyłości sprzyja
bycie jedynakiem i zamieszkiwanie w mieście. Również im wyższe dochody na członka rodziny, tym wyższe ryzyko otyłości,
szczególnie u chłopców. Ocena
częstości występowania otyłości
w różnych częściach Polski wydaje się być zależna od regionu, najwięcej otyłych dzieci jest w województwie mazowieckim, a najmniej w świętokrzyskim. Ponadto
coraz częściej problemy z otyłością w Polsce mają swój początek
w bardzo młodym wieku. Szacuje
się, że w naszym kraju około 20%
dorosłych i 10% populacji dzieci i młodzieży cierpi z powodu
problemów zdrowotnych związanych z nadmierną masą ciała.
Wzrost masy ciała u Polaków w ostatnich latach wynika
ze zmiany stylu życia i dostępności produktów spożywczych
o dużej kaloryczności. W czasach
PRL-u, gdy sklepowe półki były
puste, nadmiar kilogramów mógł
świadczyć o sukcesie i dobrobycie. Otyłe dziecko uważane było
za szczęśliwe i zdrowe. Dzisiaj
wiadomo, że jest to mit. Otyłość
Aptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013
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we wczesnym okresie życia jest
szczególnie istotna ze względu
na związane z nią konsekwencje
zdrowotne i wpływ na psychospołeczny rozwój młodych ludzi.
Rozwój dzieci, zarówno
psychiczny, jak i fizyczny przebiega bardzo indywidualnie. Na
wzrost i masę ciała dzieci jedynie
w około 5% wpływają czynniki
genetyczne. Badania wykazały,
że u około 4% dzieci z otyłością występującą we wczesnym
dzieciństwie obecna jest mutacja receptora melanokortyny 4
(MC4R). Otyłość jest dziedziczona w genetycznie uwarunkowanych zespołach: Willy-Pradera,
Bardeta-Moona-Biedla, Alstroma-Hallgrena, Cohena, Carpentera, a także w zespole Downa. Jak się okazuje, dominujący
wpływ na masę ciała dzieci mają
uwarunkowania środowiskowe.
Zaliczyć do nich możemy sposób
karmienia niemowlęcia, ogólne
warunki życia rodziny czy przebyte choroby (niedoczynność tar-

Aptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013

czycy, choroba i zespół Cushinga,
niedoczynność przysadki, zespół
policystycznych jajników). Najczęstszą postacią otyłości występującą u dzieci i młodzieży, jest
otyłość prosta spowodowana źle
zbilansowaną energetycznie dietą oraz ograniczeniem wysiłku
fizycznego. Stanowi ona aż 90%
przypadków! Należy zaznaczyć,
że otyłość bardzo często występuje w całych rodzinach. Sugeruje się, że jeżeli rodzice są otyli, dziecko ma 70% szansę bycia
również otyłym. Natomiast ryzyko wystąpienia otyłości u dziecka
mającego szczupłych rodziców
wynosi jedynie 10%. Za ten stan
odpowiadają nie geny, ale „dziedziczone” zwyczaje żywieniowe
rodziny.
Ponieważ otyłość wieku
rozwojowego jest istotnym problemem całego świata bardzo
ważne jest stosowanie ujednoliconego pomiaru masy ciała dzieci
i młodzieży. W codziennej praktyce wystarczy posłużyć się siatkami centylowymi. Siatki centylowe
można znaleźć w książeczkach
zdrowia dziecka i odszukać masę
ciała należną do wzrostu i wieku
dziecka. Kolejną metodą dla
stwierdzenia, czy dziecko
ma nadwagę bądź otyłość jest wskaźnik masy
ciała (BMI). Wskaźnik ten
oblicza się dzieląc masę
ciała wyrażoną w kilogramach przez kwadrat wzrostu wyrażony
w metrach (kg/m2). Należy go interpretować posługując się siatkami centylowymi i porównań dokonywać w stosunku do standardów określonych dla danego
wieku i płci. Otyłość stwierdza się,
gdy wartość BMI przekracza
97 centyl, natomiast dla
wartości mieszczących

się w przedziale 90-97 centyl rozpoznaje się nadwagę. BMI jest
rekomendowany do oceny masy
ciała u osób w wieku rozwojowym przez Światową Organizację
Zdrowia (World Health Organization WHO), IOFT oraz program
Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom
Niezakaźnym poprzez Poprawę
Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH zatwierdzony
w Polsce.
Nadwaga i otyłość
u niemowląt i małych dzieci
Zbyt pulchne niemowlęta
często same chudną około drugiego roku życia, kiedy nabierają
sprawności ruchowej. Nadwaga
i otyłość u niemowląt i małych
dzieci może nieść ze sobą bardzo
poważne konsekwencje, jednak
jak wskazują badania wielu rodziców nie rozumie jak ważne jest
utrzymanie odpowiedniej masy
ciała u małych dzieci oraz wyrobienie prawidłowych nawyków
żywieniowych. Jeżeli dziecko do
czwartego roku życia będzie otyłe, istnieje prawie 40% prawdopodobieństwo, że jako osoba dorosła też będzie borykać się z nadmiarem kilogramów. Metabolizm
zaprogramowany we wczesnym
dzieciństwie będzie funkcjonował przez całe życie, a energia
będzie magazynowana w postaci tkanki tłuszczowej. Wykazano
zależność pomiędzy karmieniem
piersią a otyłością w późniejszym
dzieciństwie. Obecnie wiadomo,
że u dzieci karmionych piersią
przez okres dłuższy niż 3 miesiące rzadziej występuje otyłość.
Pokarm matki ma znacznie mniej
białka niż sztuczne odżywki, które
dostarczają dziecku 3 razy więcej
białka niż zalecana dzienna dawka. Poza tym stwierdzono zwią-►
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►zek między otyłością u maluchów

a niedostatecznym czasem snu.
Zauważono, iż w ciągu ostatnich
dwóch dekad nastąpił ogólny
spadek czasu przeznaczonego na
sen wśród dzieci poniżej 3 roku
życia. W badaniu opublikowanym
w 2011 roku w British Medical
Journal wykazano, że wśród dzieci w wieku od 3 do 5 lat każda
dodatkowa godzina snu w nocy
powodowała zmniejszenie wartości BMI oraz obniżenie ryzyka
otyłości. Badacze zauważyli, że
mniejsze wartości BMI spowodowane były mniejszą zawartością
tkanki tłuszczowej w organizmie,
co może sugerować, że nieodpowiednia ilość snu zaburza proporcje tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej (czyli masy kości, mięśni,
narządów wewnętrznych, wody)
w ciele dziecka. Jednocześnie sugerują, aby od najwcześniejszego
dzieciństwa wyrabiać prawidłowe
nawyki związane ze snem.
Kolejnym bardzo ważnym
sposobem zapobiegania otyłości u dzieci jest stworzenie sytuacji, które zachęcają niemowlęta i małe dzieci do aktywności
fizycznej w ciągu dnia. Spacery,
gry i zabawy ruchowe na świe-
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żym powietrzu pomogą utrzymać
prawidłową masę ciała zarówno
dzieciom, jak i ich opiekunom.
Dorośli powinni również kontrolować czas spędzony przez dzieci
na oglądaniu telewizji, czy grach
na komputerze. Czynności te powinny być ograniczone szczególnie u dzieci do 5 roku życia.
A oto kilka zasad, które
mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia otyłości u małych dzieci:
•

•

Należy podawać świeże owoce
i wodę zamiast dosładzanych
soków.
Porcje jedzenia powinny być
dostosowane do wieku dziecka. Sugeruje się, że odpowiednia ilość posiłku powinna
być wielkość zaciśniętej piąstki
malucha.

•

Posiłki powinny byś spożywane przy stole w kuchni, a nie
przed telewizorem. Najlepiej,
w miarę możliwości, zaplanować wspólne, rodzinne posiłki.

•

Posiłki powinny być spożywane regularnie. Dziecko powinno zjeść 4-5 wartościo-

wych posiłków dziennie i bez
podjadania pomiędzy nimi
(zwłaszcza słodyczy, słodkich,
gazowanych napojów oraz
dań typu fast food).
•

Jedzenie nie powinno być
traktowane jako nagroda!

•

Wspólna zabawa lub wycieczka w wolne dni powinna zastąpić wyjścia do centrum
handlowego, ponieważ model
spędzania wolnego czasu pozostaje na całe życie.
Otyłości u dzieci
i młodzieży szkolnej

Dieta młodego pokolenia
jest często niewłaściwie wyważona. Dominują w niej produkty
o wysokiej kaloryczności, przekraczające dzienne zapotrzebowanie organizmu, jednocześnie
dieta ta uboga jest w odpowiednie składniki odżywcze. Młodzież chętnie „podjada” wysokokaloryczne i słodkie przekąski,
często jedzenie spożywane jest
w nadmiernych ilościach. Owoce
i warzywa rzadko goszczą w jadłospisie, a konsumpcja ich jest
znacznie niższa niż rekomendowane normy. Młodzi ludzie coraz
częściej stołują się poza domem,
w restauracjach typu fast food.
Z raportu Najwyższej Izby Kontroli o otyłości uczniów wynika, że
w większości szkół w sklepikach
i automatach spożywczych na
szkolnych korytarzach można kupić chipsy i słodkie napoje, podczas gdy sklepiki z produktami
zdrowej żywności działają jedynie
w 16% placówek w Polsce. Poza
tym młodzi ludzie spędzają dużo
czasu przed komputerami, grając
lub surfując w sieci. Oczywiście,
zajęcia te nie wymagają wysiłku
fizycznego i wydatkowania enerAptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013
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gii. Z kolejnego raportu Najwyższej Izby Kontroli o lekcjach wychowania fizycznego wynika, że
w gimnazjach i liceach uczniowie
niechętnie uczestniczą w zajęciach sportowych, a nawet 30%
uczniów szkół korzysta z długoterminowych zwolnień lekarskich.
Powikłania nadwagi
i otyłości u osób młodych
Obecnie w wielu krajach
otyłość stała się bardzo poważnym problemem zdrowia publicznego. W Stanach Zjednoczonych jest drugą co do częstości
występowania przyczyną chorób,
a nawet śmierci, którym można
byłoby zapobiec i ustępuje tylko
paleniu papierosów! Coraz częściej występująca u dzieci i młodzieży otyłość stała się przyczyną
licznych schorzeń, z którymi kiedyś lekarze praktycznie nie mieli
do czynienia. Oprócz negatywnego wpływu na kondycję fizyczną
i poczucie własnej wartości, otyłość zwiększa ryzyko wielu chorób. Nadmierne spożycie tłuszczów zwierzęcych przez młodzież
zwiększa ryzyko chorób układu
sercowo-naczyniowego, w tym
choroby niedokrwiennej serca,
a także chorób przewodu pokarmowego i kamicy żółciowej. Ponadto mogą rozwinąć się takie
zaburzenia jak hiperlipidemia,
nadciśnienie tętnicze i zaburzenia metabolizmu węglowodanów,
które ostatecznie prowadzą do
rozwoju cukrzycy typu 2. Ludzie,
których BMI wynosi pomad 35
kg/m2, mają 20-krotnie większe
ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2
w porównaniu do osób o prawidłowym BMI. Ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego jest o 50%
wyższe u dzieci i młodzieży otyłych, w porównaniu do równoAptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013

latków z prawidłową masą ciała.
U dzieci z nadmierną masą ciała
istotnie częściej występuje astma oskrzelowa, niealkoholowe
stłuszczenie wątroby, bezdechy
senne, nadciśnienie śródczaszkowe, a także zwiększa się ryzyko
występowanie niektórych nowotworów, głównie hormonozależnych. Oprócz tego u otyłych
dzieci występują powikłania ortopedyczne, zaburzenia wzrastania i dojrzewania płciowego oraz
problemy psychologiczne związane z brakiem akceptacji w grupie rówieśniczej. Na podstawie
danych statystycznych, sugeruje
się, że większość otyłych dorosłych miało nadwagę lub otyłość
we wczesnej młodości.
Profilaktyka otyłości
wśród dzieci i młodzieży
Profilaktyka otyłości polega przede wszystkim na promowaniu wzmożonej aktywności
fizycznej i zmiany nawyków żywieniowych. Już od najmłodszych
lat dzieci powinny wiedzieć jak
ważny jest codzienny wysiłek fizyczny. Zaleca się co najmniej 1
godzinę wzmożonej aktywności,
natomiast czas spędzony przed
monitorem komputera lub telewizora powinien być ograniczony
do maksymalnie 2 godzin dziennie. Młode osoby zagrożone wystąpieniem otyłości powinny być
informowane o konsekwencjach
i powikłaniach związanych z nadmierną masą ciała, a jednocześnie powinny być nauczone prawidłowego modelu żywieniowego, zapewniającego prawidłową
liczbę kalorii i optymalną zawartość składników odżywczych, niezbędną do prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Leczenie otyłości u dzieci
U dzieci farmakoterapia
otyłości nie jest preferowana.
W przypadkach, gdy istnieje ryzyko powikłań lub współistnieją
czynniki ryzyka zespołu metabolicznego prowadzone jest leczenie specjalistyczne: metaboliczne,
endokrynologicznie, diabetologiczne, psychologiczne. W wielu
miastach istnieją poradnie leczenia otyłości, w których dzieckiem
zajmuje się zespół lekarza, dietetyka, rehabilitanta i psychologa.
Najważniejsze jest dostrzeżenie problemu przez osoby
z najbliższego otoczenia i wsparcie uzyskane od rodziny. Dziecko
widząc zrozumienie i chęć pomocy staje się bardziej zmotywowane i chętne do przeorganizowania trybu życia. Wspólny wysiłek
fizyczny i dieta pomogą dziecku
w pokonaniu problemu. Należy pamiętać, że dieta u dziecka
powinna być uzgodniona z lekarzem i dietetykiem. Dieta ubogoenergetyczna, zawierająca 10001500 kcal może być stosowana
u dzieci powyżej 7 roku życia, zaś
diety jeszcze bardziej restrykcyjne mogą być u dzieci stosowane jedynie w warunkach szpitalnych. Należy jednak pamiętać, że
najlepsza dieta, stosowana bez
zmiany stylu życia, nie da takich
efektów jak połączenie leczenia
dietetycznego ze zwiększeniem
wysiłku fizycznego. ■

dr n. farm. Barbara Budzyńska
Katedra i Zakład Farmakologii
z Farmakodynamiką
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Piśmiennictwo u autora
Fot. Fotolia.pl
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iść laurowy, goździki, pieprz,
gorczyca to najczęściej używane przyprawy w sezonie
wczesnojesiennym. Ten zestaw
najlepiej jest znany miłośnikom
przetworów. Zwłaszcza jeżeli zależy nam na jak najlepszym wydobyciu smaku marynowanych
grzybków, papryki czy innych
warzyw. Wymienione przyprawy
znane są już szczegółowo Czytelnikom „Aptekarza Polskiego”. Ale
jest jeszcze jeden ważny składnik dotychczas nie przedstawiany, którego nie może zabraknąć
w marynatach, a tym bardziej
w kuchni. A jest nim… ziele angielskie!
Kulinarna nazwa „ziele angielskie” jest przyjętym potocznie określeniem przyprawy, którą
otrzymuje się z rośliny o botanicznej nazwie korzennik lekarski
lub pimenta lekarska (Pimenta
officinalis, syn.: P. dioica, Myrtus
dioica, Eugenia pimenta). Stąd
też gdybyśmy chcieli używać poprawnego nazewnictwa, którym
posługuje się botanika i farmacja,
powinniśmy na ziele angielskie
mówić owoc korzennika (Fructus
Pimentae). Nie jest to jedyne zagadkowe określenie tej przyprawy. Równie powszechnie znaną
nazwą w Polsce i krajach anglojęzycznych jest: „pieprz jamajski”–
„Jamaica Pepper”, lub „Allspice”
30

czyli „wszystkie przyprawy” lub
po prostu „pimento”. W wymienionych nazwach, kryją się tajemnice związane z pochodzeniem
i dawnym wykorzystaniem tej
przyprawy. Niniejszym artykułem
postaram się by te „zagadki” zostały rozwiązane, a tym samym
bliżej poznamy egzotyczną roślinę, która gości w naszej kuchni.
Korzennik lekarski należy
do rodziny Myrtaceae (Mirtowate). Jest to wiecznie zielone
drzewo. W stanie naturalnym
występuje w Ameryce Środkowej, od południowego Meksyku
aż po północną część Ameryki Południowej oraz na wyspach
morza Karaibskiego (od Kuby
i Haiti po Jamajkę). Do celów
przemysłowych surowiec, czyli owoce korzennika pozyskuje
się z plantacji. Oprócz powyżej
wymienionych krajów, uprawy
korzennika lekarskiego znajdują
się również na Półwyspie Indochińskim (Wietnam i Tajlandia)
oraz w Indiach. Skórzaste liście
korzennika, wyglądem podobne są do liści laurowych. Drobne
białe kwiaty zebrane w baldachokształtne kwiatostany wydają jagody, które początkowo zielone,
z chwilą osiągnięcia stanu dojrzałości stają się brązowoczarne. Na
szczycie jagód możemy zauważyć
małą kolistą obrączkę, która jest

Fot. Karolina Czerniecka

Zagadkowe
ziele
śladem po kielichu kwiatowym.
Pierwszych zbiorów owoców na
ogół oczekuje się po siedmiu latach od wysadzenia. Obfity plon,
to znaczy 50 kg świeżych owoców rocznie z jednego drzewa
jest osiągalny pod warunkiem
zapewnienia uprawom podstawowych warunków. A należą do
nich: obecność gleb wapiennych
lub boksytowych, sprzyjająca pogoda w okresie kwitnienia, a także bliskie sąsiedztwo osobników
obu płci, gdyż korzennik należy
do roślin dwupiennych. Aby uzyskać pełnowartościową przyprawę, zbiera się całe owocostany
w chwili gdy zaczynają dojrzewać.
Poddaje się je następnie suszeniu na słońcu lub w suszarniach.
Taki proces gwarantuje, że ziele
angielskie przez dłuższy czas zachowa swój aromat. A to właśnie
zapach, łączący w sobie nutę kojarzoną z goździkami, cynamonem i pieprzem jednocześnie, zadecydował o nazwaniu ziela angielskiego „wszystkie przyprawy”
(ang. allspice, franc. tout-épice,
niem. allgewürz).
Poszukiwania ziela angielskiego w źródłach historycznych
są bardzo trudne, ze względu na
różnorodność nazw pod jakimi
była przedstawiana ta przyprawa. W „Dykcyonarzu roślinnym”
Krzysztofa Kluka z 1808 roku, czyAptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013
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►tamy: dopóki jagody nie doyrzeią,

zbieraią się, suszą, i do Europy
przesyłaią; są marszczone, wielkości grochu, okrągłe kasztanowate,
korzenne. Smak ich ma podobieństwo do mieszaniny goździków,
cynamonu i pieprzu. Anglia ich
najwięcej z Jamajki przywozi, i zażywa na miejsce pieprzu, stąd też
angielskim korzeniem w niektórych językach nazywaią. Nie maią
wprawdzie tyle ostrości co pieprz,
jednakże do rozpalających korzeni należą. Opis ziela angielskiego
w „Dykcyonarzu roślinnym” odnajdujemy pod hasłem Myrtus
Pimenta, Mirt Angielski Korzeń.
Z kolei w „Botanice lekarskiej”
z 1861 roku, autorstwa Ignacego
Rafała Czerwiakowskiego, botaniczna nazwa korzennika lekarskiego brzmiała Piernia korzenna (Eugenia Pimenta). W ”Botanice…” napotykamy na kolejne
informacje z historii stosowania
tej przyprawy. Prof. I.R. Czerwiakowski pisze: korzenne jej owoce
niezupełnie dojrzałe, znane od
wieków w kupiectwie jako korzenie angielskie a w olejarniach jako
nasiona Amomka, Pimenta lub
Pieprz jamaikański albo angielski

ryc. Katarzyna Typek
Aptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013

– semen Amomi, Pimenta v. Piper
jamaicense – dawniej stanowiły
lek rozgrzewający, pobudzający
i podnoszący trawienie; dziś zaś
tylko po kuchniach ale powszechnie bywają używane za przyprawę.
Pierwsze owoce korzennika
pojawiły się w Europie za sprawą
Krzysztofa Kolumba, który podczas drugiej wyprawy po Oceanie
Atlantyckim, zawinął w 1949 roku
do wybrzeży Jamajki. Ponieważ
owoce przypominały mu wysoce
ceniony pieprz, nazwał je „pieprzem jamajskim”. Dziś ziele angielskie powszechne jest w całej
Europie. Jego wszechstronne właściwości i walory wykorzystywane
są głównie przez przemysł spożywczy i perfumeryjny. Ale również nie powinniśmy zapominać
o leczniczych właściwościach tego
surowca. Owoce korzennika bogate są przede wszystkim w olejek
eteryczny, zawierający eugenol,
kariofilen, metyloeugenol, cyneol,
chawikol, linalol. Fructus Pimentae
zawiera także proantocyjanidyny,
flawonoidy, katechiny, cukry i olej.
Jak każdy surowiec olejkowy wykazuje działanie odkażające, co
może być wykorzystane np. w początkowych objawach infekcji (ból
gardła, katar) jako dodatek w niewielkich ilościach do herbatek rozgrzewających. Ponieważ surowiec
wykazuje działanie drażniące na
narządy miednicy mniejszej nie
powinny stosować tej przyprawy
często i dużych dawkach kobiety
ciężarne, karmiące i w czasie krwawienia miesięcznego. W umiarkowanych ilościach dodawany
do potraw działa rozkurczowo na
mięśnie gładkie i usprawnia procesy trawienia. Stąd też korzystnie
jest stosować tę przyprawę jako
dodatek do ciężkostrawnych potraw. Najnowsze badania prowadzone przez zespół naukowców
z Uniwersytetu Miami dowodzą
szeregu innych jeszcze właściwości. Stwierdzono między innymi,

iż ziele angielskie wykazuje właściwości hipotensyjne, antyneuralgiczne i przeciwbólowe a także
przeciwnowotworowe. Z wodnych
ekstraktów owoców korzennika
wyizolowano również substancję
o właściwościach antynowotworowych w przypadku raka prostaty
i piersi. Substancji tej nadano nazwę ericfolin [(Hang L., Lokeshwar
BL. Medicinal properties of the
Jamaican pepper plant Pimenta
dioica and Allspice “Curr Drug
Targets” 2012 dec, 13(14):19068)]. Z kolei w czasopismie „International Current Pharmaceutical
Journal” 2012, 1(8): ss. 221-225,
An important spice, Pimenta dioica (Linn.) Merill: A Review, zespół
naukowców donosi o przeciwgrzybiczych, antyoksydacyjnych
właściwościach i zdolności wpływania na gospodarkę cukrową.
W codziennym kuchennym
użyciu, a także jeśli chcemy wykorzystać lecznicze właściwości
ziela angielskiego, pamiętajmy:
aby wydobyć pełnię aromatu
należy tuż przed użyciem rozetrzeć przyprawę w moździerzu
lub młynku, a na co dzień dbać
o przechowywanie w szczelnych
pojemnikach, nie narażonych na
promienie słoneczne i wysoką
temperaturę.
Mam nadzieję, że ujawnione różne „tajemnice” ziela angielskiego nie pozbawiły tej przyprawy uroku, a może nawet udało się
zaskarbić większe grono zwolenników?! Ale jeszcze nie wszystko zostało ujawnione… Ksiądz
Kluk, jak zauważyliśmy daje nam
w przytoczonym powyżej cytacie odpowiedź dlaczego nazwa
„angielskie” – od popularności
tej przyprawy w Anglii. Zagadką
pozostanie jednak pierwszy człon
nazwy „ziele”. Dlaczego owoce,
stanowiące przyprawę nazywane
są zielem?! ■
mgr farm. Joanna Typek
Piśmiennictwo u autorki
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G

inkgo biloba – miłorząb
dwuklapowy, w warunkach naturalnych występuje głównie w Chinach, na południowych obszarach dolnego
brzegu rzeki Jangcy. Surowiec
ten był od rozwoju wczesnego
zielarstwa stosowany był właśnie
w Chinach. Do Europy sprowadzony został przez niemieckiego lekarza i botanika Engelberta
Kaempfera z Japonii na początku
XVII wieku. Gingko biloba jest gatunkiem światłolubnym, odpornym na warunki środowiska, łatwo też się aklimatyzuje w nowym miejscu. Jest rośliną długowieczną, rośnie około 2000 lat.
Po raz pierwszy wyekstrahował czysty aktywny składnik
z ekstraktu z miłorzębu dwuklapowego w 1967 roku Koji Nakanishi. Frakcja substancji aktywnych składa się głównie z dwóch
grup związków chemicznych: flawonoidów (glikozydy flawonowe, proantocyjany) i terpenów
w tym ginkolidu i bilobalidu (występują tylko w miłorzębie), poza
tym oznaczono kwasy organiczne nadające wyciągowi charakter
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kwaśny i poprawiające rozpuszczalność substancji czynnych
w wodzie. Ponadto wyciąg z miłorzębu zawiera również garbniki i duże ilości witaminy C, która
jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania włókien kolagenowych, związki mineralne
oraz witaminę B, co jest korzystne dla prawidłowych przemian
skórnych.
Wyciągi z miłorzębu otrzymuje się z jego części liściastych
i korzeni za pomocą metanolu,
etanolu, albo z wykorzystaniem
mieszanki acetonu i wody. Wykazują one cechy związku poliuronidowego, dzięki czemu opóźniają proces starzenia się skóry, a ich flawonoidy zwiększają średnicę naczyń poprzez wydłużenie okresu półtrwania czynnika relaksującego śródbłonek.
W tradycyjnej medycynie chińskiej nasiona miłorzębu stosuje
się w również w preparatach tonizujących i stymulujących skórę.
W próbce radioizotopowej,
pod wpływem wyciągu aktywnego z miłorzębu wykazano wzrost
kolagenu i pozakomórkowej fi-

Fot. © unpict - Fotolia.com

Miłorząb
dwuklapowy
(Ginkgo biloba)
w kosmetyce
bronektyny. Ginkgo biloba wpływa na przyśpieszenie transportu tlenu i produktów odżywczych
do tkanek. Wykazuje działanie
antyoksydacyjne silniejsze od witaminy E oraz przeciwbakteryjne,
którego siła zależy od stężenia
i rozpuszczalnika.
Wyciąg z miłorzębu wzmacnia tkankę łączną skóry, ujędrnia ją i uelastycznia, łagodzi cienie i „worki” pod oczami oraz zapobiega pojawianiu się „pajączków”. Poprzez zawartość witaminy C wspomaga usuwanie przebarwień. Zawiera naturalny filtr
UV 40 - 290nm, przez co chroni
skórę przed szkodliwym działaniem promieni. Ginko biloba pomaga zwalczyć cellulit dzięki pobudzaniu przepływu krwi i limfy.
Działanie błonowe wyciągu
polega na hamowaniu tworzenia wolnych rodników, wpływie
na pompę błonową, wzroście receptorów cholinergicznych, obniżeniu wskaźnika perosydazy, modelowaniu aktywności niektórych enzymów błonowych i wewnątrzkomórkowych.
Aptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013
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Flawonoidy zawarte w wyciągu polepszają ukrwienie
i krążenie, wzmacniają naczynia. W niskich dawkach związki te dzięki swoim
właściwościom oks yd a c y j n o - r e d u kcyjnym
przerywają reakcję łańcuchową utleniania lipidów
inicjowaną
przez
wolne rodniki tlenowe.
Wyciągi z miłorzębu wykorzystywane są do produkcji kremów, toników,
szamponów, mydeł
i wielu innych produktów. Ze względu na bardzo rzadko
występujące reakcje
alergiczne preparaty
zawierające ten wyciąg mogą być stosowane u osób o wrażFot. Miłorząb dwuklapowy – widok całego drzewa liwej cerze.
[fot. Migasiewicz Agnieszka]

Ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego pozyskiwany jest najczęściej z naturalnie wysuszonych
liści, a także z korzeni i nasion.
Standaryzowany ekstrakt z miłorzębu jest łatwo dostępny. Zalecana ich zawartość w produktach
kosmetycznych wynosi do 5%.
Do preparatów kosmetycznych,
które możemy wykonać samodzielnie często wykorzystuje się
suszone liście miłorzębu.
Poniżej przedstawiono przykłady
receptur w skład których wchodzą
liście miłorzębu:
Kompres przeciw zmarszczkom na wrażliwe okolice wokół oczu:
1 łyżka liści bluszczu pospolitego
1 łyżka liści miłorzębu
1 łyżka owoców dzikiej róży
200 ml wody
Podane składniki należy wymieszać ze sobą. Przegotowaną wodą zalać liście i odstawić na 10 minut. Przecedzić. Powstałym wyciągiem nasączyć wacik i położyć na oczach na
około 10 minut.

Krem nawilżający:
50 ml wody
1 łyżka liści miłorzębu
6 g wosku pszczelego
40 ml olejku z jojoba
15 g lanoliny
1 g borasolu

Fot. Widok młodych pączków miłorzębu dwuklapowego,

Zagotowaną wodą zalać liście miłorzębu, pozostawić do naciągnięcia,
po ok. 10 min. odcedzić. Wosk pszczeli stopić na łaźni wodnej w temp 60oC,
dodać podane ilości olejku i lanoliny.
Dodać gorącego wywaru z miłorzębu
i dobrze wymieszać. Zostawić krem
do ostygnięcia. Dodać borasolu jako
konserwantu i wymieszać.

[fot. Migasiewicz Agnieszka]
Aptekarz Polski, 85(63e) wrzesień 2013
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W aptece znajduje się wiele kosmetyków, w których składzie ważną rolę odgrywa Ginko
biloba. Do pielęgnacji skóry wrażliwej, naczyniowej, z płytko położonymi, kruchymi naczyniami
krwionośnymi stosować możemy kremy, gdzie składnikami aktywnymi są m.in.: ekstrakty z miłorzębu dwuklapowego, wyciąg
z kwiatu pomarańczy, oczaru wirginijskiego, masło shea, witamina E. Kremy te likwidują zmiany naczyniowe i zapobiegają powstawaniu nowych. Tonizują skórę, zmniejszają jej wrażliwość na
czynniki zewnętrzne np. zimno,
ciepło, wiatr, promieniowanie UV.
Ponadto ekstrakty z miłorzębu w połączeniu z ekstraktami z kasztanowca poprawiają ukrwienie skóry oraz działają przeciwzapalnie, ściągająco i uszczelniająco, dzięki czemu zmniejszają kruchość naczyń
krwionośnych oraz skłonność do
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powstawania zaczerwienień i pajączków.
W ofercie aptecznej znajdziemy także kosmetyczne żele
i kremy nawilżające do pielęgnacji skóry nóg, polecane pacjentom szczególnie w przypadku
występowania uczucia ciężkości
i zmęczenia, oraz ze skłonnością
do obrzęków i puchnięcia. Żele
zawierają wspomniane powyżej
naturalne ekstrakty z kasztanowca zwyczajnego i miłorzębu, które redukują dyskomfort i napięcie kończyn. Usprawniają krążenie żylne i zapobiegają zastojom.
Bezzapachowa i lekka formuła
żelu łatwo się wchłania i doskonale nawilża skórę, nie powodując podrażnień.
Oprócz kremów ekstrakt
z miłorzębu wchodzi w skład
szamponów, gdzie wpływa na
wzmocnienie i elastyczność włosów.

Aktualnie można zauważyć
wzrost zainteresowania kosmetykami naturalnymi. Związane jest
to z rosnącą liczbą osób o cerze
naczyniowej i wrażliwej, A ekstrakt Ginkgo biloba doskonale łagodzi podrażnienia, wpływa na
prawidłową cyrkulację w kapilarach naczyń i wzmacnia je, dzięki zawartości kwercetyny, ginkgetyny i bilobetyny. Najczęściej zastosowanie wyciągi z Ginkgo biloba znajdują w kremach i maskach
dla cery naczyniowej, gdzie dają
najszybsze efekty. ■
mgr Agnieszka Migasiewicz
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej
AWF Wrocław
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