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OD re da kcji

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej
otwiera artykuł dr n. farm. Malwiny Lachowicz, która zajmuje się tematem wirusa
ospy małpiej. Jak chronić się przed zakażeniem? Czy szczepienie przeciwko ospie
prawdziwej wykazuje się skutecznością w przypadku wirusa MPXV?
Mgr farm. Szymon Kuracki przygląda się naturze i mechanizmom uzależnienia od
substancji leczniczych, zarówno wydawanych na receptę jak i tych z kategorii OTC.
Czym są oreksyny? Jaką funkcję pełnią w regulacji rytmu sen-czuwanie? Czy znajdą
zastosowanie w terapii choroby Alzheimera? Na te pytania odpowiada mgr farm.
Natalia Kaznowska.
Zapraszamy do lektury wszystkich artykułów!
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07
Ospa małpia – czy grozi nam
niebezpieczeństwo?
W ostatnim czasie coraz częściej spotykamy w mediach informacje dotyczące rosnącej liczby przypadków ospy małpiej
(ang. monkeypox), w tym również na terenie Europy. Pojawiają się pytania na temat wirusa oraz tego, czy ma coś wspólnego z wirusem ospy prawdziwej lub ospy wietrznej i półpaśca,
jak nazwa może sugerować. Jak chronić się przed zakażeniem
oraz czy szczepienie przeciwko ospie prawdziwej wykazuje się
skutecznością w przypadku wirusa MPXV?

Czym jest wirus małpiej
ospy i skąd pochodzi?

Rodzaj Orthopoxvirus z rodziny Poxviri-

Rodzina Poxviridae to duża grupa obej-

zaliczany jest m.in. wirus ospy praw-

mująca wirusy, które kategoryzowane są

dziwej, wirus krowianki, wirus ospy

na dwie podrodziny oraz 16 rodzajów.

wielbłądziej oraz wirus ospy małpiej.

Wirusy z podrodziny Chordopoxvirinae

Choroba u ludzi wywołana zakaże-

atakują kręgowce, natomiast Entomo-

niem przedstawicielami wymienione-

poxvirinae - owady. Wirus ospy małpiej

go rodzaju, charakteryzuje się różnym

zaliczany jest do podrodziny Chordo-

stopniem nasilenia jej przebiegu oraz

poxvirinae i infekuje między innymi pta-

współczynnikiem śmiertelności [2].
Do replikacji wirusa ospy małpiej do-

dae obejmuje liczną grupę patogenów,
które mogą atakować ludzi, do której

ki oraz zwierzęta takie jak np. małpy [1].

chodzi nie w jądrze, lecz w cytoplazmie
komórki [3].
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Tereny endemiczne dla ospy małpiej

Drogi zakażenia

Większość przypadków zakażeń występuje na obszarze Afryki

W przypadku ospy małpiej możliwe są dwie drogi transmisji

Środkowej, która charakteryzuje się stosunkowo słabo rozwi-

wirusa:

niętą infrastrukturą na terenach wiejskich [4]. Choroba ta ma

•

zwierzę - człowiek,

charakter endemiczny w Demokratycznej Republice Konga,

•

człowiek - człowiek [9].

lecz inne kraje na terenie Środkowej oraz Zachodniej Afryki

Przypadki zakażenia zazwyczaj pojawiają się u osób, które po-

także zgłaszały przypadki występowania ospy małpiej u ludzi.

lują oraz spożywają mięso dzikich zwierząt, a także na skutek

Zachorowania odnotowano również w Stanach Zjednoczo-

przez nie ugryzienia, ukąszenia bądź zadrapania. Do transmi-

nych Ameryki [5], natomiast w ostatnim czasie zaczęto zgła-

sji pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem może dojść również

szać je w wielu różnych krajach na terenie kilku kontynentów.

poprzez bezpośredni kontakt z nosicielem wirusa lub po jego
zjedzeniu, a także na skutek bezpośredniego kontaktu z krwią

Skąd pochodzi nazwa wirusa małpiej ospy?

lub płynami ustrojowymi zainfekowanego zwierzęcia [9, 10].

Nazwa ospa małpia wiąże się z pierwszym odkryciem wirusa
u małp, co miało miejsce w duńskim laboratorium w 1958

Do przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka najprawdo-

roku, kiedy to wirus został wyizolowany ze zmian o charakte-

podobniej dochodzi przezskórnie, przez błonę śluzową (oczy,

rze pęcherzykowo-krostkowym [6, 7].

usta, nos), drogą kropelkową lub kontakt z płynami ustrojowymi osoby zainfekowanej. Rozprzestrzenianie się ospy małpiej
pomiędzy ludźmi jest możliwe także poprzez łożysko [9-11].

Określenie ospa małpia może być dla niektórych myląca, gdyż
wirus ten jest w stanie zainfekować szeroką gamę różnych ga-

Obraz kliniczny ospy małpiej

tunków ssaków, nie tylko małp. Wirus wspomnianej choroby

Okres inkubacji ospy małpiej zazwyczaj waha się w grani-

został wyizolowany dwukrotnie od dzikiego zwierzęcia, od

cach pomiędzy 7 a 14 dniami, ale może też wynosić od 5 do

wiewiórki w Demokratycznej Republice Konga oraz mangaby
w Wybrzeżu Kości Słoniowej [5].

nawet 21 dni [10]. Objawem charakterystycznym ospy mał-

Pierwszy przypadek małpiej ospy

ża się, że osoba chora jest zakaźna od wystąpienia zmian

piej jest wysypka pojawiająca się na ciele pacjenta. Uwaskórnych do momentu złuszczania, co następuje około 4

Pierwszy przypadek ospy małpiej u człowieka został odnoto-

tygodnie później. U ludzi objawy ospy małpiej są podobne,

wany w sierpniu 1970 roku, w wiosce na terenie Demokra-

lecz mają zazwyczaj łagodniejszy przebieg niż ma to miejsce

tycznej Republiki Konga. Dziewięcioletnie dziecko trafiło do

w przypadku ospy prawdziwej. Na początku choroby zazwy-

szpitala z podejrzeniem ospy prawdziwej, jednak przepro-

czaj występują gorączka, bóle mięśniowe, ból głowy oraz

wadzone badania wskazały na wirusa ospy małpiej. Rodzina

zmęczenie [11]. Stan gorączkowy może również wystąpić

dziecka przyznała, że małpy były okazjonalnie spożywane jako

w momencie, gdy zmiany skórne przyjmują charakter krost-

przysmak, jednak nie określła, czy miało to miejsce w ciągu

kowy i często wiąże się to z pogorszeniem się stanu zdrowia

ostatniego miesiąca oraz czy dziecko miało kontakt z mał-

pacjenta [1]. U większości osób w początkowej fazie dochodzi

pami w ostatnim czasie. Przeprowadzone badania wykazały,

do wystąpienia gorączki, natomiast kilka dni później pojawia

że poza dzieckiem, pozostali członkowie rodziny byli zaszcze-

się wysypka. Dosyć częstym objawem jest również powięk-

pieni przeciwko ospie prawdziwej. Pierwsze 20 przypadków

szenie węzłów chłonnych, do którego dochodzi tuż przed lub

ospy małpiej u ludzi zostało opisanych przez Światową Orga-

w trakcie wysypki [12].

nizację Zdrowia (WHO, World Health Organization) w 1972
i 1976 roku, następne były zgłaszane w kolejnych latach [5].

Rozprzestrzenianie się choroby

Zmiany skórne charakterystyczne dla ospy
małpiej

Na przestrzeni ostatnich lat liczba przypadków chorych na

Charakterystyczną cechą ospy małpiej jest pęcherzykowa wy-

ospę małpią wzrosła oraz zaczęto odnotowywać je na coraz

sypka. Badania histopatologiczne wczesnych zmian skórnych

większym terenie geograficznym, co najprawdopodobniej

u ludzi wskazują na martwicę naskórka w centralnym obszarze

jest następstwem słabnącej odporności na ospę prawdziwą.

poszczególnych zmian wraz z równoczesnym rozszerzeniem

Przed 2018 rokiem jedyne przypadki ospy małpiej u ludzi poza

sięgającym wierzchnich warstw skóry właściwej [13].

Afryką zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych Ameryki, co
miało miejsce w 2003 roku [8].
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Zmiany skórne na przestrzeni czasu ulegają zmianie, od plamek, poprzez grudki, do pęcherzyków, strupków, aż do etapu
złuszczania. Cały ten proces trwa od około dwóch do czterech

Jak odróżnić ospę wietrzną od ospy
małpiej?
Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV, Varicella zoster virus)

tygodni. W każdym miejscu na ciele wysypka jest na tym sa-

należy do Herpesviridae [17], a zatem odmiennej rodziny, niż

mym etapie zmian. Zmiany skórne cechują się szczególnym

ma to miejsce w przypadku ospy małpiej. Zakażenie wirusem

natężeniem na twarzy oraz kończynach. Podobnie jak ma to

ospy wietrznej i półpaśca ma podobny przebieg do ospy mał-

miejsce w przypadku ospy prawdziwej, wspomniane zmiany

piej oraz w rejonach endemicznych obie te choroby mogą być

często pojawiają się na dłoniach oraz podeszwach stóp [14].

trudne w jednoznacznej identyfikacji. Istnieje jednak kilka

Stopień nasilenia choroby

cech, które pozwalają je odróżnić. W przypadku pacjentów

Ospa małpia jest chorobą, która zazwyczaj ustępuje samo-

ma łagodny charakter, trwa stosunkowo krótko lub też nie wy-

zmagających się z wirusem ospy wietrznej i półpaśca gorączka

istnie, lecz może przybrać ciężki przebieg u niektórych pa-

stępuje w ogóle. Po okresie gorączki pojawia się szybko ewo-

cjentów - na przykład u dzieci, osób z niższą odpornością na

luująca wysypka. Zmiany skórne w przypadku zakażenia VZV

skutek innych chorób lub u kobiet w ciąży. Warto również

mogą występować na różnych etapach w różnych miejscach

wspomnieć, że wyróżnia się dwa odrębne klady, klad dorzecza

ciała, w tym samym czasie. Ponadto, często cechują się nie-

Konga oraz zachodnioafrykański, z różnicami epidemiologicz-

regularną obwódką, a także są stosunkowo powierzchownymi

nymi oraz klinicznymi. Prawdopodobnie klad dorzecza Konga

zmianami, w porównaniu do ospy małpiej. Wysypka wystę-

charakteryzuje się cięższym przebiegiem choroby (współ-

pująca na dłoniach oraz podeszwach stóp niekiedy występuje

czynnik śmiertelności szacuje się na poziomie około 10,6%),

u osób zainfekowanych wirusem VZV, jednak nie jest to cha-

w porównaniu do kladu zachodnioafrykańskiego (współczyn-

rakterystyczna cecha tego schorzenia. Ponadto, w przypadku

nik śmiertelności wynosi około 3,6%) [1, 6].

wirusa ospy wietrznej i półpaśca zazwyczaj nie występuje powiększenie węzłów chłonnych, co może ułatwić odróżnienie

Ospa prawdziwa a ospa małpia

jej od ospy małpiej [14, 17].

Nazwa „ospa” budzi w nas negatywne skojarzenia. Jakie są

W grupie innych chorób, które mogą być mylone z ospą mał-

różnice pomiędzy ospą prawdziwą a małpią? Ospa prawdzi-

pią możemy wymienić kiłę, świerzb, wysypkę polekową, fram-

wa to choroba o ciężkim przebiegu wywoływana przez wirusa

bezję czy też ospę riketsjową [14].

cechującego się wysoką zaraźliwością, należącego do rodzaju
Orthopoxvirus. Wirus ten na przestrzeni wielu lat przyczynił
się do wybuchu epidemii, podczas której zmarło wiele osób.
Do wspominanego rodzaju Orthopoxvirus należą również inne

Postępowanie w przypadku rozpoznania
małpiej ospy

patogenne dla ludzi wirusy w tym ospy małpiej, której naturalnym rezerwuarem są gryzonie [15].

WHO radzi, aby każdy pacjent z podejrzeniem ospy małpiej
został przebadany i w przypadku potwierdzenia choroby, izo-

Ospa małpia jest chorobą odzwierzęcą, której przebieg jest
podobny do ospy prawdziwej i dosyć trudno jest odróżnić oba
te schorzenia.

lowany do momentu w którym zmiany skórne ulegną stwardnieniu, strup odpadnie i utworzy się nowa, świeża warstwa
skóry [6]. Obecnie nie ma specyficznego leczenia zakażenia
ospą małpią. Tak, jak ma to miejsce w przypadku większości

Diagnostyka laboratoryjna pełni istotną rolę w identyfikacji
choroby [4]. Ospa małpia uważana była za chorobę rzadko występującą oraz samoograniczającą się, jednakże ostatnie doniesienia sugerują inny charakter schorzenia [5]. Infekcję ospy
małpiej oraz ospy prawdziwej łączy kilka podobnych cech klinicznych (m.in. gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowe), lecz
ospa małpia na ogół przebiega w łagodniejszy sposób. Wskaźnik śmiertelności wśród osób niezaszczepionych może wynosić do 10%, natomiast ospa prawdziwa cechuje się śmiertelnością na wysokim poziomie wynoszącym 15-45% [8, 16].
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chorób wirusowych, istotną rolę pełni wspomagające leczenie
objawowe. Należy jednak wziąć pod uwagę wszelkie środki
mające na celu prewencję, aby zapobiec zarażeniu [18].
Podczas zaobserwowanego wzrostu przypadków ospy małpiej
u ludzi, największym czynnikiem ryzyka zarażenia wirusem
jest bliski kontakt fizyczny z osobą zainfekowaną.
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Na stronie Światowej Organizacji Zdrowia zamieszczono in-

Badania sugerują, że szczepienie przeciwko ospie prawdziwej

formację, że w sytuacji wystąpienia podejrzenia u pacjenta

może przyczynić się do krzyżowej ochrony wobec ospy małpiej

ospy małpiej badanie powinno obejmować badanie kliniczne

lub przyczynić się do łagodniejszego przebiegu choroby [3, 9].

pacjenta z zastosowaniem odpowiednich środków ochrony,

Szacuje się, że około 11% osób niezaszczepionych zmagają-

przeprowadzenie wywiadu z pacjentem na temat możliwych

cych się z ospą małpią umiera [12]. Z racji tego, że szczepion-

źródeł zakażenia oraz czy ktoś z bliskiego otoczenia nie prze-

ka przeciwko ospie prawdziwej składa się z żywego wirusa,

chodzi podobnej infekcji, a także bezpieczne pobranie oraz

nie powinna być podawana osobom o obniżonej odporności,

wysłanie próbek do badania [6].

pomimo swojej skuteczności [20].

Testy laboratoryjne

Podsumowanie

Preferowanym testem laboratoryjnym w kierunku ospy mał-

Warto zaznaczyć, że w obecnej sytuacji - gdy nie ma określo-

piej jest reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR, polymerase

nego specyficznego leczenia wobec ospy małpiej - wczesne

chain reaction). Najlepsze próbki diagnostyczne pobierane są

wykrywanie ognisk choroby może pełnić kluczową rolę w za-

bezpośrednio ze zmian wysypki (skóry, strupów, płynów). Me-

pobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa ospy małpiej na te-

tody wykorzystujące antygeny oraz wykrywanie przeciwciał

renach enzootycznych [20]. Istotną rolę pełni również dbałość

mogą nie być przydatne z uwagi, że nie wykazują one różnicy

o higienę, zachowanie środków ostrożności oraz bezpieczne-

pomiędzy poszczególnymi ortopokswirusami [19].

go dystansu w sytuacji możliwości kontaktu z osobą zarażoną,
o czym należy pamiętać.

Powikłania monkeypox
Przebieg choroby ma szerokie spektrum od łagodnego, poprzez ciężki, nawet do śmiertelnego. Wśród zarejestrowanych

dr n. farm. Malwina Lachowicz

powikłań odnotowano m.in. biegunkę, wymioty, zapalenie
spojówek, sepsę, odoskrzelowe zapalenie płuc czy też zapalenie mózgu. Blizny jako następstwo nadkażenia bakteryjnego
również wymieniane są wśród długotrwałych następstw scho-

Piśmiennictwo

rzenia [11, 13]. Natomiast infekcja oczna wirusem ospy małpiej może prowadzić nawet do utraty wzroku [14].
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Jak zapobiegać małpiej ospie?
W celu uniknięcia zakażenia ospą małpią należy unikać bliskiego kontaktu „twarzą w twarz” z osobą, u której występują
objawy choroby, a także z jej skórą. Należy też dbać o czyste
ręce używając w tym celu wody z mydłem lub środków dezynfekujących na bazie alkoholu oraz uważać na kontakt drogą
kropelkową [6].

Szczepionka przeciwko ospie
W literaturze można znaleźć informacje sugerujące, że wzrost
zakażeń ospą małpią może być powiązany z zaprzestaniem
szczepień przeciwko ospie prawdziwej, które prawdopodobnie zapewniały około 85% ochronę przed ospą małpią [20].
W 1980 roku, w związku z eliminacją choroby, szczepienia
przeciwko ospie prawdziwej zgodnie z zaleceniami WHO zostały usunięte z kalendarza szczepień [21].
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Uzależnienie – n at ur a i m e ch an i z m
powstawan i a z jaw i sk a
U za l e ż ni e ni e m na z y wam y każdy nabyty stan zaburz eni a
zd row i a p s y c h i c z ne g o i f i z yc z neg o p rz ebi egaj ąc y z o kresow y m l u b sta ł y m p r z y m usem wyko nywani a o kreślo nej c z ynno śc i l u b za ż y wa ni a p s yc ho aktywnej substanc j i c hem i c z nej .
Z g o d ni e z e w sp ó ł c z e s ną wi edzą z zakresu p syc ho lo g i i term i n
„ u za l e ż ni e ni e ” ma ba rdzo sz ero ki zakres i o bej m uj e zarówno
u za l e ż ni e ni e o d na r ko tyków, leków c z y p ap i ero sów, j ak
i w i e l u p r z y mu s ow y c h zac howań taki c h j ak ko m p ulsywne zak u p y , h a za rd c z y nawet nadm i erne ko rz ystani e z i nternetu.

Ogólnie,

charakterystyczną

cechą

Zaprzestanie zażywania substancji uza-

wszystkich uzależnień jest utrata kon-

leżniającej prowadzi do wystąpienia

troli nad czynnością będącą przed-

zespołu abstynencyjnego („z odstawie-

miotem uzależnienia. Diagnozowanie

nia”), którego objawami mogą być bie-

uzależnień odbywa się między innymi

gunki, uczucie zimna, wymioty, drżenie

w oparciu o klasyfikację chorób ICD-10.

mięśni, bezsenność.

Jak zaznaczono na wstępie zjawisko uzależnienia należy rozpatrywać zarówno

Do najważniejszych substancji wywołu-

w sferze fizycznej, jak i psychicznej.

jących uzależnienia fizyczne należą nikotyna, etanol, opioidy (heroina, morfina

Czym jest uzależnienie
fizyczne?

i inne), barbiturany czy benzodiazepiny.

Uzależnienia fizyczne (fizjologiczne) to
nabyta potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji manifestująca się szeregiem dolegliwości fizycznych w przypadku braku dostarczenia jej do organizmu.
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Czym jest uzależnienie psychiczne?

Należy zauważyć, że narkotyczne środki odurzające nie pod-

Uzależnienie psychiczne jest nabytą silną potrzebą wykony-

lania mózgu na oczekiwanie nagrody w postaci przyjemności.

wania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji – nie-

Mechanizmem obronnym OUN są tu kompensacyjne zmiany

spełnienie tej potrzeby wywołuje poważne następstwa:

wrażliwości receptorów czy produkcja MAO, wskutek czego

•

wzrost popędu związanego z poszukiwaniem środka uza-

dochodzi do coraz większej różnicy między przyjemnością

legają zjawisku habituacji. Co więcej, mają właściwość uczu-

leżniającego,

oczekiwaną a uzyskiwaną. Następuje wówczas coraz silniej-

•

wzrost tolerancji na działanie środka uzależniającego,

szy wzrost napięcia związanego z oczekiwaniem nagrody (faza

•

kompulsuwne nadużywanie środka uzależniającego kosz-

pierwsza), która w paradoksalny sposób nie może zostać za-

tem własnego zdrowia,

spokojona (faza druga). Prowadzi to do obsesji brania i do

obsesję brania i natrętne myśli, które utrzymują się na-

uzależnienia.

•

wet po okresie abstynencji,
•

Dlaczego tak trudno leczyć uzależnienia?

samooszukiwanie się i samousprawiedliwanie czynności
związanych z uzależnieniem (jest to związane z psycholo-

W mechanizmie powstawania zależności psychicznej kluczo-

gicznymi mechanizmami obronnymi),
•

we znaczenie ma proces podejmowania decyzji o samopoda-

wyniszczenie fizyczne i spadek zainteresowania otocze-

waniu substancji uzależniającej. Przykładem jest nikotyna,

niem.

która działa nagradzająco przy samopodawaniu i awersyj-

W przypadku zależności psychicznej osoba uzależniona nie

nie w przypadku biernej intoksykacji. Przywołana hipoteza

jest w stanie samodzielnie przerwać czynności kompulsyw-

di Chiary tłumaczy również nieodwracalność procesu uzależ-

nych związanych z uzależnieniem. Odpowiednia psycho-

nienia. Nowe połączenia neuronalne w OUN, jak również pa-

i farmakoterapia potrafią wprawdzie zatrzymać czynności

mięć emocjonalna związana z działaniem narkotyku pozostają

kompulsywne, jednak wciąż nie ma skutecznych metod walki

do końca życia. Właśnie to jest przyczyną częstych nawrotów

z uzależnieniem psychicznym.

u osób uzależnionych. Dochodzi bowiem do pobudzenia ciała migdałowatego i kory przedczołowej, a następnie jądra

Natura i mechanizm powstawania zjawiska
uzależnienia

półleżącego i pola brzusznego nakrywki. Zjawisko to jest
odpowiedzialne za wystąpienie zachowań poszukiwawczych

W badaniach nad zjawiskiem uzależnienia powstało kil-

narkotyku z pominięciem woli, a czasem nawet świadomości

ka hipotez wyjaśniających jego naturę i mechanizm. Jedna

uzależnionego.

z najstarszych (teoria Edwarda F. Khantziana oraz Dawida

Czym jest uzależnienie społeczne?

F. Duncana) opiera się na pojęciu „samoleczenia”, a więc
przyjmowaniem środków uzależniających w związku z potrze-

W opisie zjawiska uzależnienia należy również wspomnieć

bą zmniejszenia dyskomfortu psychicznego i fizycznego (np.

o tzw. uzależnieniu społecznym (socjologicznym). Występu-

bólu) pojawiającego się w odpowiedzi na stres lub w prze-

je ono w odpowiedzi na zażywanie środków toksycznych pod

biegu chorób. Hipoteza wysunięta przez Gaetano Di Chiarę

wpływem panującej mody lub w kręgach ludzi podobnych

i R. Alana Northa, rozwinięta przez Terry'ego E. Robinsona

do siebie (na przykład w subkulturach młodzieżowych). Wy-

i Kenta C. Berridge'a zakłada, że nagroda ma dwie fazy:

stępuje tu bardzo silne uzależnienie od grupy, co pociąga za

•

aktywną – fazę poszukiwania i oczekiwania przyjemności

sobą bezwzględne respektowanie panujących w niej zasad

•

pasywną – fazę zaspokojenia.

i obyczajów.

Jak rozpoznać uzależnienie?

Faza pasywna w przeciwieństwie do fazy aktywnej podlega
tak zwanej habituacji w ośrodkowym układzie nerwowym –

Znając najbardziej prawdopodobny mechanizm powstawania

ujemnemu sprzężeniu zwrotnemu. Faza pierwsza jest nato-

uzależnień, należy wymienić objawy, pozwalające je rozpo-

miast oparta na układzie dopaminergicznym i jest związana

znać. Zachowanie związane z uzależnieniem:

z odruchami warunkowymi, podczas gdy druga opiera się na

•

szybko staje się nawykowe,

układzie opioidowym i odruchach bezwarunkowych.

•

jest częste, regularne i stereotypowe,

•

zabiera znaczną część czasu,

•

jest przyczyną problemów zdrowotnych i osobistych,
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•

ma charakter kompulsywny,

Do najczęstszych objawów zażywania kokainy należą:

•

związane jest z powracającym wewnętrznym przymusem,

•

nadpobudliwość i wzmożona aktywność,

•

odstawienie substancji uzależniającej wywołuje zespół

•

pobudzenie seksualne,

abstynencyjny.

•

zwiększona rozmowność, pewność siebie,

•

rozszerzone źrenice słabo reagujące na światło.

Charakterystyczne zachowania pacjentów poszukujących leku
obejmują także próby manipulacji w stosunku do lekarza lub
farmaceuty w aptece, mające na celu wyłudzenie recepty lub
preparatu. Destrukcyjne działanie nałogu obejmuje również

Profil działania uzależniającego
barbituranów

zachowania antyspołeczne, a często prowadzi także do zacho-

Pochodne kwasu barbiturowego (barbiturany) były szeroko

wań o charakterze kryminogennym.

stosowane w latach 50-70 dwudziestego wieku jako leki nasenne i przeciwpadaczkowe. Na poziomie komórkowym łączą

Jakie substancje mają największy
potencjał uzależniający?

się z podjednostką alfa receptorów GABA-ergicznych, powodując otwarcie kanałów chlorkowych i hiperpolaryzację błony

Do substancji o największym potencjale do uzależnienia na-

neuronów. Barbiturany działają hamująco na komórki nerwo-

leżą heroina, kokaina, nikotyna, barbiturany, alkohol etylowy.

we tworu siatkowatego i kory mózgowej. Wiele z nich wzma-

Spośród leków należy wymienić także opioidowe środki prze-

ga działanie przeciwbólowe leków o takich właściwościach,

ciwbólowe, benzodiazepiny, pseudoefedrynę czy dekstrome-

a niektóre wykazują działanie przeciwdrgawkowe.

torfan.

Kokaina jako substancja uzależniająca

Z uwagi na wytwarzanie tolerancji, potencjał uzależniający

Kokaina jest alkaloidem tropanowym pozyskiwanym z liści

na w większości krajów świata. Obecnie używany jest między

krasnodrzewu pospolitego (koki), występującego naturalnie
na obszarze Andów w Ameryce Południowej. Hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny i dopaminy w OUN. W niższych
dawkach wywołuje pobudzenie psychoruchowe, uczucie euforii i omamy. W wyższych – depresję ośrodka oddechowego.
Wywiera również dodatni efekt chronotropowy i inotropowy
na serce, co prowadzi do wzrostu ciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca.

i toksyczność większość leków z tej grupy została już wycofainnymi fenobarbital (luminal) i jego sól sodowa w postaci preparatów gotowych i recepturowych.
Wszystkie pochodne kwasu barbiturowego wykazują silne
właściwości uzależniające. Sprzyja temu fakt, że stosunkowo
szybko wzrasta tolerancja, co powoduje częste zwiększanie
dawki. Pełne uzależnienie psychiczne i fizyczne rozwija się po
kilkumiesięcznym okresie stosowania wysokich dawek. Nagłe

W interakcji z błoną komórkową kokaina powoduje zmniejszenie przepuszczalności dla jonów sodu, co hamuje proces
depolaryzacji i wywołuje miejscowy blok przewodzenia impulsów nerwowych. Jest wykorzystywana w laryngologii i okulistyce w celu znieczulenia miejscowego ze względu na efekt
sympatykomimetyczny lub w celu rozszerzenia źrenicy.

odstawienie barbituranów prowadzi do zespołu abstynencyjnego, który przebiega z takimi objawami jak bezsenność,
niepokój, majaczenie, wzrost temperatury ciała i drżenia mięśniowe, a w skrajnych przypadkach drgawki.
Spośród zewnętrznych oznak nadużywania barbituranów należy wymienić:

Kokaina powoduje bardzo silne uzależnienie psychiczne,
w przebiegu którego mogą wystąpić zaburzenia osobowości,
depresja i próby samobójcze, psychoza pokokainowa (zaburzenia funkcjonowania społecznego i urojenia), krwawienia
z nosa, zniszczenie błony śluzowej nosa, perforacja przegrody

•

spowolnienie ruchów,

•

maskowatą twarz,

•

zaburzenia koordynacji ruchowej,

•

początkowo zwężone, a następnie rozszerzone źrenice,

•

oczopląs.

nosowej, kaszel, duszność.

Rola benzodiazepin w zjawisku
wywoływania uzależnienia

Podstawowe objawy zatrucia to drgawki, podwyższone ci-

Benzodiazepiny zostały wprowadzone do lecznictwa w latach

śnienie krwi, kołatanie serca, napady szału z jednoczesnym

60-tych dwudziestego wieku i szybko zastąpiły barbiturany.

zamroczeniem. Po pewnym czasie pojawia się znużenie i sen-

Jest to grupa leków o działaniu przeciwlękowym, nasennym

ność, a w końcu utrata świadomości i osłabienie czynności

i uspokajającym. Niektóre z nich wykazują również działanie

oddechowej.

miorelaksacyjne.
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Receptorowy mechanizm działania
benzodiazepin

Co warto wiedzieć o uzależniających
właściwościach opioidów?

Na poziomie komórkowym wiążą się z receptorem benzodia-

Opioidy są grupą substancji naturalnych, półsyntetycznych

zepinowym (BDZ) wchodzącym w skład kompleksu receptoro-

i syntetycznych działających agonistycznie w stosunku do re-

wego: GABA-ergicznego, uwrażliwiając je na działanie kwasu

ceptorów opioidowych. W lecznictwie wykorzystywana jest

gamma-aminomasłowego, który jest najważniejszym amino-

obecnie morfina oraz opioidy syntetyczne - jako środki prze-

kwasem hamującym w OUN. W następstwie hiperpolaryza-

ciwbólowe. Należą do nich: fentanyl, metadon, buprenorfina,

cji wnętrza komórki dochodzi do zmniejszenia wydzielania

oksykodon, tramadol. Są to leki o stosunkowo dużym poten-

neurotransmiterów. Warto zauważyć, że w odróżnieniu od

cjale uzależniającym. Jednym z ich działań niepożądanych jest

barbituranów benzodiazepiny nie wywołują hiperpolaryzacji

euforia (błogostan). Nie ma ona znaczenia medycznego, ale

w sposób bezpośredni. Dzięki temu możliwe jest uruchomie-

czasami prowokuje pozamedyczne stosowanie środków z tej

nie mechanizmów kompensacyjnych w przypadku przedawko-

grupy. Próby rekreacyjnego stosowania opioidów o wiele czę-

wania.

ściej prowadzą do uzależnienia fizycznego i psychicznego niż
zastosowanie medyczne - nawet przewlekłe - pozostające pod

Zastosowanie benzodiazepin we współczesnej
medycynie

kontrolą lekarza.

Benzodiazepiny są obecnie bardzo szeroko stosowane w wielu wskazaniach - przede wszystkim w psychiatrii i neurologii,

Jak wygląda obraz kliniczny uzależnienia
od opioidów?

ale także w anestezjologii. Należy tu wymienić przede wszyst-

Obraz kliniczny uzależnienia obejmuje „głód” opioidow

kim zaburzenia lękowe, bezsenność, padaczkę, odtruwanie

i odczuwanie przymusu sięgnięcia po lek i rozwój tolerancji,

od alkoholu i innych substancji, łagodzenie napięcia i lęku

z czym wiąże się poszukiwanie substancji i zaniedbywanie co-

w przebiegu różnych chorób psychicznych, premedykację

dziennych obowiązków.

przed znieczuleniem ogólnym.
Charakterystyczny jest także zespół abstynencyjny występu-

Przebieg i objawy uzależnienia
od benzodiazepin

jący w przypadku nagłego odstawienia przebiegający z silnym
głodem narkotykowych, „gęsią skórką”, łzawieniem, wysię-

Długotrwałe stosowanie BDZ może prowadzić do wykształcenia się zależności fizycznej i psychicznej. Największy potencjał
uzależniający mają benzodiazepiny o krótkim okresie półtrwa-

kiem z nosa, rozszerzeniem źrenic, nudnościami i wymiotami,
bólami stawów, mięśni i kości, a także podwyższonym ciśnieniem krwi, bezsennością czy zmianami nastroju z napadami

nia. Najsłabszy – te o słabym działaniu i długim czasie pół-

złości.

trwania.

Jakie leki dostępne bez recepty mogą
wywoływać uzależnienie?

Objawy zespołu abstynencyjnego po nagłym odstawienie leków z tej grupy to przede wszystkim wzrost lęku, pobudzenie,
zaburzenia snu, chwiejność emocjonalna, a w skrajnych przy-

W grupie leków mogących wywołać uzależnienia znajdują
się jednak także i te dostępne bez recepty. Należą tu przede

padkach – halucynacje i psychoza.

wszystkim kodeina, dekstrometorfan i pseudoefedryna.

Zespół odstawienny pojawia się zwykle po 48 godzinach po

Produkty lecznicze zawierające wymienione substancje są

odstawieniu BDZ o pośrednim czasie działania (lorazepam, temazepam) i od 5 do 10 dni po odstawieniu benzodiazepin dłu-

w ostatnich latach coraz częściej wykorzystywane w celach rekreacyjnych w celu poprawy nastroju i odurzenia, dlatego ich

godziałających (diazepam, klorazepat). W przypadku nagłego

dostępność podlega prawnym ograniczeniom.

odstawienia silnych benzodiazepin o krótkim okresie półtrwa-

O potencjale uzależniającym pseudoefedryny

nia istnieje duże ryzyko wystąpienia tzw. zespołu „z odbicia”.
Charakteryzuje się on nasileniem objawów występujących
przed leczeniem i może się pojawić nawet po krótkotrwałym
okresie stosowania.

Pseudoefedryna jest syntetycznym analogiem efedryny, sympatykomimetykiem o obwodowym działaniu podobnym do
adrenaliny. Profil działania ośrodkowego zbliża ją do amfetaminy i efedryny, ale wykazuje znacznie słabsze działanie od
tych substancji.
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Znajduje zastosowanie w leczeniu objawowym zapaleń gór-

Podsumowanie

nych dróg oddechowych. W dużych dawkach (nadużywana)

Wiele szeroko stosowanych produktów leczniczych wykazuje

powoduje utratę apetytu, euforię, bezsenność i omamy. Cza-

wysoki potencjał uzależniający. Są wśród nich nie tylko leki

sami może dochodzić do stanów lękowych i zaburzeń psycho-

wydawane na receptę ale także te z kategorii OTC. Stwarza

motorycznych.

to szczególne ryzyko rozwoju uzależnień, czemu sprzyja coraz
częstsze nieuzasadnione pozamedyczne (rekreacyjne) wyko-

Rozwój zależności od pseudoefedryny poprzedza wystąpienie

rzystywanie tych środków.

tolerancji prowadzącej do stopniowego zwiększania dawek.
Znany jest przypadek mężczyzny stosującego łączną dawkę

mgr farm. Szymon Kuracki

dobową pseudoefedryny na poziomie 1800 mg. Dowiedziono
również, że próby nagłego odstawienia preparatów z pseudoefedryną prowadzą do wystąpienia zespołu abstynencyjnego

Piśmiennictwo

z takimi objawami jak: obniżenie nastroju, zmęczenie, omamy
wzrokowe. Dodatkowym problemem jest coraz częstsze wy-

1. uzależnienia, [w:] Encyklopedia PWN [online]
2. Khantzian, E. J. (1997). The self-medication hypothesis of substance use disorders: A reconsideration and recent
applications. Harvard review of psychiatry, 4(5), 231-244.
3. Farmakopea Polska VI, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2002, s. 1176, ISBN 83-88157-18-3.
4. Kokaina, wolna zasada (nr C8912) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
[dostęp 2020-01-03].
5. Grotthus, B., Radzik, J., & Leszek, J. (2004). Uzależnienie od benzodiazepin. Psychiatria, 1(1), 23-29.
6. Pugh, C. R., & Howie, S. M. (1986). Dependence on pseudoephedrine. The British Journal of Psychiatry, 149(6),
798-798.
7. Tinsley, J. A., & Watkins, D. D. (1998, October). Over-the-counter stimulants: abuse and addiction. In Mayo Clinic
Proceedings (Vol. 73, No. 10, pp. 977-982). Elsevier.
8. Piątek, A., Koziarska-Rościszewska, M., & Zawilska, J. B. (2015). Rekreacyjne używanie leków dostępnych w
odręcznej sprzedaży: odurzanie i doping mózgu. Alcoholism and Drug Addiction, 28(1), 65-77.

korzystywanie pseudoefedryny do nielegalnej syntezy efedronu (pochodnej amfetaminy o działaniu psychostymulującym)
w warunkach domowych.

Kodeina jako związek psychoaktywny
Kodeina jest słabym agonistą receptorów opioidowych
o silnym działaniu przeciwbólowym i przeciwkaszlowym. Stosowana długotrwale może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Opisywano także zjawisko tolerancji
i zespół abstynencyjny - typowy dla opioidów, przebiegający
z bezsennością, tachykardią, potliwością, nerwowością, dreszczami i bólami mięśniowymi.
Kodeina nie powinna być stosowana bez konsultacji lekarskiej
dłużej niż 3 dni w celach przeciwbólowych i nie dłużej niż 7
dni jako środek przeciwkaszlowy. Coraz poważniejszym problemem staje się również pozamedyczne wykorzystywanie
kodeiny, która w wysokich dawkach działa euforyzująco.

O nadużywaniu leków z dekstrometorfanem
Dekstrometorfan jest składnikiem leków o działaniu przeciwkaszlowym. Jest używany w postaci bromowodorku i działa
ośrodkowo na poziomie rdzenia przedłużonego. Regularnie
nadużywany może prowadzić do rozwoju uzależnienia, czemu
sprzyja euforyzujące działanie leku podawanego w dużych
dawkach. Opisywano zarówno występowanie tolerancji, jak
i zespołu abstynencyjnego (bezsenność, dysforia, wzmożona
potliwość, wzrost ciśnienia tętniczego, tachykardia).
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Surowce recepturowe dawniej i dziś
- olejek miętowy
Olejek mięty pieprzowe j t owa rzy szy a pt e k a rzo m o d wi e k ów,
współcz eśnie zaś posiad a swo j ą mo no g r a f i ę f a rma k o pe a l ną
i bardzo interesującą mo no g ra f i ę zi e l a rsk ą E u ro pe j sk i e j A g e ncji Leków. Wszy stko to s prawi a , że za równo j e g o „d awni e j ” , j a k
i „dz iś” są fascy nujący m, ba rd zo po u cza j ą cy m za g a d ni e ni e m!

Mięta, ale czy zawsze
pieprzowa?

W artykule „Uprawa mięty pieprzowej”,
opublikowanym w okupacyjnych „Wia-

Pionier polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa, magister farmacji Jan Biegański,
w swej słynnej książce „Nasze Zioła i leczenie się niemi” (1931) pisał: Mentha
piperita (…) – Mięta pieprzowa. Pod tą
nazwą hodujemy nie osobny gatunek ale
odmianę, czy mieszańca, może paru gatunków, wyradzającego się łatwo z nasienia i dlatego rozmnażanego na plantacjach z podziału krzaków, odrostków
i sadzonek. „Ziołolecznictwo. Poradnik
dla lekarzy” (1976) pod red. Aleksandra
Ożarowskiego wyjaśniało, że mieszaniec
ów otrzymany został w Anglii.
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domościach Aptekarskich” (15 lutego
1941), tłumaczono: mięta pieprzowa
(…) nie jest gatunkiem botanicznym,
lecz mieszańcem, o nieustalonych cechach pochodzących ze skrzyżowania
Mentha longifolia (L.) Huds. i Mentha
aquatica L. Dlatego Mięta pieprzowa
wykazuje cały szereg odmian (ras), różniących się w budowie morfologicznej,
zapachu, zawartości olejku lotnego i.t.p.

Aptekarz Polski nr 190 (168 e )

o l e j e k m ię t owy

Poszukiwanie elity mięty pieprzowej…

Mentha Pulbegium oleiów bywa fałszowany. Zastrzegał przy

Bardzo ciekawe informacje na temat pochodzenia przekazy-

ziele, lecz w stanie znacznie wzmocnionym.

tym: prawdziwy iest tego samego zapachu i smaku co i iego

wał artykuł „Poszukiwanie elity mięty pieprzowej wśród ras
i klonów najczęściej spotykanych w Polsce” („Farmacja Polska”,
nr 3/1949): naturalny mieszaniec, określony przez Linneusza
pod nazwą gatunkową – Mentha piperita L., pojawił się w Anglii na początku XVIII stulecia. Dzięki szczególnym właściwościom zapachowym, smakowym i leczniczym, angielska mięta
pieprzowa znalazła szeroki rozgłos i zajęła jedno z miejsc czołowych wśród roślin leczniczo-przemysłowych, uprawianych
w umiarkowanej strefie północnej naszego globu. Jak jednak
zastrzegano nie należy (...) sądzić, że pojawienie się angielskiej mięty pieprzowej było i jest zjawiskiem odosobnionym.
Są wiarygodne wskazówki, że już starożytni znali i użytkowali miętę pieprzową, a jednym z nowszych dowodów istnienia
możliwości krzyżówek naturalnych w obrębie rodzaju Mentha,
prowadzących do powstania mieszańca, obdarzonego cechami mięty pieprzowej, jest odnalezienie takiego mieszańca
w r. 1947 wśród roślin, otrzymanych z nasion Mentha viridis L.,
nadesłanych do naszego Instytutu [Naukowego Leczniczych
Surowców Roślinnych w Poznaniu] z ogrodu botanicznego
w Poznaniu. Podkreślono zatem: należy (...) utrzymywać jako
pewne, że pojawienie się mieszańca o cechach mięty pieprzowej jest zjawiskiem, powtarzającym się w różnych miejscach
i czasach, jeśli tylko zaistnieją możliwości niezbędnej krzyżówki naturalnej. (...) nawet angielska mięta pieprzowa nie jest
produktem pojedyńczej krzyżówki naturalnej, co znajduje swe
potwierdzenie w istnieniu odmian: czarnej (…) i białej (…) oraz
szeregu przejściowych form kwiatostanowych.

Bezbarwny lub cokolwiek żółtawy.
Olejek miętowy w „Komentarzu...”
Zajączkowskiego
Olejek miętowy pojawił się oczywiście w farmakopeach
państw zaborczych. „Komentarz do VII wydania farmakopei
austrjackiej” (1895) magistra Wilhelma Zajączkowskiego podawał następującą definicję: otrzymany ze świeżych liści mięty pieprzowej, ma być czysty, bezbarwny lub cokolwiek żółtawy, rzadki, woni właściwej mięcie pieprzowej smaku bardzo
korzennego, piekącego i chłodzącego (…), czysto miesza się
nawet z wyskokiem rozcieńczonym. Zajączkowski informował, że zasuszone liście miętowe, destylowane z parą wodną,
dają 1/2 do 1 1/2% olejku eterycznego, zastrzegał przy tym,
że olejek otrzymany z rośliny dziko rosnącej jest mniej ceniony
i dodawał, że ilość i jakość olejku miętowego zawisła od sposobu hodowania rośliny, jak niemniej i od użytego materyału.
Jako dowód przytaczał Zajączkowski przykład: liście i kwitnące
wierzchołki dają olejek o wiele cenniejszy, jeżeli przed destylacyą uwolniono je od łodyg i liści uszkodzonych. Na jakość olejku miętowego wpływ miało także miejsce uprawy: zależnie od
miejsca pochodzenia rośliny użytej do wyrobu olejku, rozróżniają w handlu olejek angielski, amerykański i niemiecki. Z pomiędzy tych najlepsze i najwyżej cenione są olejki angielskie,
oznaczane w handlu nazwami olejków z Cambridge, Mitcham
i Lincolnshire; z tych zaś olejek z Mitcham jest najlepszy i najdroższy. W Ameryce zajmują się hodowaniem mięty pieprzowej i przekraplaniem [destylowaniem] olejku, przedewszyst-

Olejek miętowy w najdawniejszych
źródłach

kiem w prowincyi Nowo-yorskiej, Ohio i Michigan, a firmy

O olejku miętowym pochodzącym od ogrodnej Mięty, którą

Hotchkiss, Todd i Parshall są uważane za pierwszorzędne.

czerwoną zowiemy i jego wyjątkowych właściwościach pisał
już Szymon Syreniusz w „Zielniku” (1613): bywa z suchey miety oleiek alchimiskiem obyczaiem czyniony, barzo osobliwy
y w skutkach swych daleko od pierwszego poteżnieyszy: przeto samego szczegulnego przez usta nie godzi się dawać ieno
z różą w cukrze przyprawiona. A to przeciwko krztuszeniu
y womitom z zimney przyczyny. Też przerzeczonem dolegliwościom może służyć.

Jak dowiemy się z dalszej części artykułu, i jak pamiętamy już
po lekturze artykułu o olejku terpentynowym, podstawowym
współczesnym kryterium oceny jakości olejków eterycznych są
badania za pomocą techniki chromatografii gazowej. U schyłku XIX wieku posługiwano się oczywiście znacznie prostszymi
technikami: wartość olejku mięty pieprzowej można ocenić po
zapachu i smaku mieszaniny z cukrem, po ciężarze właściwym

Dwieście lat później Józef Celiński, w „Farmacyi” (1811) informował, że ziele Mięty pieprznej na infuzye, oley lotny i wodę
wonną iest używanem, przy czym uwagę zwracał właśnie na
ów oley, który przez handel otrzymywany, dodatkiem różnych
rodzaiów mięty, nayosobliwiey.

Kryteria oceny olejku miętowego

i łatwej rozpuszczalności w wyskoku.
Nie bez powodu wspomnieliśmy olejek terpentynowy, bowiem jak wiadomo, olejek miętowy zawiera terpen prawie
identyczny z terpenem olejku terpentynowego, który po niejakim czasie w obec przystępu powietrza żywicznieje i jest powodem (…) mętnienia.
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Jakież to mętnienie miał na myśli Zajączkowski? Otóż rozpuszczając olejek miętowy w wyskoku, otrzymuje się bardzo często
mieszaninę mętną, niekiedy prawie mleczną, która dopiero
po dłuższym czasie się oczyszcza, wydzielając osad żywiczny.
Osad ten jest bardzo podobny do żywicy sosnowej i kolofonii.
Jak jednak zastrzegał Zajączkowski mętnienie takie nie jest (...)
oznaką zafałszowania olejku, lecz dowodem jego starości.

Przepis na Pulvis dentifricus albus
Niemniej ciekawy był przepis na Pulvis dentifricus albus,
na który składało się 5 gramów kłębu fijolkowego w proszku,
5 gramów sproszkowanego węglanu magnowego, 40 gramów
osadzonego węglanu wapniowego i 4 krople olejku mięty
pieprzowej, rozczynionego w cokolwiek stężonego wyskoku.
Z kolei Pastilli e Natrio hydrocarbonico sporządzano nastę-

Kontrola zawartości mentolu

pująco: 3 gramy najmielej utartego węglanu jednosodowego

Z olejku miętowego otrzymywano przemysłowo mentol,

olejku mięty pieprzowej, rozpuszczonego w dostatecznej ilości

o którym w ramach cyklu „Surowce recepturowe dawniej
i dziś” wkrótce już napiszemy. Koniecznym było zatem sprawdzanie, czy olejek miętowy nie został pozbawiony mentolu. Zajączkowski instruował: napełnia się wysuszoną próbówkę do
szczytu olejkiem miętowym i ustawia ją w mieszaninie oziębiającej z równych ilości śniegu i soli kuchennej. Jeżeli olejek
jest prawidłowy, to po upływie 10-15 minut stanie się gęstym
i nie przezroczystym, a po wrzuceniu małego kryształka mentolu zamieni się w krótkim czasie na masę krystaliczną. Nietrudno się domyślić, że jeżeliby część lub cała ilość olejku pozostała przy tej próbie płynną, wtedy można by wnioskować,

i 45 gramów sproszkowanego cukru, miesza się z 2 kroplami
wyskoku 70%, z którego potrzebną ilością ugniata się mieszaninę i utwarza 30 placuszków.

Środek pobudzający żołądkowy, wiatropędny. Olejek miętowy w „Komentarzu...”
Lembergera
Niewątpliwą nowością w późniejszym o 12 lat „Komentarzu do
ósmego wydania farmakopei austryackiej” autorstwa Ignacego Lembergera było opisanie technik analitycznych służących
ocenie jakości olejku miętowego – ówczesna nauka rozkładała jednak bezradnie ręce wobec dużej zmienności właści-

że część lub cała ilość mentolu została z niego wydzieloną.

wości olejków różnych odmian. „Badanie czystości” polegało

Cztery ciekawe przepisy z olejkiem miętowym

0,900-0,910, przy czym... olejek miętowy amerykański posia-

na oznaczeniu ciężaru gatunkowego, który powinien wynosić

Zajączkowski w ślad za „Farmakopeą Austriacką VII” podawał
także cztery bardzo ciekawe przepisy z olejkiem miętowym:
„Pastylki z węglanu jednosodowego”, „Biały proszek nazębny”, „Cukierki miętowe” oraz „Maść aromatyczna”. Ostatnia
z wymienionych, słynna Unguentum Aromaticum, miała iście
imponujący skład i skomplikowany sposób wykonania, posłuchajmy:

da zwykle wyższy ciężar. Badano także rozpuszczalność (…)
z równą objętością 90% wyskoku. Olejek miętowy musiał rozpuścić się na ciecz przeźroczystą. O ile tak się nie stało, może
być zanieczyszczony olejkiem sasafrzanowym, terpentynowym lub olejami tłustymi. Także i tutaj zastrzegano jednak,
że odmiana amerykańska nie tworzy rozczynów przeźroczystych lecz opalizuje. Z kolei „Badanie tożsamości” wykonywano poprzez reakcję z kwasem octowym – powstać musiało

125 gramów pokrajanego ziela piołunu, i
250 gramów rozcieńczonego wyskoku, po zmiażdżeniu na

zabarwienie niebieskie, typowe dla olejku miętowego, z wy-

papkę, wytrawiaj przez sześć godzin, potem ogrzewaj z

jątkiem... olejków japońskich!

1000 gramami tłuszczu wieprzowego, aż do ulotnienia się wil-

Zmienność gatunkowa olejku miętowego

goci i przecedź.

Co prawda w przypadku „olejku miętowego” nie mieliśmy

W cedzonce rozpuszcza się

nigdy do czynienia z tak ogromną zmiennością gatunkową

250 gramów wosku żółtego,

źródeł pochodzenia, jak w przypadku olejku terpentynowego,

125 gramów oleju wawrzynowego.

Lemberger zwracał jednak uwagę, że olejki miętowe różnią

Do przecedzonych i ochłodnietych dodaj

się. Składnikiem wszystkich był mentol, który częstokroć wy-

10 gramów olejku jałowcowego

dziela się w postaci krystalicznej z olejku, po dłuższem prze-

10 gramów olejku mięty pieprzowej

chowywaniu. Nadto zawiera (…) menton. W amerykańskim

10 gramów olejku rozmarynowego

olejku miętowym znaleziono nadto pinen, felandren, limonen,

10 gramów olejku lawendowego. Zmieszaj na maść.

cyneol, kadinen; w olejku miętowym rosyjskim menten i le-

Ma być zielona.

wozwrotnym limonen.
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Jak widzimy więc do listy podanej przez Zajączkowskiego do-

Naphtalini purissimi

szły w ciągu niewiele ponad dekady kolejne olejki, z japoń-

Sacchari albi ana 4,0

skim na czele, który wykazuje największą produkcyę roczną,

Ol. menthae 0,03

jednakowoż nie nadaje się do celów spożywczych z powodu

M. f. pulv. div. in. part. aeq. No XX in caps. amyl.

gorzkiego smaku. Z tego powodu służy on wyłącznie do wyro-

S. Co godzinę proszek. (Przy katarze chronicznym kiszek, gli-

bu mentolu. Z kolei olejki miętowe niemiecki, francuski, włoski

stach okrągłych)

i rosyjski (...) fabrykują w mniejszych ilościach i (…) bywają
zużytkowane na miejscu.

Kreosoti 1,0
Ol. jecoris aselli 120,0

Wszechstronne zastosowanie olejku z mięty

Ol. Menth. piperit. 0,10

Podawał wreszcie Lemberger bardzo wszechstronne zastosowanie olejku miętowego, tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne: stosują jako środek pobudzający żołądkowy, wiatropędny
oraz sercowy do celów wewnętrznych; zewnętrznie stosują go

D.S. Przyjmować codziennie 2-3 łyżeczki, a następnie łyżki stołowe. (Przy suchotach)
Aloes

w migrenie, bólach nerwowych i bólu zębów.

Sapon. medicin.

Przepis na cukierki miętowe

Tuber. jalap.

Rad. rhei

Podkreślał również, że olejek miętowy bardzo znane zastosowanie znajduje do wyrobu cukierków miętowych Rotulae
Menthae, czyli wspominanych już powyżej „Cukierków miętowych”. Umieszczone zostały one w rozdziale „Komentarza...”
zatytułowanym „Spis przepisów do przyrządzania leków złożonych, które lekarze często przepisywać zwykli i które wolno
jest aptekarzom utrzymywać na składzie do ogólnego użytku
lub też w razie potrzeby przyrządzać i wydawać”:

Extr. frangul. ana 4,0
Ol. menth. pip. gtts. V.
M. f. pilul. pond. 0,1
No 100.
Consp. lycop.
S. Zażyć 3-6 pigułek. (Przy zatwardzeniu)
Mixtur. Oleoso-balsamic. 5,0
Ol. Menth. piper. gtt. X.

95 cz. cukierków
zwilża się, przez mieszanie w odpowiedniem naczyniu, rozczynem złożonym z

Aether. acetic. 2,0
M. D. S. co pół godziny po 10-20 kropel na łyżkę stołową wina.
(Środek ożywiający).

15 cz. olejku miętowego
35 cz. wyskoku bezwodnego.

Patrz więcej: Surowce recepturowe dawniej i dziś – balsam

Należy je przechowywać w naczyniu szczelnie zamkniętem.
Przepis był nieco inny, jak u Zajączkowskiego, który podawał
proporcje dla 70 gramów krążków albo łez cukrowych. Te należało zwilżyć mieszaniną z 1 grama olejku mięty pieprzowej

peruwiański
Tinct. strichni 2,0

i 1 grama eteru, kłócąc w słoju odpowiedniego kształtu.

Tinct. opii crocata 5,0

Przy katarze chronicznym kiszek, glistach
okrągłych. Dawne receptury z olejkiem
miętowym

Ol. menth. piper. Gtt. V

Tinct. valerian. aether. 10,0
M. D. S. Kilka razy dziennie po 15-30 kropel. (Krople przy cholerze).

Przytaczana przez nas często w cyklu „Surowce recepturowe
dawniej i dziś” „Farmakologja felczerska” z 1910 roku działanie olejku miętowego definiowała jako korzenne, wiatry
pędzcące i zalecała stosowanie dwóch kropel pro dosi i sześciu kropel pro die przy kolkach i w biegunce. Podawano także
kilka interesujących receptur, zdumiewających szerokim zakresem zastosowań olejku miętowego. Mógł on bowiem pełnić zarówno funkcję korygującą smak i zapach, jak i składnika
leczniczego:

Olejek miętowy w „Farmakopei Polskiej II”
O olejku miętowym nie zapomniano również i w czasach
nam bliższych, w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Przede wszystkim posiadał on swą monografię w „Farmakopei Polskiej II”: Oleum Menthae piperitae, czyli „Olejek mięty
pieprzowej” (syn. Aetheroleum Menthae piperitae) w której
zdefiniowany został jako olejek mięty pieprzowej otrzymywany przez destylację z parą wodną liści lub kwitnącego ziela
Mięty pieprzowej.
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(...) Powinien zawierać nie mniej niż 50% mentolu. Do mo-

FP III powtarzała również inne monografie FP II, m.in. Aqua

nografii dołączono opis „Postaci i własności”: bezbarwna lub

Menthae piperitae oraz Tinctura Menthae piperitae. Podob-

jasnożółtawa ciecz o swoistym, orzeźwiającym, mentolowym

nie zresztą „Farmakopea Polska IV” (1965), która nie zmieniła

zapachu i piekąco-chłodzącym smaku. Nie zapomniano rów-

ważniejszych wymogów dotyczących olejku miętowego, a wy-

nież o dziale „Sprawdzanie tożsamości i badanie czystości”

łącznie wprowadziła do jego badań nowe techniki analitycz-

oraz „Oznaczanie zawartości”. FP II podawała także mono-

ne i podała dawki zwykle stosowane: dla podania doustnego

grafie preparatów złożonych z olejkiem miętowy w składzie.

w roztworze – jednorazową 0,02-0,04 i dobową 0,06-0,12

Na pierwszym miejscu wymieńmy Aqua Menthae piperitae,

oraz dla podania zewnętrznego, w stężeniu 1-5%. W farma-

czyli znaną nam i dzisiaj „Wodę miętową”:

kopealnej definicji podtrzymano źródło olejku: liście lub ziele

Oleum Menthae piperitae 0,1 cz.

mięty pieprzowej.

Talcum 1 cz.

przowej rozetrzeć z talkiem, wykłócić z wodą o temp. 35º-40º

Działa 100 razy silniej od mięty. Olejek
miętowy w podręcznikach i poradnikach
zielarskich XX wieku

i po kilku dniach przesączyć. Woda miętowa jest niemal prze-

O właściwościach mięty pieprzowej cytowany we wstępie Jan

Aqua 100 cz.
Wykonywało się ten przepis następująco: olejek mięty pie-

zroczysta.

Biegański pisał: w ludowem lecznictwie odwar [ziela] mięty

Ciekawe przepisy z olejkiem miętowym
w FP II

używają przy wymiotach, kolkach, wzdęciach i przy zatrzyma-

FP II olejek miętowy uwzględniała także w przepisie na Pulvis

bóle, a także wiatropędny; liście mięty pieprzowej w naparze

niu odpływów miesięcznych. Natomiast w lecznictwie oficjal-

dentifricius albus, czyli „Proszku do zębów” (składającym się
z Calcium carbonicum praecipitatum 400 cz., Magnesium carbonicum 30 cz. i Oleum Menthae piperitae 2,5 cz.) oraz Spiritus Menthae piperitae, czyli „Spirytusie miętowym”, stanowiącym 5% roztwór olejku w etanolu. 5 części olejku mięty
pieprzowej, 5 części liścia mięty pieprzowej oraz 100 części
spirytusu stanowiło z kolei składniki „Nalewki miętowej”, czyli
Tinctura Menthae piperitae, przy czym liście mięty pieprzowej
należało wytrawiać spirytusem przez jeden dzień, ciecz przesączyć i rozpuścić olejek mięty pieprzowej. „Nalewka miętowa”, w ilości 0,5 części, wraz z Sirupus simplex (100 cz.), była

nym ziele mięty stosowano jako środek rozgrzewający i kojący
do picia używają się przy boleściach brzusznych i rozwolnieniach. Przede wszystkim jednak entuzjazmował się Biegański
nad olejkiem miętowym: działa 100 razy silniej od mięty. Tak
zwane krople miętowe apteczne przygotowywane są z olejku najlepszego i mocnego spirytusu, liście zaś miętowe grają
w nich rolę tylko barwnika czyli farby. Olejek miętowy posiada własności dezynfekcyjne i silnie rozgrzewające. Zastrzegał
równocześnie, że olejek mięty pieprzowej może być w wielu
wypadkach zastąpiony olejkiem eterycznym mięty kędzierzawej, który działanie (…) posiada zbliżone.

thae piperitae.

„Ziołolecznictwo i leki roślinne (fytoterapia)”
Jana Muszyńskiego

Monografia Oleum Menthae crispae

Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej ukazał się pod-

z kolei składnikiem „Ulepku miętowego”, czyli Sirupus Men-

Jako ciekawostkę nadmieńmy, że FP II zawierała monografię
Oleum Menthae crispae, czyli „Olejek mięty kędzierzawej”,
otrzymywany przez destylację z parą wodną ziela różnych odmian Mięty zielonej. To on właśnie – a nie olejek mięty pieprzowej! – wchodził w skład „Spirytusu aromatycznego” (Spiritus aromaticus).

ręcznik profesora Jana Muszyńskiego „Ziołolecznictwo i leki
roślinne (fytoterapia)”, wielokrotnie potem wznawiany.
O wyjściowym dla olejku miętowego surowcu: liściu mięty pieprzowej można było przeczytać m.in.: zawiera olejek
eteryczny, którego głównym składnikiem jest mentol i estry
mentolowe. (…) rosnące w Polsce dziko gatunki mięty (…) zawierają pulegon i zaledwie ślady mentolu. Chcąc przeto mieć
surowiec mentolowy, należy żądać liści hodowanej mięty pie-

Olejek miętowy w „Farmakopei Polskiej
III” i „Farmakopei Polskiej IV”

przowej. O samym zaś olejku pisał Muszyński: nacieranie olej-

Monografia olejku eterycznego mięty pieprzowej, w bardzo
podobnym brzmieniu, powtórzona została w wydanej w roku
1954 „Farmakopei Polskiej III”.

kiem miętowym (roztworem 1:10 w spirytusie) lub kompresy
z rozparzonej mięty stosuje się przy wrzodach, bólu zębów lub
zapaleniach przewodu słuchowego. Olejek miętowy zawiera
50 do 60% mentolu.
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W rozdziale poświęconym mięcie pieprzowej pisano: prze-

„Vademecum fitoterapii” pod redakcją
Zbigniewa Połomskiego

twory z liści mięty, olejek lotny oraz sam mentol, jeśli zosta-

O olejku miętowym obszernie pisano w kolejnych podręcznikach i kompendiach z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa.
W „Vademecum fitoterapii” pod redakcją Zbigniewa Połomskiego z 1956 roku znajdujemy następujący opis: jest to jeden
z najmniej toksycznych olejków, dlatego jest dodawany jako
przyprawa do cukierków, czekolady, a w Anglii do potraw. Dopiero duże dawki (5,0 – 10,0) olejku lub mentolu mogą niebezpiecznie porażać ośrodkowy układ nerwowy, a u niemowląt
mogą być przyczyną zatruć. Występują wówczas kurcze toniczno-kloniczne, podwyższenie ciśnienia krwi, wymioty, palenie w ustach wskutek pobudzenia zakończeń nerwów cieplnych, a nawet może nastąpić śmierć przez porażenie ośrodka
oddechowego. Za zasadnicze zastosowanie olejku miętowego
uznano przyrządzanie Aqua Menthae.

ną podane doustnie, pobudzają wydzielanie soków trawiennych w żołądku i dwunastnicy, poprawiają znacznie łaknienie,
głównie jednak działają wiatropędnie. Podkreślano przy tym,
że olejek miętowy ma to samo działanie co mentol, lecz wykazuje słabe właściwości drażniące, ze względu na obecność
mentofuranu.
„Ziołolecznictwo” podawało trzy grupy zastosowań przetworów z liści mięty, olejku lotnego i mentolu. Po pierwsze:
schorzenia skóry i błon śluzowych – świąd skóry, czyraki, przekrwienia błony śluzowej nosa, lekkie zakażenia górnych dróg
oddechowych, zapalenie dziąseł, jamy ustnej, gardła, krtani,
bóle neuralgiczne twarzy, migrena i inne. Po drugie: schorzenia przewodu pokarmowego – nudności różnego pochodzenia (np. po spożyciu nieświeżych pokarmów), kolka jelitowa,

„Informator terapeutyczny do Urzędowego
Spisu Leków”

wzdęcia, nieżyty żołądka, dwunastnicy oraz jelit, wymioty

Wydany w zaledwie trzy lata później „Informator terapeutycz-

o różnej etiologii, pomocniczo w kamicy żółciowej i żółtaczce.

u ciężarnych, zaburzenia w trawieniu tłuszczów. I wreszcie po
trzecie: zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

ny do Urzędowego Spisu Leków” opisywał olejek miętowy jako
środek działający lekko znieczulająco, antyseptycznie, żół-

Zastrzegano przy tym: większe dawki olejku lotnego i mentolu

ciopędnie i przeciwwymiotnie. W roztworach spirytusowych

powodują wiele szkodliwych objawów ubocznych. Podawano

jest lekiem wiatropędnym. Pomimo upływu ponad 400 lat,

nawet dramatyczny przykład śmierci niemowlęcia po poda-

w „Sposobie użycia i dawkowaniu”, widzimy podobieństwo

niu jednej kropli olejku miętowego. U dzieci po przyjęciu zbyt

do zaleceń Syreniusza: doustnie 1-3 krople (a nawet 2-10)

dużych dawek mentolu obserwowano wymioty, niezborność

na kawałek cukru. „Zastosowanie” sugerowano następujące:

(…), osłupienie (…), a niekiedy sztywność mięśni. Jak jednak

w braku łaknienia, zaburzeniach przewodu pokarmowego, kol-

zastrzegano: wraz z wiekiem chorego zmniejsza się groźba

ce jelitowej, wzdęciach, chorobach wątroby i dróg żółciowych,

zatrucia mentolem lub olejkiem miętowym. Dla olejku mię-

natomiast zewnętrznie do inhalacji przy katarze i nerwobó-

towego „Ziołolecznictwo” zalecało dawkowanie doustnie

lach, do płukań jamy ustnej. Równocześnie odsyłano do prze-

w roztworze 20-40 mg pro dosi, 60-120 mg pro die, zewnętrznie

pisu Aqua Menthae pip., również opisanego w „Informatorze”,

w stężeniach 1-5%. Podkreślano również, że z olejku przyrzą-

stanowiącego roztwór wodny 0,1% olejku mięty pieprzowej.

dza się Aqua Menthae piperitae – zwykle do płukanek do jamy

Według „Informatora...” był to lek wywierający działanie prze-

ustnej, gardła, także doustnie jako stomachicum, antiemeti-

ciwwymiotne, przeciwskurczowe, jak również żółciopędne,

cum, cholagogum i corrigens, w dawkach – dla dzieci po ły-

żółciotwórcze i łagodzące. Jak wyjaśniano stosowana jest w

żeczce 1-3 razy dziennie, dla dorosłych po 1 łyżce kilka razy

braku łaknienia, w zaburzeniach przewodu pokarmowego, jak

dziennie.

również – w schorzeniach wątroby i dróg żółciowych. Z takim
przeznaczeniem zalecano Aqua Menthae przyjmować łyżkami

Najbardziej wyczerpująco opisano olejek miętowy w wy-

stołowymi. Napomknięto również, że może służyć do płukania

danym w roku 1978 informatorze „Leki roślinne” autorstwa

jamy ustnej i do poprawienia smaku lekarstw.

Ożarowskiego, Łańcuckiego i Gąsiorowskiej. Wyczerpująco i...
zaskakująco! Bowiem w praktyce stosowanie olejku miętowe-

„Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy”
pod redakcją Aleksandra Ożarowskiego

go zostało zawężone wyłącznie do podanie zewnętrznego! Posłuchajmy: ponieważ doustnie per se może wywołać szkodliwe

W roku 1976 ukazało się słynne (i po dziś dzień cenione) „Zio-

reakcje, olejek miętowy stosowany jest jedynie jako składnik

łolecznictwo. Poradnik dla lekarzy” pod redakcją Aleksandra

złożonych preparatów, zwykle jako adiuvans.

Ożarowskiego.
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(…) Zewnętrznie olejek stosuje się w postaci płukanek w sta-

Przyjrzyjmy się tym oficjalnym zaleceniom bliżej: stanowią

nach zapalnych i nieżytowych jamy ustnej i gardła, w posta-

one co prawda podstawę w procedurach rejestracyjnych le-

ci roztworu, maści lub emulsji w nieżytowym obrzęku błony

ków gotowych, ale równocześnie można w nich odnaleźć wie-

śluzowej nosa, także w niektórych schorzeniach skórnych

le informacji, które mogą być pomocne w przypadku kompo-

i nerwobólach. Wchodzi w skład kremów, past do zębów, cu-

nowania składu leków recepturowych!

kierków odkażających do ssania. I w ślad za tymi zaleceniami
szło dawkowanie: zewnętrznie do płukania jamy ustnej 3-6
kropli na 1/3 – 1/2 szklanki wody; na skórę w stężeniach 1-5%.
Bardzo szeroko opisano „Działanie” olejku miętowego: po podaniu doustnym olejek miętowy pobudza wydzielanie soku
w żołądku (…) i w dwunastnicy, wzmaga czynność żółciotwórczą wątroby (…) oraz wywiera działanie przeciwskurczowe na
mięśnie gładkie jelit i dróg żółciowych. Odznacza się silnym
działaniem bakteriobójczym zarówno w przewodzie pokarmowym, jak i zewnętrznie na błony śluzowe jamy ustnej, gardła oraz na skórę. (…) wywiera również nieznaczne działanie
przeciwbólowe, gdyż poraża zakończenia nerwów w skórze,
natomiast pobudza zakończenia nerwów czuciowych zimna
w błonach śluzowych i sprawia uczucie chłodu. Ostrzegano
przy tym, że niezależnie od wieku olejek miętowy działa drażniąco po podaniu doustnym na błonę śluzową żołądka (…)

Co oznacza kategoria stosowania
tradycyjnego?
Olejek miętowy z kategorią stosowania tradycyjnego może
być skuteczny w trzech wskazaniach:
1.

łagodzenie objawów kaszlu i przeziębienia,

2.

objawowe łagodzenie miejscowego bólu mięśni,

3.

łagodzenie miejscowego świądu skóry nieuszkodzonej.

Dla pierwszego wskazania przewidziano aż trzy drogi podania:
inhalacja (0,08-0,16 ml 3 razy dziennie, dawka dobowa 0,080,48 ml), podanie na błony śluzowe jamy ustnej jako pastylki
do ssania lub aerozol (0,08-0,12 ml, 3-4 razy dziennie, dawka
dobowa 0,24-0,48 ml) oraz – co ważne w kontekście leku recepturowego – podanie w postaci 1-5% maści do nosa (3 razy
dziennie).

i może spowodować wymioty oraz stan zapalny.

Dla wskazania pierwszego stosowanie u dzieci poniżej drugie-

Olejek miętowy współcześnie

ne wystąpienie odruchowego bezdechu i skurczu krtani), zaś

go roku życia jest przeciwwskazane (ze względu na potencjal-

Olejek miętowy posiada obecnie kompleksowo zdefiniowane
wymogi jakościowe, dzięki obecności w „Farmakopei Europejskiej 10” i „Farmakopei Polskiej XII”. Otrzymywać go można
przez destylację z parą wodną świeżych, nadziemnych części
Mentha x piperita. W badaniach techniką chromatografii gazowej wykazana musi być zawartość mentolu wynosząca od
30,0% do 55,0%, zakres zatem – jak widzimy – jest bardzo szeroki. Innymi składnikami farmakopealnego olejku mięty pieprzowej powinny być: menton (14,0% do 32,0%), 1,8-cyneol
(3,5% do 8,0%), mentofuran (1,0% do 8,0%), izomenton (1,5%
do 10,0%), octan mentylu (2,8% do 10,0%) i limonen (1,0% do
3,5%). Natomiast dla izopulegolu, pulegonu i karwonu określono najwyższe dopuszczalne w normie farmakopealnej stężenia na – odpowiednio – 0,2%, 3,0% i 1,0%.

dla przedziału wiekowego 2-11 niezalecane.
Dla wszystkich wymienionych wskazań terapeutycznych przyjęto możliwość stosowania: na skórę i przezskórnego w postaci preparatów półpłynnych i olejowych (5-20% dla dorosłych
i 5-15% dla młodzieży) oraz wodnoetanolowych (5-10% dla
dorosłych i 3-6% dla młodzieży), trzy razy w ciągu dnia. Dla
dzieci w wieku 4-11 dopuszczono stosowanie na skórę, w postaci 2-10% preparatów półpłynnych oraz 2-4% wodnoetanolowych. U dzieci młodszych stosowanie nie jest zalecane, zaś
poniżej drugiego roku życia – przeciwwskazane.

Co oznacza kategoria stosowania
ugruntowanego?
W przypadku stosowania ugruntowanego olejek miętowy

Monografia farmakopealna olejku miętowego stanowi punkt
odniesienia dla monografii zielarskiej Europejskiej Agencji
Leków (EMA), która przypisała mu bardzo interesujące zastosowania, zarówno w kategorii stosowania tradycyjnego,
a zatem „z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie
z długotrwałego stosowania” i „skuteczności opartej wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu”, jak również stosowania ugruntowanego, wspartego kompleksowymi
wynikami poprawnie przeprowadzonych badań klinicznych.

otrzymał od Europejskiej Agencji Leków dwa wskazania:
1. łagodzenie łagodnych dolegliwości skurczowych, wzdęć
i bolesności przewodu pokarmowego, szczególnie w przypadku zespołu jelita drażliwego
2. łagodzenia napięciowego bólu głowy o łagodnym nasileniu.
Pierwsze wskazanie, wyróżniające skądinąd olejek miętowy
na tle całej współczesnej farmakoterapii, związane jest z podaniem doustnych form leku odpornych na działanie soku żołądkowego, tak by olejek nie uwolnił się i nie drażnił górnych
części przewodu pokarmowego.
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Pierwsze wskazanie, wyróżniające skądinąd olejek miętowy
na tle całej współczesnej farmakoterapii, związane jest z podaniem doustnych form leku odpornych na działanie soku żołądkowego, tak by olejek nie uwolnił się i nie drażnił górnych
części przewodu pokarmowego. Zauważmy, że do takiej sytuacji może dojść w przypadku równoczesnego zastosowania
leków zobojętniających kwas żołądkowy! Mechanizm działania polega tutaj na działaniu spazmolitycznym wobec mięśni
gładkich przewodu pokarmowego i nasilaniu produkcji żółci.
Kuracja może trwać do trzech miesięcy, leki stosuje się na pół
godziny przed posiłkiem. Nie jest ona zalecana u dzieci poniżej 8 roku życia, natomiast w przedziale wiekowym 8-11 roku
życia stosuje się 0,2 ml trzy razy dziennie, przy dawce dobowej 0,6 ml. U osób dorosłych, starszych i nastolatków stosuje
się natomiast dwie lub trzy dawki w zakresie od 0,2 do 0,6 ml,
z dawką dobową 0,6-1,2 ml.

Podsumowanie
Na temat olejku eterycznego miętowego wkrótce będzie głośno! Jesienią tego roku bowiem, w kolejnym suplemencie do
„Farmakopei Polskiej XII”, opublikowane zostaną nowe monografie narodowe: Aqua Menthae piperitae oraz Spiritus Menthae piperitae. Do przygotowywania preparatów tych wykorzystywany może być oczywiście wyłącznie olejek eteryczny
spełniający wymogi farmakopealne, podobnie jak w opisanych powyżej wskazaniach EMA.
Niniejszym artykułem kończymy omawianie olejków eterycznych zarejestrowanych jako surowce farmaceutyczne. Dodajmy: zarejestrowanych i dostępnych u dostawców. Wszak
rejestrację po-siadają jeszcze olejek anyżowy i lawendowy,
ich zakup nie jest jednak aktualnie możliwy. Dobre jednak
i te trzy! To właśnie dzięki nim, w dobie ogromnego zaintere-

W przypadku drugiego wskazania terapeutycznego stosowane są etanolowe, płynne lub półpłynne postaci leku, o stężeniu olejku wynoszącym 10%. Wykorzystywany jest w tym
przypadku mechanizm stymulacji receptorów odczuwania
zimna, skutkujący działaniem znieczulającym. EMA dopuściła
zastosowanie jednokrotne w ciągu dnia, w dwóch dawkach
podanych z piętnastominutowym odstępem czasu, wyłącznie
u osób dorosłych. Lek wciera się w skórę skroni i czoła.

sowania społecznego, dys-ponujemy na aptecznej recepturze
olejkami eterycznymi o najwyższej jakości.
Poza trzema olejkami eterycznymi posiadamy również na recepturze aż siedem nalewek i to one właśnie będą tematem
kolejnych artykułów w ramach cyklu „Surowce recepturowe
dawniej i dziś". Nie zapomnimy również w przyszłości o drugim – po olejku terpentynowym – surowcu farmaceutycznym
pochodzącym od rodzaju sosna: dziegciu sosnowym. Na spotkanie z Czytelnikami „Aptekarza Polskiego" oczekuje również

Bezpieczeństwo stosowania olejku
miętowego

guma arabska... Już teraz zapraszamy do lektury!

Jak wszyscy doskonale wiemy, Europejska Agencja Leków w
swej działalności kluczową rolę przypisuje nie tylko skuteczności, ale też bezpieczeństwu stosowania produktów leczni-

mgr farm. Joanna Bilek
dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

czych. Nie inaczej jest w przypadku produktów leczniczych
roślinnych, a wyrazem tego są bardzo wyczerpujące dane
przekazywane w monografiach zielarskich. W przypadku olejku miętowego EMA zastrzega, że stosowany wewnętrznie jest
przeciwwskazany pacjentom m.in. z chorobami wątroby, stanami zapalnymi dróg żółciowych, kamieniami dróg żółciowych
oraz achlorhydrią. Warto zauważyć, że w przypadku postaci
leku do stosowania zewnętrznego należy unikać zatarcia oczu
i nie stosować na uszkodzoną skórę. Szczególną ostrożność
powinny zachować osoby stosujące olejek miętowy na błony
śluzowe jamy ustnej, u których występują np. stany zapalne i owrzodzenia przewodu pokarmowego, zgaga. Preparaty
z olejkiem miętowym stosowane zewnętrznie mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypki, stany zapalne
skóry.
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Oreksyny - rola w organizmie
i możliwość wykorzystania
w terapii niektórych chorób
Oreksyny A (OxA) i B (OxB) - inaczej hipokretyny 1 (Hcrt1)
i 2 (Hcrt2) - są to neuropeptydy, którym początkowo przypisywano rolę głównie w regulacji apetytu oraz wydatkowaniu energii. Dalsze badania pokazały, że ich zakres
działania jest dużo szerszy i obejmuje także wydzielanie
hormonów tropowych, regulację rytmu sen-czuwanie, procesów uczenia się czy rolę w uzależnieniach.

Czym są oreksyny?

Oreksyny powstają na skutek obróbki

Oreksyny zostały odkryte w 1998 roku
przez dwie odrębne grupy badaczy, które wykorzystały różne metody działania. Jedna z nich nowo odkryte peptydy
nazwała „hipokretynami” ze względu
na ich strukturalne podobieństwo do
sekretyny - hormonu jelitowego i występowanie w podwzgórzu (hypothalamus). Druga zaś „oreksynami” od orexis
- greckiego słowa znaczącego apetyt,
ponieważ związki te prowadziły do silnego pobudzenia łaknienia po wstrzyknięciu do komór bocznych mózgu
u szczurów.

27

proteolitycznej wspólnego prekursorowego białka o nazwie preprooreksyna.
Sekwencja aminokwasów oreksyny A
u człowieka jest taka sama jak u szczura,
myszy, psa, świni czy domowego bydła.
Ludzka oreksyna B posiada jedną resztę aminokwasową różniącą się od tej
u psa czy świni i dwie reszty aminokwasowe inne niż u szczura oraz myszy. Cząsteczka OxA charakteryzuje się większą
lipofilnością oraz stabilnością we krwi
i płynie mózgowo-rdzeniowym niż OxB.
Stężenie OxB w mózgu jest 2-5 razy
większe od stężenia OxA.
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Oreksyny działają za pośrednictwem dwóch typów recepto-

Większość receptorów oreksynowych posiada funkcjonalne

rów: receptora typu 1 (OxR1, Hcrtr-1) i receptora typu 2 (OxR2,

receptory dla leptyny. Wykazano, iż u normalnych osobników

Hcrtr-2), które należą do nadrodziny receptorów sprzężonych

podanie leptyny do OUN istotnie zmniejsza stężenie oreksyn.

z białkiem G. Receptor OxR2 wiąże obydwie hipokretyny

Dlatego też uważa się, że hipokretyna wpływa na rozwój zabu-

– A i B ze zbliżonym powinowactwem, zaś OxR1 jest selektyw-

rzeń w mechanizmach kontrolujących przyjmowanie pokarmu

ny tylko dla oreksyny A.

u osób z mutacją genu dla leptyny bądź jej receptora.

Oreksyny syntetyzowane są głównie w rejonie bocznego

Ponadto istnieją badania, które pokazują, że stężenie oreksyn

podwzgórza, jednak dystrybucja włókien hipokretynowych

zmniejsza się wraz z wiekiem, a więc hipokretyna może odgry-

w ośrodkowym układzie nerwowym jest bardzo obszerna

wać szczególną rolę w regulacji apetytu u młodych osobników,

i obejmuje wiele struktur, w tym między innymi hipokamp,

zaś u starszych ludzi jej wpływ na łaknienie jest zredukowany.

pień mózgu, korę mózgową, rdzeń kręgowy, wzgórze, choli-

Reasumując, lokalizacja neuronów hipokretynowych oraz ich

nergiczne neurony mostu generujące sen REM czy miejsca

receptorów, jak również współdziałanie z innymi peptydami

wydzielania noradrenaliny, dopaminy i serotoniny.

aktywującymi łaknienie (oreksynogennymi) lub hamującymi
spożywanie pokarmu (anoreksygennymi) wskazują na bardzo

U ludzi liczbę neuronów podwzgórzowych, które wydzielają

ważną funkcję, jaką oreksyny odgrywają w regulacji apetytu

oreksyny szacuje się na około 70 000. Oreksyny wydzielane są

oraz zużytkowaniu energii.

również między innymi w trzustce, przewodzie pokarmowym,
korze nadnerczy, szyszynce, jądrach czy przysadce. W związku
z tym uważa się je za hormony osi nerwowo−jelitowej (brain−gut axis) o plejotropowym działaniu, których wytwarzanie
podlega regulacji przez wiele substancji. Uważa się, iż oreksyny pełnią rolę nie tylko neurotransmitera i neuromodulatora,
ale również hormonu, gdyż są uwalniane do krwi obwodowej.

Oreksyny w regulacji rytmu sen-czuwanie
Transmisja oreksygeniczna prowadzi do utrzymania organizmu w stanie czuwania, warunkuje prawidłowe przejście między czuwaniem a snem, jak również hamuje fazę REM snu.
Wszelkie zaburzenia w przewodnictwie hipokretyn są przyczyną narkolepsji, której typowymi objawami są nadmierna

Oreksyny a ośrodek głodu i sytości

senność w ciągu dnia oraz przymusowe drzemki. U pacjentów

„Ośrodek głodu” tworzą neurony zlokalizowane w bocznym

oreksyn w płynie mózgowo-rdzeniowym. W badaniach „post

podwzgórzu, zaś „ośrodek sytości” to neurony jądra brzuszno-przyśrodkowego. Ośrodki te pozostają we wzajemnej zależności i mają wpływ na ilość przyjmowanych pokarmów.
Łaknienie jest regulowane przez kontrolę krótkoterminową
oraz długoterminową. Kontrola krótkoterminowa wiąże się
z aktywacją ośrodka głodu spowodowaną zmianami stężenia
glukozy we krwi tętniczo-żylnej, co równolegle hamuje ośrodek sytości. Przeprowadzono badania, w których po dokomorowym podaniu oreksyny w modelu zwierzęcym zwiększała
się ilość spożytego pokarmu, a tym samym wzrastała masa
ciała, jednocześnie nie prowadząc do otyłości. Udowodniono,
że u zwierząt pozbawionych receptorów dla hipokretyn albo
transgenicznych - nie produkujących żadnych oreksyn zmniejszał się apetyt, co prowadziło do spadku masy ciała.

z narkolepsją wykazano niskie albo niewykrywalne stężenie
mortem” zauważono zanik neuronów oreksynowych w mózgu, który przypisano zaistniałym procesom autoimmunologicznym. Doświadczenia na zwierzętach wykazały, iż narkolepsja była następstwem uszkodzenia neuronów oreksynowych
w mózgu, mutacji albo wyłączenia genu kodującego syntezę
OxR2, bądź wyciszenia genu kodującego syntezę preprohipokretyny.
W leczeniu bezsenności stosowani są antagoniści oreksyny. Do tej grupy należy dopuszczony do stosowania w USA
suworeksant. Jest lekiem, który pozytywnie wpływa na latencję snu, czas wybudzeń po zaśnięciu, całkowity czas snu
oraz subiektywną jakość snu. Jednocześnie nie obserwowano
w przypadku tego leku istotnego potencjału wywoływania

W dotychczasowych badaniach wykazano, iż układ hipokretynowy odgrywa rolę w krótkoterminowej regulacji przyjmowania pokarmów, zwiększając apetyt i przeciwdziałając anoreksji
(jadłowstrętowi).

uzależnień. Do najczęstszych jego działań niepożądanych należy nadmierna senność w ciągu dnia oraz suchość w jamie
ustnej. Amerykańska Akademia Medycyny Snu zaleca stosowanie tego leku w terapii bezsenności z trudnościami z utrzymaniem snu.
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Lek nie jest jeszcze dopuszczony do obrotu w Europie, jednak

Badania, które były prowadzone na szczurach wysoko i nisko

w przyszłości może stać się on bardzo dobrą alternatywą dla

preferujących etanol wykazały, że podstawowy stopień eks-

używanych obecnie preparatów ze względu na pomyślne wła-

presji preprooreksyny w podwzgórzu jest zbliżony dla obydwu

ściwości farmakologiczne oraz szeroki profil bezpieczeństwa.

grup zwierząt. Picie przez 10 tygodni alkoholu w grupie szczu-

Trwają badania nad kolejnymi cząsteczkami o podobnym me-

rów wysoko preferujących alkohol zwiększało liczbę neuro-

chanizmie działania — almoreksantem, filoreksantem i lem-

nów o dużej gęstości mRNA dla preprooreksyny w bocznym

boreksantem.

podwzgórzu. Co więcej, bezpośrednie wstrzyknięcie Hcrt-1 do

Oreksyny w chorobie Alzheimera

jądra przykomorowego albo bocznego podwzgórza prowadzi-

Udowodniono związek między oreksynami, a liczbą amyloido-

roztworu do picia (two-bottle choice) wykazano, że dootrzew-

wych blaszek starczych w mózgu, które są główną przyczyną

nowe podanie antagonisty receptorów Hcrtr-1 zmniejszało pi-

choroby Alzheimera. Po bezpośrednim podaniu oreksyny do

cie alkoholu w grupie szczurów wysoko preferujących alkohol.

ło do wzrostu spożycia alkoholu u szczurów. W teście wyboru

mózgu myszy zwierzęta pozostawały aktywne przez dłuższy
czas, a poziom ich amyloidu znacząco wzrósł. Wskutek zablo-

Udział hipokretyn w nagradzającym działaniu psychoaktyw-

kowania receptorów dla oreksyny w mózgu, myszy spały zde-

nych substancji został dokładnie zbadany w teście warunko-

cydowanie dłużej, a ilość amyloidu w ich mózgach była niższa.

wej preferencji miejsca. U szczurów preferujących część klat-

Wyniki dotychczasowych badań sugerują, że oreksyny i ich re-

ki, którą kojarzyły z wcześniejszą dostępnością morfiny lub

ceptory w przyszłości mogą stać się celem nowej terapii cho-

kokainy, zaobserwowano wzrost ekspresji Fos w neuronach

roby Alzheimera. Z pewnością jest to ważny krok w przypadku

oreksynowych. Wzrost ten był równoważny z czasem, jakim

leczenia tego schorzenia.

zwierzęta spędziły w wybranej części klatki.

Rola oreksyn w zjawisku rozwoju
uzależnienia

Ponadto wykazano, że transmisja hipokretynowa jest po-

Udowodniono, iż neurony oreksynowe docierają do struktur

na stopniowym nasilaniu efektów działania danej substan-

trzebna do rozwoju behawioralnej sensytyzacji, która polega

dopaminergicznego szlaku mezokorowo-limbicznego, które
są anatomicznym podłożem układu nagrody i wpływają na
niego w procesach uczenia się czy zapamiętywania bodźców.
Substancje uzależniające zakłócają prawidłowy rytm działania
układu nagrody, stymulując wydzielania dopaminy z siłą wielokrotnie większą niż bodźce naturalne, co prowadzi do gwałtownego wzrostu stężenia neuroprzekaźnika w synapsach.

prowadzi do adaptacyjnych zmian neuronalnych. Zbadano,
że w trakcie rozwoju sensytyzacji na amfetaminę następuje
wzrost ekspresji Fos w neuronach oreksynowych, zaś podawanie antagonisty receptorów OxR1 (przez 5 dni, 15 minut przed
iniekcją kokainy) – niweluje powstawanie behawioralnego
uwrażliwienia na kokainę w oparciu o ocenę stopnia aktywności ruchowej zwierząt.

Wykazano, że hipokretyny biorą udział w złożonym procesie powstawania uzależnień od środków psychoaktywnych.
Udowodniono, iż wstrzyknięcie oreksyny A bezpośrednio do
pola brzusznego nakrywki (ventral tegmental area - VTA) szlaku mezokorowo-limbicznego prowadzi do wzrostu ekspresji
genu wczesnej odpowiedzi komórkowej Fos w tej strukturze.
Następstwem tego jest nasilenie uwalniania dopaminy. Podczas badania wpływu wybranych związków uzależniających
na neurony hipokretynowe dowiedziono, że jednorazowe
podanie metamfetaminy, amfetaminy czy nikotyny wywołuje
wzrost ekspresji Fos w neuronach hipokretynowych bocznego
podwzgórza.

cji uzależniającej w trakcie jej wielokrotnego podawania, co

U osób uzależnionych sytuacje czy bodźce związane z przyjmowaniem substancji uzależniającej mogą prowadzić do jej
poszukiwania i w konsekwencji powrotu do nałogu. Udowodniono udział oreksyn w tym procesie, nawet po długim czasie
abstynencji. Badania nad stopniem ekspresji Fos pokazują,
iż bodźce kojarzone ze stosowaniem morfiny, kokainy czy
etanolu prowadzą do aktywacji neuronów oreksynowych. Co
więcej, wykazano, że wstrzyknięcie OxA do komór bocznych
mózgu lub VTA przywraca u szczurów samopodawanie kokainy
indukowane przez bodźce sytuacyjne.
Dotychczasowe badania stwarzają możliwość poszukiwania
nowych możliwości terapeutycznych w zakresie uzależnień
(głównie antagoniści receptorów OxR1).
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Podsumowanie
Oreksyny są dla naukowców dużym polem do eksploracji.
Jedno jest pewne - te neuropeptydy odgrywają w organizmie
człowieka istotną rolę. Warto zaznaczyć, że system hipokretynowy jest poddawany nieustannym regulacjom, ze względu
na obecność oreksyn w organizmie, a także ich wpływ na wiele kluczowych procesów.
Bez wątpienia oreksyny będą przedmiotem badań przez kolejne lata. Zainteresowanie nimi jest szczególnie duże, ponieważ
mogą one odegrać ważną rolę w leczeniu chorób takich jak
choroba Alzheimera, narkolepsja oraz w terapii uzależnień.

mgr farm. Natalia Kaznowska

Piśmiennictwo
1. Berezińska M, Zawilska JB.: Hipokretyny – rola w regulacji rytmu sen-czuwanie i patogenezie narkolepsji. Post Hig
Med. Dośw 2007; 61: 1-12.
2. Borodulin-Nadzieja L, Wodniak W, Tutmińska A, Całkosiński I.: Rola układu oreksynowego. Regulacja przyjmowania
pokarmów. Adv Clin Exp Med. 2004, 13(4), 689-695
3. Ohno K, Sakurai T.: Orexin neuronal circuitry: role in the regulation of sleep and wakefulness. Front Neuroendocrinol
2008; 29: 70-87.
4. Zawilska JB, Biegańska K, Milanowska M, Woldan-Tambor A.: Hipokretyny (oreksyny) – rola w uzależnieniach od
substancji psychoaktywnych. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2010; 5, 1: 1–9
5. Biegańska K, Urbańska A, Woldan-Tampor A, Zawilska JB.: Hipokretyny (oreksyny) i receptory hipokretynowe: struktura, rozmieszczenie i molekularne podłoże działania, Postępy Biologii Komórki 2011, 38, (2), 333-348
6. Siemiński M , Skorupa Ł , Wiśniewska-Skorupa K.: Diagnostyka i terapia bezsenności w praktyce ogólnolekarskiej
Część II: Terapia bezsenności, Varia Medica 2019, 3, (2), 116–121
7. Kang JE, Lim MM, Bateman RJ, Lee JJ, Smyth LP, Cirrito JR, Fujik N, Nishino S, Holtzman DM, Amyloid-β Dynamics Are
Regulated by Orexin and the Sleep-Wake Cycle. Science 2009, 326 (5995), 1005 – 1007.
8. Jawiarczyk, A., & Bolanowski, M. (2010). Oreksyny-neuropeptydy o działaniu plejotropowym. Endokrynologia,
Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2010, 6(3), 147-153.

31

32
Hospital General Universitario
de Elche - relacja ze stażu
Szpital Uniwersytecki w Elche jest szpitalem wielospecjalistycznym, liczącym około 600 łóżek. Apteka szpitalna
zatrudnia około 50 osób, w tym 8 farmaceutów, 7 farmaceutów rezydentów (FIR), resztę zespołu stanowią pielęgniarki, technicy farmaceutyczni oraz pracownicy działu
administracji.

Aby móc być zatrudnionym jako farma-

Głównym zadaniem farmaceuty pra-

ceuta szpitalny w Hiszpanii, należy ukoń-

cującego w Hiszpanii jest kontrola pro-

czyć 4-letni okres rezydentury, podczas

wadzenia bezpiecznej farmakoterapii,

którego farmaceuta rezydent przecho-

a jego rola w tym zakresie jest zauważal-

dzi szkolenie we wszystkich działach ap-

na w każdym dziale apteki.

teki, a także w oddziałach szpitalnych,
np. OIOM. W aptekach szpitalnych
w Hiszpanii nierzadko część zespołu stanowią pielęgniarki, które zajmują się
wydawaniem, a także przygotowaniem
leków – np. leków cytotoksycznych lub
żywienia pozajelitowego.

DOSIS UNITARIA - DZIAŁ
WYDAWANIA LEKÓW
W SYSTEMIE UNIT DOSE
W aptece działa system dystrybucji leków w dawkach jednostkowych - Unit
Dose, w systemie tym wydawane są leki
dla pacjentów praktycznie z całego szpitala, z wyjątkiem pacjentów OIOM.
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Jaka jest rola farmaceuty w zapewnianiu
właściwej i bezpiecznej farmakoterapii?

Przygotowanie materiałów informacyjnych
dla pielęgniarek

Walidacja zleceń lekarskich

Farmaceuci również przygotowują materiały dla pielęgnia-

Każde włączenie, wyłączenie leku z terapii oraz zmiana dawkowania muszą zostać potwierdzone przez farmaceutę. Podczas
analizy zlecenia lekarskiego zwraca się szczególną uwagę na
zlecone dawkowanie, godziny podania, a w przypadku leków
podawanych dożylnie również na czas infuzji. Ważna jest również weryfikacja uzasadnienia zastosowania danej farmakoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem leków, których wydanie
ograniczone jest dodatkowymi restrykcjami. Zarówno farmaceuta, jak i rezydent mają pełny dostęp do historii choroby
pacjenta, a także do wszystkich badań laboratoryjnych. Mają
również możliwość zlecenia badań np. pomiaru stężenia leku
we krwi, gdy uważają to za uzasadnione. Ważnym elementem
bezpiecznej farmakoterapii jest wydawanie leków w systemie
Unit Dose. Na oddział trafia lek przygotowany bezpośrednio
dla danego pacjenta, co zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędu podczas podania leku.

rek, na temat prawidłowego przechowywania leków, stosowania, czy zachowania szczególnej ostrożności, jeśli dany lek
tego wymaga. Za każdym razem, kiedy pojawia się nowy lek
w aptece, taka krótka ulotka informacyjna jest opracowywana
przez farmaceutów i wysyłana na oddziały.

NUTRICIÓN - PRACOWNIA ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO
Głównym zadaniem farmaceuty pracującego w tym dziale jest
ustalenie rodzaju oraz składu preparatów do żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego, na podstawie wyników badań
laboratoryjnych, które również mają możliwość zlecić. Oczywiście wszelkie działania podejmowane są we współpracy
z lekarzem. Jeśli żywienie pozajelitowe jest prowadzone
u pacjentów z OIOM, farmaceuta raz dziennie idzie na oddział, rozmawia z lekarzem, a także sprawdza wyniki badań
pacjenta. Zlecenie na żywienie pozajelitowe dla Oddziału Pediatrii jest przepisywane przez lekarza, a farmaceuta kontro-

Koncyliacja lekowa
Farmaceuci przeprowadzają koncyliacje lekowe głównie dla

luje jedynie jego zgodność.

łu Urologii, którzy mają zostać poddani zabiegowi chirurgicz-

AREA ONCOLOGIA - PRACOWNIA LEKÓW
CYTOTOKSYCZNYCH

nemu z zastosowaniem znieczulenia ogólnego. Koncyliacja

Przygotowanie leków cytotoksycznych nie należy do obowiąz-

lekowa ma na celu zapewnienie bezpiecznej farmakoterapii

ków farmaceuty, a jego praca skupia się głównie na szczegóło-

pacjentów w okresie okołooperacyjnym. Jest to kilkuetapowy

wej walidacji zlecenia leczenia przeciwnowotworowego. Zle-

proces, który rozpoczyna się analizą listy leków stosowanych

cenie takie nie obejmuje jedynie leków cytotoksycznych, ale

przez pacjenta. Następnie farmaceuta przeprowadza wywiad

również wszelkie leki stosowane w premedykacji oraz lecze-

z pacjentem na temat stosowanego leczenia oraz dawkowania,

niu wspomagającym. Podczas walidacji zwracano szczególną

notuje wszelkie rozbieżności i ostateczny raport, uwzględnia-

uwagę na zasady finansowania – czy lek oraz schemat lecze-

jący decyzje o kontynuacji lub zaprzestaniu stosowania leku w

nia jest refundowany w danym wskazaniu, czy pacjent speł-

okresie okołooperacyjnym, który rejestrowany jest w systemie,

nia wszelkie kryteria włączenia do danej terapii, czy terapia

a zlecenie wydania trafia do systemu Unit Dose.

którą lekarz chce zastosować jest najbardziej rekomendowa-

pacjentów Oddziału Ortopedii i Traumatologii, a także Oddzia-

nym postępowaniem w danym wskazaniu i stopniu zaawan-

PROA – Program racjonalnej ochrony antybiotyków

sowania nowotworu. Kolejnym aspektem było szczegółowe
sprawdzenie przepisanej premedykacji, kolejności podania

Każdego dnia rano farmaceuta generuje listę pacjentów, któ-

wszystkich leków i czasu trwania infuzji. Warto zaznaczyć,

rzy mają wdrożone leczenie antybiotykami II lub III grupy,

że to na farmaceucie spoczywa odpowiedzialność przygoto-

a także listę pacjentów, u których antybiotykoterapia trwa

wania protokołów prawidłowego podania leków. Również

dłużej niż 10 dni. Lista ta jest wysyłana do lekarza chorób za-

w pracowni drukowana jest karta zlecenia podania dla pie-

kaźnych i to on decyduje, czy terapia jest uzasadniona i czy

lęgniarek, zawierająca informacje, w jakiej kolejności oraz

może być kontynuowana.

w jakim czasie podawać lek, która wraz z przygotowanymi cytostatykami trafia na oddział.
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PACIENTES EXTERNOS
– opieka nad pacjentem ambulatoryjnym

W zleceniu na przeprowadzenie badania TDM najważniejszymi elementami jest data podania ostatniej dawki, data

Pacjenci, którzy w ramach leczenia ambulatoryjnego otrzymują leki dostępne jedynie w aptece szpitalnej mogą skorzystać z konsultacji z farmaceutą. Są to m.in. pacjenci leczeni na
stwardnienie rozsiane, choroby wirusowe np. wirus HIV, HCV,
reumatoidalne zapalenie stawów, a także pacjenci onkologiczni. W aptece działają 2 pokoje konsultacyjne. Obligatoryjna
jest konsultacja dla pacjentów rozpoczynających kurację. „Co
Pan/Pani wie o swojej chorobie i stosowanym leczeniu?” – to
pytanie rozpoczyna niemal każdą wizytę. Podczas rozmowy
z pacjentem farmaceuta udziela informacji jak prawidłowo
stosować oraz przechowywać lek, jakie działania niepożądane
mogą się pojawić podczas trwania terapii, a także stosowania
jakich leków pacjent powinien unikać. Sprawdzano również,
czy możliwe jest wystąpienie interakcji z obecnie stosowanymi lekami. Podczas wizyty pacjent otrzymuje również skróconą ulotkę informacyjną, opracowaną przez farmaceutów, zawierającą najważniejsze informacje na temat leku. Spotkanie
z farmaceutą jest przeprowadzane również podczas drugiej
wizyty, wówczas głównym celem jest sprawdzenie compliance
pacjenta i wyjaśnienie wszelkich powstałych wątpliwości.

pobrania próbki do badania, a także czas trwania leczenia.
W tym zakresie często pojawiają się błędy, dlatego właściwa interpretacja wpływu tych nieścisłości na wynik pomiaru
jest niezwykle ważna. Analiza uzyskanego wyniku, to nie tylko porównanie z zakresem referowanych stężeń, to również
interpretacja wyniku przez farmaceutę i zarejestrowanie jej
w postaci tzw. raportu farmakokinetycznego, który jest dostępny dla innych pracowników, np. lekarzy. Jeśli uzyskany
wynik odbiegał od normy, farmaceuci analizowali historię
choroby – co mogło mieć wpływ na uzyskany wynik, czy stan
chorobowy pacjenta, czy może ostatnio wprowadzono jakiś
nowy lek, który mógł mieć wpływ na stężenie badanej substancji. W raporcie tym farmaceuta wpisywał swoje rekomendacje, na temat dalszego dawkowania leku. Pomocnym narzędziem był program, który po wprowadzeniu danych pacjenta,
a także obecnie stosowanego dawkowania oszacowywał, jakie będą wahania stężenia leku we krwi pod wpływem zmiany
dawkowania. W moim odczuciu zastosowanie takiego programu jest niezwykle ważne w antybiotykoterapii, np. podczas
terapii wankomycyną. Główne założenia racjonalnej antybiotykoterapii obejmują możliwie jak najkrótszy czas trwania te-

FARMACOCINETICA
- DZIAŁ FARMAKOKINETYKI

rapii oraz stosowanie odpowiednio wysokich dawek antybiotyku, w takim przypadku możliwość analizy stężenia leku we

Nie jest rzadkością obecność działu farmakokinetyki w aptece
szpitalnej. Farmaceuci w tym dziale przeprowadzają analizę
stężenia leku we krwi, a także analizy toksykologiczne moczu
pacjenta na obecność substancji odurzających lub psychotropowych – m.in. amfetaminy, metadonu, benzodiazepin, kokainy czy THC. Z kolei pomiar stężenia leku we krwi wykonywany
jest dla leków immunosupresyjnych, np. takrolimusa, ewerolimusa, cyklosporyny, leków przeciwpadaczkowych – kwasu
walproinowego, karbamazepiny, lamotryginy, antybiotyków –
aminoglikozydów, wankomycyny, linezolidu, a także digoksyny

krwi jest niezwykle ważna.

Podsumowanie
Staż w hiszpańskiej aptece szpitalnej był dla mnie bardzo
cennym doświadczeniem. Pozwolił mi spojrzeć na zawód farmaceuty z innej perspektywy. Mogłam zobaczyć, jak w praktyce farmaceuta może wykorzystać swoją wiedzę zdobytą
na studiach. W Hiszpanii farmaceuta stanowi część zespołu
terapeutycznego, ma wgląd w historię choroby pacjenta, badania laboratoryjne, ma również możliwość zlecenia badań,

oraz litu.

jeśli uzna to za uzasadnione. Obecność farmaceuty w procesie

Terapia monitorowania stężenia leku we krwi jest ważnym

bezpieczeństwo stosowanej farmakoterapii. Mam nadzieję,

leczenia pacjenta jest zauważalna, co bardzo przekłada się na

elementem prowadzenia bezpiecznej farmakoterapii. Przeprowadzenie analizy, to nie tylko odpowiednie przygotowanie
próbek krwi, według ściśle opracowanych procedur, co rów-

że również w Polsce rola farmaceuty zacznie być nieco inaczej
postrzegana, a potencjał farmaceutów odpowiednio wykorzystany.

nież jest zadaniem farmaceuty. W TDM (Therapeutic Monitoring Drug) ważnymi elementami jest walidacja zlecenia na
przeprowadzenie badania, a także analiza uzyskanego wyniku,
a te dwa elementy nie mogą przebiec poprawnie bez wiedzy
farmaceutycznej.
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Hospital General Universitario de Elche - Szpital Uniwersytecki w Elche

System magazynowy Kardex – ułatwiający wydawanie leków w systemie Unit Dose. Każdy „box” zawiera inny lek przygotowany w dawkach jednostkowych. Na ekranie monitora widnieje informacja – gdzie
znaleźć lek i dla jakiego pacjenta jest przeznaczony – numer łóżka to
jednocześnie numer szuflady w wózku transportowym.

Dział Unit Dose. Wózki transportowe z modułami szufladowymi. Każdy
wózek przeznaczony jest na inny oddział, a każda szuflada przeznaczona jest dla jednego pacjenta.
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Leki wydawane w dawkach jednostkowych – tabletki, kapsułki, syropy, W strzykawkach przygotowywane były substancje o potencjalnym
szkodliwym działaniu – np. kwas walproinowy.
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Przygotowanie do koncyliacji lekowej. S = wstrzymać lek w okresie
okołooperacyjnym, C = można kontynuować

Area Oncologia – Pracownia leków cytotoksycznych, boks jałowy

Zlecenie na pomiar stężenia leku we krwi, zawierające najważniejsze
informacje na temat stosowanego leku – droga podania, czas trwania
leczenia, uzasadnienie przeprowadzenia badania, data podania ostatniej dawki oraz data pobrania próbki do badania.
Zlecenie na leki cytotoksyczne, a także leczenie wspomagające
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Pokój konsultacyjny działający w aptece oraz farmaceutka Marina,
która przeprowadza wizyty z pacjentami ambulatoryjnymi

Farmacocinetica. Urządzenia służące do pomiaru stężenia leku we
krwi oraz proces przygotowania próbek do badania.
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Z koleżeńską wizytą, po zawodową
inspirację… Farmaceutka we Francji
Po ostatniej „koleżeńskiej wizycie” w Australii ponownie
wracamy na kontynent europejski. Dziś udamy się do Francji. Temat tamtejszego aptekarstwa był już poruszany na
łamach Aptekarza Polskiego, tym razem jednak będziemy
mieli możliwość poznać to zagadnienie z perspektywy naszej rodaczki – pani Moniki Czerw. Zapraszamy do lektury!

Monika Czerw studiowała na Śląskim

Joanna Bilek: Jak to się stało, że została

Uniwersytecie Medycznym, uzyskując

Pani francuską farmaceutką?

w 2011 roku dyplom magistra farmacji. Dodatkowo na macierzystej uczelni

Monika Czerw: Trochę przez przypadek.

ukończyła studia podyplomowe z „Mar-

Decydując się na farmację, miałam wy-

ketingu farmaceutycznego”. Do Francji

obrażenie pracy w zawodzie farmaceuty

wyjechała w 2016 roku z zamiarem

jako pani magister w białym fartuchu,

zrobienia kursu językowego. Prywatnie

która sporządza leki recepturowe i bie-

miłośniczka jazdy konnej. Amatorka

rze czynny udział w terapii pacjenta.

dobrej herbaty i wszelkich kulinarnych

Zaraz po studiach pracowałam pięć lat

doświadczeń. Swoim codziennym ży-

w polskich aptekach i niestety moje do-

ciem dzieli się na Instagramie.

świadczenia przyniosły rozczarowanie.
Miałam wrażenie, że moja rola ogranicza się jedynie do roli sprzedawcy leków
i ani właściciele aptek, ani pacjenci nie
oczekują ode mnie niczego poza tym.
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Skłaniało mnie to do refleksji, czy będę w stanie pracować

MCz: Pełny etat wynosi tutaj tylko 35 godzin tygodniowo,

w wyuczonym zawodzie w kraju, w którym najlepszym do-

a moja pierwsza praca w aptece osiedlowej to była przede

radcą lekowym jest reklama. Poziom wynagrodzeń mnie nie

wszystkim praca „przy okienku”. Wydawanie leków na receptę

satysfakcjonował, a postępujący brak szacunku i uznania dla

stanowiło zdecydowaną większość moich obowiązków, co jest

naszej profesji powodował, że nie widziałam dla siebie przy-

zrozumiałe, bo prawie wszystkie leki są refundowane. Pacjent

szłości w aptece w naszym kraju. Zdecydowałam się zaryzyko-

po okazaniu swojej karty podstawowego ubezpieczenia zdro-

wać i spróbować swoich sił za granicą.

wotnego (carte Vitale) oraz karty ubezpieczenia dodatkowego
(mutuelle) dostaje leki nieodpłatnie.

JB: I wybór padł na Francję!
JB: A co z opieką farmaceutyczną?
MCz: Do Paryża przyjechałam na początku 2016 roku na kurs
języka francuskiego dla początkujących. Nie miałam wówczas

MCz: Sporo czasu poświęca się pacjentom na szczegółowe wy-

precyzyjnego planu na swoją karierę za granicą. Potrzebowa-

jaśnienie zażywania leku. Dawkowanie paracetamolu czy an-

łam przerwy, by móc się zastanowić, co dalej z moim życiem

tybiotyków w przeliczeniu na kilogram masy ciała znamy tutaj

zawodowym. Przed samym wyjazdem, przy okazji zaliczenia

bez zaglądania w bazę leków. Bardzo ważny element naszej

pięcioletnego okresu edukacyjnego w Izbie Aptekarskiej, po-

pracy stanowi weryfikacja interakcji międzylekowych. Jest ona

prosiłam o wydanie dokumentów niezbędnych do ubiegania

możliwa dzięki tzw. dossier pharmaceutique, które pozwala

się o uznanie kwalifikacji zawodowych we Francji. Europejską

na sprawdzenie historii wydawanych leków z ostatnich czte-

Legitymację Zawodową EPC otrzymałam po niespełna dwóch

rech miesięcy. Duży nacisk kładzie się także na opiekę farma-

miesiącach od złożenia wniosku. Ta elektroniczna procedura

ceutyczną. Mierzenie ciśnienia, sprawdzanie poziomu cukru

jest otwarta od 2016 roku dla kilku zawodów regulowanych

we krwi, testy w kierunku anginy bakteryjnej, czy szczepienia

i pozwala na szybkie uznanie kwalifikacji w innym kraju Unii

przeciw grypie to tylko niektóre z aktywności realizowanych

Europejskiej.

przez farmaceutę. Poza tym doradzamy pacjentom w doborze
sprzętu ortopedycznego, dokonujemy niezbędnych pomia-

JB: Tak, jako obywatele państwa należącego do UE mamy

rów, by wybrać właściwy rozmiar stabilizatora, ortezy, kołnie-

zapewniony już niejako start w zawodzie w innych krajach

rza czy pończoch uciskowych. Zajmujemy się także wynajmem

członkowskich, ale i tak z pewnością początki pracy w innym

sprzętu medycznego takiego jak chodziki, wózki inwalidzkie,

kraju nie są łatwe. Jak wyglądało to u Pani?

kule, poduszki przeciwodleżynowe, nebulizatory czy laktatory.
Zakres obowiązków jest bogaty i ciągle się poszerza.

MCz: Pierwszy rok na emigracji spędziłam na nauce języJB: Jak wyglądała Pani codzienna praca?

ka, zwiedzaniu oraz na zbieraniu wszelkich informacji dotyczących pracy w zawodzie farmaceuty we Francji. Strzałem
w dziesiątkę okazało się spotkanie na Wydziale Farmaceutycz-

MCz: Trzy lata spędziłam w aptekach, które się specjalizowały

nym Uniwersytetu Paris-Saclay, gdzie zapisałam się na sześcio-

we współpracy z placówkami świadczącymi opiekę nad oso-

miesięczny staż w aptece w ramach tzw. szkolenia ciągłego.

bami niepełnosprawnymi oraz w podeszłym wieku. Ponad

To pozwoliło mi się zapoznać z realiami pracy we francuskiej

600 tysięcy osób znajduje się aktualnie w takich ośrodkach

aptece, z obowiązującymi przepisami i procedurami, dotyczą-

we Francji. Główna aktywność takiej apteki polega na przygo-

cymi wydawania leków. Dzięki temu opanowałam także facho-

towywaniu spersonalizowanych blistrów lub saszetek z lekami

we słownictwo. W ciągu dwóch tygodni po zakończeniu stażu

tzw. Préparation des Doses à Administrer (PDA). Ich produk-

odbyłam trzy rozmowy kwalifikacyjne, po których dostałam

cja może odbywać się manualnie (wypełnianie specjalnych

trzy oferty pracy. Wówczas nie wiedziałam jeszcze, że Francja

blistrów), półautomatycznie (uzupełnianie blistra z pomocą

to będzie idealne miejsce na zupełnie nowe i bardzo ciekawe

tacy połączonej z oprogramowaniem komputerowym) lub au-

doświadczenia w moim zawodzie.

tomatycznie. Ta ostatnia metoda jest najszybsza i najbardziej
rozpowszechniona. Po otrzymaniu przez nas recepty jest ona

JB: Ciekawi jesteśmy, jak wyglądał Pani dzień w pracy już po

analizowana, a następnie wprowadzana do specjalnego opro-

zatrudnieniu na pełny etat?

gramowania sterującego automatem, który produkuje saszetki z dawkami leków.
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Robot wyposażony w liczne kasety z tabletkami produku-

W związku z tym nie ma w tutejszych aptekach stutablet-

je małe saszetki z porcjami leku, które następnie są zwijane

kowych opakowań paracetamolu tak, jak ma to miejsce

w rulon, zawierający porcje leków dla danego pacjenta na cały

w Polsce, a jedynie możemy dostać opakowanie zawierające

tydzień leczenia. Każda taka saszetka jest opisana imieniem

maksymalnie szesnaście tabletek po 500 mg, co odpowiada

i nazwiskiem pacjenta, datą i godziną podania dawki, nume-

maksymalnej dziennej dawce tego leku.

rem serii leku i jego datą ważności oraz wyszczególnia jej zawartość. Kontrola poprodukcyjna należała do moich ważnych

JB: Ale są jeszcze inne apteki, prawda?

obowiązków, bo oczywiście zdarzają się błędy. To właśnie docteur en pharmacie, czyli francuski odpowiednik magistra far-

MCz: Zdecydowanie najliczniejsze i najczęściej odwiedzane są

macji, bierze odpowiedzialność za wydanie leku.

apteki osiedlowe, które zwyczajowo są otwarte w godzinach
09:00-12:30 i 14:30-19:00. To tutaj pacjenci realizują swoje

JB: Bardzo ciekawe doświadczenia. Z podobnymi czynno-

recepty, przychodzą po poradę, na szczepienie. Farmaceuta

ściami w aptece spotkaliśmy się już przy okazji rozmowy

zna swoich pacjentów i ich historię leczenia.

z Panem Patrykiem. Ale na tym nie kończą się obowiązki magistra farmacji we Francji, prawda?

JB: Jaki jest asortyment francuskiej apteki?

MCz: Miałam możliwość pracować na kilku różnych systemach

MCz: Asortyment jest mocno zróżnicowany nawet w niedużej

produkcyjnych, ponadto byłam odpowiedzialna za wydawanie

aptece. Obowiązkowo w niej znajdziemy francuskie dermo-

sporych ilości leków narkotycznych. Dodatkowo koordynowa-

kosmetyki, kącik ortopedyczny, dział weterynaryjny (z tablet-

łam pilne zapotrzebowania naszych klientów, a nawet uczest-

kami odrobaczającymi, preparatami przeciwpasożytniczymi)

niczyłam w komisji badającej obieg leków w jednym z domów

oraz spory wybór mlek dla dzieci. W porównaniu z Polską

opieki wraz z jego dyrekcją i kadrą medyczną. Specjalizacja

suplementy diety nie cieszą się tu tak dużą popularnością.

w kierunku produkcji dawek pozwoliła mi rozwinąć nowe

Na ich większy wybór możemy liczyć w tzw. paraaptekach,

kompetencje zawodowe oraz pracować w dynamicznym śro-

znajdujących się zazwyczaj w centrach handlowych. Czego na-

dowisku w ścisłej relacji z kolegami z różnych zawodów me-

tomiast nie znajdziemy w typowej francuskiej aptece? Dwu-

dycznych. Bycie w ciągłym kontakcie z lekarzem koordynują-

dziestu różnych preparatów z magnezem, pełnej gamy herba-

cym, pielęgniarzami oraz dyrekcją współpracujących z nami

tek ziołowych czy tabletek na bazie roślin na wszelkie możliwe

placówek należało do moich codziennych zadań.

dolegliwości.

JB: To zupełnie inne realia od tych, które znamy w Polsce.

JB: A jak wygląda samoleczenie we Francji?

Zapewne wpływa to również na wygląd aptek, prawda?
Czy w oparciu o Pani doświadczenia zdobyte w pracy w Pol-

MCz: Samoleczenie we Francji jest mocno ograniczone. Wy-

sce i we Francji może Pani jeszcze wskazać, czym różni się

bór leków dostępnych bez recepty jest skromny i są to raczej

aptekarstwo francuskie od polskiego?

łagodne preparaty. W moim odczuciu największa różnica między polską a francuską apteką jest właśnie w asortymencie

MCz: Jeśli chodzi o wygląd aptek to na pewno jest on uzależ-

OTC. W Polsce na przykład nie spotkałam się z substancjami,

niony od ich lokalizacji. Apteki w centrach handlowych przy-

które są bardzo popularne we Francji, takimi jak floroglucy-

pominają polskie apteki sieciowe, gdzie część samoobsługowa

na, cytrynian betainy, racekadotril czy trolamina. Intrygujące

jest sporych rozmiarów. Możemy liczyć na bardzo duży wybór

jest to, że najpopularniejszy w Polsce lek na wątrobę na bazie

dermokosmetyków, produktów do higieny i pielęgnacji oraz

fosfolipidów, produkowany przez największą francuską firmę

suplementów. Co ciekawe, o pudełko paracetamolu, ibupro-

farmaceutyczną, we Francji jest niedostępny.

fenu czy aspiryny musimy jednak poprosić przy okienku, gdzie
farmaceuta pomaga w wyborze odpowiedniej substancji

JB: Słyszałam, że wydawanie leków także we francuskich ap-

w zależności od symptomów i przypomina, jak należy daw-

tekach jest zautomatyzowane?

kować dany lek oraz przez jaki czas. Ma to na celu uniknięcie
MCz: Dużo aptek jest dodatkowo wyposażonych w specjalne-

szkodliwych efektów wynikających z przedawkowania.

go robota, który układa i wydaje leki.

42

Aptekarz Polski nr 190 (168 e )

fa r m ac e u t ka w e f ran c j i

Wystarczy wybrać potrzebne leki w programie aptecznym,

Nierzadko farmaceuci mają dodatkowe dyplomy uniwersytec-

zatwierdzić i kolejne pudełka zjeżdżają na półkę w regale nie-

kie z fitoterapii czy aromaterapii, wymagające od około 50 do

opodal naszego okienka. Jest to bardzo duże udogodnienie,

100 godzin szkoleń. Lekarz lub farmaceuta może uzyskać ty-

bo nie trzeba szukać opakowań po szufladach i dzięki temu

tuł fitoterapeuty, by móc przeprowadzić diagnostykę, zrobić

mamy więcej czasu dla pacjenta.

bilans zdrowia, a następnie wypisać receptę na odpowiedni
napar, wywar, nalewkę czy proszki.

Ponadto, w każdej aptece możemy dokonać aktualizacji swojej karty medycznej (obowiązkowo raz w roku), oddać niepo-

JB: W „Farmakopei Europejskiej” dużą uwagę poświęcono

trzebne lub przeterminowane medykamenty oraz zaopatrzyć

homeopatii. Czy znajduje ona miejsce w oficjalnym lecznic-

się w specjalne pojemniki do utylizacji igieł i autowstrzykiwa-

twie we Francji?

czy.
MCz: Oczywiście w każdej francuskiej aptece znajduje się
JB: A jak we Francji wygląda rynek roślinnych produktów

dział z produktami homeopatycznymi. Są to produkty w dal-

leczniczych?

szym ciągu mocno popularne, mimo że w 2021 roku zostały
całkowicie wyłączone z listy leków refundowanych.

MCz: Leki roślinne są obecne, ale nie ma tu tak bogatego
asortymentu, jak w Polsce. Znajdziemy oczywiście dobrze

JB: A jak jest z recepturą i wykonywaniem leków w aptekach

nam znane preparaty z miłorzębem, walerianą, żurawiną czy

francuskich? Czy lek robiony ma duże znaczenie w lecznic-

senesem.

twie, czy lekarze często przepisują leki robione, a może aptekarze mogą sami zaordynować pacjentowi taki lek?

JB: Dlaczego asortyment roślinnych produktów leczniczych
jest we Francji ograniczony? W sąsiednich Niemczech lek ro-

MCz: Pracowałam w kilku różnych aptekach i w żadnej nie

ślinny jest bardzo popularny. Jestem zdziwiona tym bardziej,

było osobnego pomieszczenia do wykonywania leków recep-

że to przecież właśnie we Francji, w Strassburgu, powstaje

turowych, rzadko się zdarza, że lek recepturowy wykonuje się

„Farmakopea Europejska” normująca wymogi jakościowe

w aptece. Lekarze nie przepisują ich zbyt często, a na pewno

dla kilkuset surowców zielarskich. Większość z nich docze-

nie na tyle dużo, by opłacało się utrzymywać całą recepturę

kała się monografii zielarskich Europejskiej Agencji Leków,

na miejscu. Farmaceuci z regionu paryskiego mają możliwość

dzięki którym możemy prowadzić nowoczesną terapię wła-

zlecenia wykonania takiego leku aptece Delpech, która spe-

śnie za pomocą ziołolecznictwa, które stało się częścią no-

cjalizuje się w produkcji leków robionych na dużą skalę. Po

woczesnej farmacji i medycyny. Skąd Pani zdaniem wynika

otrzymaniu recepty od pacjenta wysyłamy ją do wspomnianej

fakt, że we Francji nie prowadzi się terapii lekiem roślin-

apteki (mailem lub faksem) i po około 2 dniach otrzymuje-

nym? Czy może to być spowodowane brakiem odpowiednich

my gotowe zlecenie za pośrednictwem dostawców hurtowni

przedmiotów na studiach?

farmaceutycznych wraz z naszym codziennym towarem. Miałam okazję zwiedzić tę aptekę wraz z jej wszystkimi pomiesz-

MCz: Około 60 specyfików na bazie roślin figuruje na liście

czeniami produkcyjnymi pod pretekstem rozmowy o pracę

utworzonej przez ANSM (Agence nationale de sécurité du mé-

i muszę przyznać, że skala produkcji i liczba zatrudnianych tam

dicament et des produits de santé). Są one dostępne bez re-

pracowników zrobiła na mnie wrażenie. Można tam zrealizo-

cepty i nie są refundowane. Sądzę, że ten ostatni fakt wpływa

wać lek robiony w każdej postaci, lek pediatryczny, weteryna-

zasadniczo na ich mniejszą popularność, bowiem Francuzi są

ryjny, czy z zawartością kannabinoidów.

przyzwyczajeni do niepłacenia za leki. Oczywiście, że fitoterapia jest obecna we Francji, jednak z mojego niespełna rocz-

JB: Widzę, że to podobnie jak w Norwegii. Opowiadała

nego doświadczenia pracy w tradycyjnej aptece zauważyłam,

nam o tym Andżelika - lek robiony można wykonać jedynie

że stanowiła ona mały procent moich codziennych sprzedaży.

w wybranych aptekach. A ciekawi jesteśmy, jak postrzegany

Aromaterapia jest także tu dostępna, a niektóre olejki ete-

jest we Francji zawód farmaceuty? Czy aptekarz poważany

ryczne są zarezerwowane wyłącznie do sprzedaży w aptece.

jest w społeczeństwie francuskim? Czy odzwierciedla się to
w zarobkach?
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MCz: Zdecydowanie tak! Nasz zawód jest tu poważany,

Ich praca jest oczywiście wynagradzana, podobnie jak sześcio-

a Francuzi doceniają swoich farmaceutów. To zawód medycz-

miesięczny staż zawodowy na szóstym roku studiów. W aptece

ny, który cieszy się bardzo dużym zaufaniem społeczeństwa.

pracują także technicy farmaceutyczni oraz pomoc apteczna.

Zazwyczaj jesteśmy pierwszym kontaktem pacjenta z ochroną
zdrowia, przed lekarzem pierwszego kontaktu. Farmaceuci są

JB: To bardzo korzystne rozwiązanie: praca w aptece w czasie

tu przeszkoleni z diagnostyki podstawowych chorób derma-

studiów. Nie tylko można podreperować budżet studencki,

tologicznych, a nawet z identyfikacji grzybów zebranych w

ale przy okazji nabywa się doświadczenie w zawodzie. Cie-

lesie. Przeprowadzają szczegółowe wywiady farmaceutyczne

kawa jestem, czy we Francji są jakieś regulacje prawne nor-

dla osób stosujących leki przeciwzakrzepowe, zażywających

mujące pracę w aptece?

wziewne leki na astmę, a od niedawna także doustną chemioterapię. Uczestniczą w terapii pacjenta, w jego edukacji

MCz: We Francji funkcjonują tzw. układy zbiorowe (Conven-

na temat zdrowia oraz profilaktyki. Moje kilkuletnie doświad-

tions Collectives), które opisują szczegółowe warunki pracy

czenie pozwala mi stwierdzić z całą pewnością, że we Francji

wąskich grup zawodowych, uwzględniając specyfikę poszcze-

jesteśmy równymi partnerami lekarzy.

gólnych branż, dzięki czemu pracownicy mogą korzystać z warunków pracy dostosowanych do ich potrzeb. Układ zbiorowy

JB: Wspaniale, ale czy w ślad za imponującą pozycją idzie

dla aptek opisuje między innymi precyzyjnie warunki wyna-

również aspekt finansowy? Czy farmaceuci we Francji do-

grodzeń, wysokość odpraw i premii, długość okresu próbnego

brze zarabiają?

i okresu wypowiedzenia, warunki dyżurów, urlopów czy zwolnień chorobowych pracowników aptek.

MCz: To trudny i wymagający zawód, ale we Francji jest

Oto kilka przykładów zapisów z Convention collective de la

dobrze wynagradzany. Świeżo dyplomowany farmaceuta

pharmacie d'officine:

w regionie paryskim obecnie może liczyć na pensję w wyso-

•

kości trzech tysięcy euro netto miesięcznie. Co roku specjalny

a maksymalny tygodniowy czas pracy to 46 godzin (śred-

współczynnik, według którego naliczane są wynagrodzenia dla
techników i farmaceutów, jest rewaloryzowany. W marcu tego

Maksymalny dobowy czas pracy wynosi 10 godzin,
nio 44 godziny w okresie 12 kolejnych tygodni).

•

Nadgodziny są płatne dodatkowo 25% (pierwsze osiem

roku związki zawodowe farmaceutów zatwierdziły 3% wzrost

godzin), od dziewiątej godziny stawka jest powiększona

wynagrodzeń. Obawiam się, że to nie wystarczy, by przycią-

o 50%, a roczny limit nadgodzin nie może przekroczyć

gnąć specjalistów do pracy w aptece. Jeszcze przed pandemią
apteki miały trudności w rekrutacji personelu, a ostatnie dwa

150 godzin.
•

Mamy prawo do 5 tygodni płatnego urlopu, z czego 3 ty-

lata spowodowały pogłębienie tej tendencji. Sporo techników

godnie nieprzerwanego urlopu przysługują nam w okre-

i magistrów zdecydowało się, podobnie jak ja, na przebran-

sie od 1 maja do 31 października, a pracodawca nie może

żowienie.

się temu sprzeciwić.
•

JB: Czyli we francuskich aptekach, podobnie jak i u nas pracują również technicy farmaceutyczni. Czy poza magistrami

Okres próbny dla farmaceuty wynosi maksymalnie 4 miesiące (zazwyczaj są to 3 miesiące).

•

i technikami ktoś jeszcze może pracować w aptece? Kto może

Premia za staż pracy w danej aptece wynosi odpowiednio: 3% po 3 latach, 6% po 6 latach, 9% po 9 latach itd.

zostać kierownikiem apteki?

•

MCz: We Francji właścicielem apteki może być wyłącznie far-

•

Premia „fartuchowa” wypłacana jest w październiku i wyniesie 80 € w tym roku.
Farmaceuci otrzymują dodatek w wysokości 190 € za

maceuta, czyli pharmacien titulaire. Prawo pozwala mu na

dyżur w nocy, niedziele i święta oraz naliczają za każdą

kierowanie maksymalnie jedną apteką i nakazuje osobiście

receptę zrealizowaną podczas tych dyżurów dodatkową

wykonywać w niej obowiązki kierownika. Jest on dodatkowo
zobligowany do zatrudnienia kolejnych farmaceutów, tzw.

opłatę (8 € w nocy, 5 € w niedziele i święta).
•

asystentów (pharmacien adjoint) w zależności od wysokości
obrotów swojej apteki. Studenci farmacji już od trzeciego
roku studiów mogą pracować w aptece i wydawać leki pod
nadzorem farmaceuty.
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JB: W porównaniu do warunków w Polsce to duża odmien-

JB: Poruszmy wreszcie sprawę odpłatności za leki. Jak ona

ność. A co dla Pani poza opisanymi powyżej różnicami było

wygląda?

lub jest nadal największym zaskoczeniem we francuskim aptekarstwie?

MCz: Ogromne wrażenie na mnie robi nieustannie zakres refundacji. Francja nie oszczędza na zdrowiu swoich obywateli.

MCz: Pierwszą pozytywną niespodzianką było dla mnie to,

Od paracetamolu, przez mleka modyfikowane, doustne pre-

że przy okienku pacjent rzeczywiście oczekuje od nas facho-

paraty odżywcze, pończochy uciskowe, pasy lędźwiowe po

wej porady i nie kwestionuje naszych kompetencji w dobo-

prezerwatywy, pastylki z nikotyną czy szczepionki przeciw HPV

rze zaproponowanego przez nas leczenia. Nikt nas też nie

(dla dziewcząt i chłopców), wszystko jest refundowane.

zamęcza pytaniami o preparaty z reklamy, ani nie komentuje
cen leków, co sprawia, że mamy dużo większy komfort pracy.

JB: Czy absolwent studiów farmaceutycznych może praco-

Kolejnym miłym zaskoczeniem były proste zasady w nomen-

wać tylko w aptece?

klaturze leków, które pozwoliły mi bardzo szybko opanować
nazwy francuskich specyfików. Na przykład lek oryginalny

MCz: Zaskakująca jest różnorodność i mnogość zawodów,

Avodart, zawierający dutasteryd, ma swoje zamienniki, któ-

w których mogą się tu realizować osoby po studiach farma-

re się nazywają odpowiednio: Dutasteryd Sandoz, Dutasteryd

ceutycznych. Jest siedem odrębnych sekcji Ordre national

Teva, Dutasteryd Mylan itd. Wszystkie te zamienniki mają jed-

des pharmaciens, odpowiednika Naczelnej Izby Aptekarskiej,

nakową cenę urzędową. Dzięki temu prostemu systemowi ani

reprezentujących różne zawody farmaceutyczne, nie tylko te

osoba wydająca lek, ani pacjent nie ma wątpliwości, czy dany

apteczne. O zmianie aktywności zawodowej zawsze należy

lek jest lekiem oryginalnym, czy jego zamiennikiem. Dla po-

poinformować swoją sekcję, z każdą zmianą apteki musiałam

równania polski farmaceuta ma w tym konkretnym przypadku

jej wysłać moją umowę o pracę, ponieważ farmaceuta aptecz-

sześć różnych nazw do zapamiętania.

ny jest przypisany do konkretnej apteki, a Ordre musi w każdej
chwili wiedzieć, gdzie praktykujemy.

JB: A jak wygląda codzienne ekspediowanie leków na receptę?

JB: Czy może Pani rozwinąć to ostatnie zagadnienie i opowiedzieć nam więcej na temat możliwości podejmowania pracy

MCz: We Francji jesteśmy zobowiązani to wydawania tań-

przez farmaceutów? Gdzie jeszcze oprócz apteki farmaceuta

szych leków generycznych, a zasady wydawania leków nie są

może się realizować?

wyjątkowo skomplikowane. Nie ma też potrzeby biegania za
lekarzem, by zaparafować jakąś poprawkę na recepcie, mo-

MCz: Jest ich naprawdę sporo, bo już na piątym roku studiów

żemy sami zdecydować, jaką ilość leku wydać pacjentowi.

wybiera się jedną z trzech następujących opcji: aptekę, prze-

W razie większych wątpliwości telefon do lekarza albo roz-

mysł farmaceutyczny lub tzw. internat, czyli rezydenturę. Dwie

mowa z pacjentem wystarczają, by zweryfikować szczegóły

pierwsze opcje to tzw. krótki cykl studiów, trwający sześć lat,

przepisanego leczenia. Procedury są przejrzyste i przemyśla-

gdzie dwa ostatnie lata są ukierunkowane pod wykonywanie

ne w kierunku dobra pacjenta. Zawsze podejmujemy decyzję

zawodu farmaceuty aptecznego lub jednego z wielu zawodów

na jego korzyść. Oryginał recepty należy do pacjenta, z wyjąt-

przemysłowych. Trzeci wybór to tzw. długi cykl studiów. Trwa

kiem recept na leki narkotyczne. W aptece jedynie skanujemy

on dziewięć lat i przygotowuje do zawodu farmaceuty szpi-

receptę i zwyczajowo drukujemy na jej rewersie, co zostało

talnego, biologa medycznego lub umożliwia pracę przy ba-

wydane. Dodatkowo wszystko jest zapisane w programie ap-

daniach i innowacjach farmaceutycznych. Dodatkowo można

tecznym. Recepta odnawialna jest ważna rok, nie ma także

też oczywiście pracować w hurtowni farmaceutycznej, jako

ograniczeń w ilości przepisanych leków na jednej recepcie.

specjalista od dystrybucji gazów medycznych, jako inspektor

Pacjent może wybrać z recepty, co chce, kiedy chce i gdzie

zdrowia publicznego czy doradca we francuskim odpowiedni-

chce. Zbędne jest metkowanie opakowań. Przyjmowanie le-

ku NFZ. Można też zostać wykładowcą i szkolić techników oraz

ków na stan apteki, jak również ich wydawanie pacjentowi od-

studentów. Dużo szczegółowych informacji na temat wszyst-

bywa się zawsze poprzez skanowanie kodu kreskowego EAN

kich zawodów farmaceutycznych można znaleźć na stronie

lub kodu DataMatrix, który coraz częściej zastępuje tradycyjny

Ordre www.lesmetiersdelapharmacie.fr. Polecam tam zajrzeć,

kod kreskowy.

bo jest sporo ciekawostek dotyczących możliwości zawodowych w naszej profesji.
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JB: Wspominała Pani, że we Francji samoleczenie jest w du-

JB: Pacjent zatem nigdy nie wnosi opłat w czasie leczenia?

żym stopniu ograniczone. Czy zatem poza aptekami można
zakupić leki w innych miejscach np. na stacji benzynowej,

MCz: Na wizytę do ginekologa, położnej, okulisty czy dentysty

w sklepie spożywczym czy sklepie zielarskim?

nie potrzeba skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Na
diagnostykę do lekarzy pozostałych specjalizacji kieruje nas

MCz: Nie, leki można zakupić jedynie w aptece. Suplementy

nasz zadeklarowany lekarz prowadzący, odpowiednik polskie-

diety można dodatkowo kupić w tzw. parapharmacie, która

go lekarza rodzinnego. Istnieją jednak dwie opłaty, które są

jednak musi być kierowana przez dyplomowanego farma-

potrącane z naszej refundacji i które stanowią wkład w zacho-

ceutę. Francuscy farmaceuci nie pozwalają na liberalizację

wanie tutejszego systemu opieki zdrowotnej. Opłata jednego

monopolu sprzedaży leków i są bardzo solidarni w tej kwestii.

euro jest pobierana za każdą wizytę u lekarza pierwszego kon-

W 2014 roku próba przeprowadzenia reformy pozwalającej na

taktu, u specjalisty oraz za badanie w laboratorium medycz-

sprzedaż leków OTC w supermarketach nie doszła do skutku,

nym. Opłata 0,50 € za każde opakowanie wydanego w aptece

po tym jak ponad 90% aptek uczestniczyło w strajku general-

leku. Opłaty te nie mogą przekroczyć kwoty 50 € rocznie na

nym.

pacjenta. Okulary korekcyjne są w pełni refundowane i możemy je odnawiać co dwa lata, podobnie jak aparaty słucho-

JB: Farmacja we Francji to rzeczywiście temat rzeka z pozy-

we, które możemy wymienić raz na cztery lata. Kobiety mogą

tywnym oczywiście wydźwiękiem. Każde poruszane przez

liczyć na bezpłatną antykoncepcję oraz łatwy dostęp do an-

Panią zagadnienie aż się prosi o rozwinięcie, tak jest cieka-

tykoncepcji awaryjnej w każdej aptece. Zarówno dobrowolne

we... Ponieważ powoli musimy już zmierzać do końca, po-

przerwanie ciąży, jak i zapłodnienie in vitro są refundowane.

prosimy jeszcze o podzielenie się informacjami związanymi

Nieletnie dziewczyny mają dostęp do bezpłatnej tabletki an-

z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej we Francji. Czy dzia-

tykoncepcyjnej oraz do darmowej pigułki „dzień po” bez po-

ła ona sprawnie czy też są jakieś utrudnienia w korzystaniu

trzeby zgody rodzica. Mamy również łatwy dostęp do badań

z usług medycznych?

przesiewowych i szczepień, a w zależności od rodzaju ubezpieczenia dodatkowego możemy mieć zrefundowaną wizytę

MCz: Z mojego doświadczenia stwierdzam, że bardzo spraw-

u psychologa, dietetyka, podologa, osteopaty czy homeopaty.

nie. Z każdą wizytą lekarską zwykle jestem pozytywnie zasko-

Mój ubezpieczyciel na przykład zwraca mi 85% kosztów lecze-

czona jakością usługi medycznej. Lekarz nie tylko jest kom-

nia ortodontycznego specjalnymi przeźroczystymi nakładka-

petentny i uprzejmy, przeprowadza szczegółowy wywiad,

mi, na które w Polsce nigdy bym sobie nie pozwoliła z powodu

odpowiada na nasze pytania, ale przede wszystkim ma dla nas

bardzo wysokiej ceny.

czas na wyjaśnienie przebiegu badania czy leczenia. Zawsze
możemy liczyć na przeprosiny z jego strony, gdy mu zdarzy

JB: Wobec tak korzystnych świadczeń zdrowotnych wydaje

się małe opóźnienie. Nie spotkałam się z tym, będąc pacjent-

się Pani, że francuska opieka zdrowotna wymaga w ogóle ja-

ką w Polsce, czy to w publicznej przychodni, czy w gabinecie

kichkolwiek reform? Temat ten często pojawiał się w czasie

prywatnym. We Francji nie ma bowiem czegoś takiego jak

kampanii prezydenckiej. Czy faktycznie są jakieś oczekiwa-

wizyta prywatna. Każdy pozostający na stałe na terenie Fran-

nia zmian ze strony pracowników opieki zdrowotnej lub ze

cji ma prawo do podstawowego ubezpieczenia, które refun-

strony pacjentów?

duje większość świadczeń na poziomie 70%. Ubezpieczenie
dodatkowe natomiast jest obowiązkowe dla większości osób

MCz: Francja boryka się z brakiem personelu medycznego - są

pracujących, a nasz pracodawca finansuje przynajmniej jego

regiony, w których ciężko o dostęp do lekarza ogólnego czy

połowę. Zwraca nam ono resztę kosztów leczenia. U lekarza

specjalisty. Sądzę, że spowoduje to, że farmaceuci będą od-

najpierw płacimy za wizytę, a następnie do około tygodnia re-

grywać jeszcze większą rolę w systemie opieki zdrowotnej.

fundacja od tych dwóch ubezpieczycieli przychodzi na nasze

Aptekarze już uzyskują coraz większe uprawnienia i mają co-

konto bankowe. Inaczej niż w aptece czy laboratorium me-

raz liczniejsze obowiązki. Aktualnie są wdrażane reformy już

dycznym, gdzie pacjent nic nie płaci, bo refundacja odbywa

na etapie edukacji techników i przyszłych farmaceutów. Wła-

się bezpośrednio pomiędzy apteką czy laboratorium a ubez-

ściciele aptek proponują coraz bardziej elastyczne godziny

pieczycielami.

pracy i wyższe stawki, by skusić młodych magistrów do pracy
w aptekach.
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fa r m ac e u t ka w e f ran c j i

JB: Lepsze wynagrodzenia i zwiększenie kompetencji to za-

Nieustannie tu odkrywam nowe smaki i testuję zaskakują-

wsze dobra zachęta do pracy w aptece. Coraz częściej jed-

ce przepisy. Ostatnie dwa lata uświadomiły mi dodatkowo,

nak nawet i w Polsce farmacja nie kojarzy się jednoznacznie

jak bardzo to solidarny i zdyscyplinowany naród. Z bardziej

z aptekarstwem. Pani również postanowiła wykorzystać

pragmatycznych powodów, za które doceniam życie we Fran-

swoje kompetencje zawodowe w pracy poza apteką. Proszę

cji, muszę wymienić bardzo wysoki poziom opieki zdrowotnej,

nam powiedzieć, gdzie pracuje Pani obecnie i na czym pole-

czyste powietrze i laickość. Piękna architektura, niezliczo-

gają Pani obowiązki?

ne atrakcje kulturalne i różnorodność krajobrazowa to także
mocne argumenty, by się zakochać w tym kraju. To właśnie

MCz: W ubiegłym roku zdecydowałam się na zmianę swojej

dzięki Francji odkryłam i realizuję swoją pasję, jazdę konną.

ścieżki zawodowej i przejście z apteki do przemysłu farma-

Jest to jeden z najliczniej uprawianych sportów przez Fran-

ceutycznego. Obecnie pracuję w firmie biofarmaceutycznej

cuzów, niemal 650 tysięcy osób jest związanych z tą dyscypli-

specjalizującej się w dziedzinie immunoterapii alergenowej.

ną. Po sześciu latach mieszkania w rejonie paryskim czuję się

Jestem w zespole farmaceutów odpowiedzialnych za kontro-

mocno zasymilowana z tutejszą kulturą i stylem życia. Nie pla-

lę specjalnych recept na preparaty do odczulania, które są

nuję stąd wyjeżdżać, bo jestem pewna, że jeszcze sporo cieka-

przygotowywane specjalnie dla konkretnej osoby. Sprawdzam

wych doświadczeń mnie tu czeka, nie tylko tych zawodowych.

zgodność recepty lekarskiej z wygenerowanym zamówieniem,
kontroluję schemat leczenia wstępnego i podtrzymującego

JB: A czy dostrzega Pani jakieś minusy mieszkania i życia we

oraz historię leczenia. Weryfikuję status poprzednich dostaw,

Francji?

a następnie zatwierdzam zlecenia do wysłania na produkcję. We Francji dostarczamy te preparaty bezpośrednio z li-

MCz: Oczywiście, że tak. Szczególnie na początku sporo mnie

nii produkcyjnej do domu pacjenta z zachowaniem łańcucha

tu irytowało. Francuzi słabo znają języki obce, dogadać się z

chłodniczego dostaw. Potrzeba było kilku tygodni szkoleń, aby

kimś, nawet młodym, po angielsku to nie lada wyczyn. Miesz-

zdobyć wymagane uprawnienia, niezbędne do samodzielne-

kanie w rejonie paryskim to sporo czasu straconego w kor-

go stosowania odpowiednich procedur. Bardzo mi się podoba

kach, lepiej się nigdzie nie wybierać bez włączonej aplikacji

to nowe doświadczenie i chciałabym się dalej rozwijać w tym

informującej o sytuacji drogowej na naszej trasie. Można po-

kierunku.

konać 40 km w pół godziny albo zrobić 10 km w godzinę. Natomiast decydując się na transport publiczny trzeba się liczyć

JB: Choć farmaceutą jest się 24 godziny na dobę to jednak

z częstymi strajkami. Zdarza się, że trzeba wziąć dzień wolny

nie samą farmacją żyjemy... Kończąc już naszą rozmowę za-

w dniu strajku, bo nie ma jak dotrzeć do pracy.

pytam jeszcze, co najbardziej ceni Pani we Francuzach i życiu
we Francji?

JB: Mimo wszystko to chyba jednak nic strasznego! Bardzo
dziękujemy pani Monice, że podzieliła się z nami swoim do-

MCz: Francuzów cenię przede wszystkim za ich otwartość i to-

świadczeniem zawodowym i naświetliła nam realia funkcjo-

lerancyjność, dzięki którym mogłam zamieszkać w ich kraju.

nowania aptek i opieki zdrowotnej we Francji!

Moje początki na emigracji były trudne, ze względu na barierę
językową, ale im bardziej byłam komunikatywna, tym większą czułam tu życzliwość. Dla mnie warunkiem koniecznym,
by móc się tu czuć dobrze i w pełni korzystać z uroków życia
we Francji, jest dobra znajomość języka francuskiego. Francuzi są wyjątkowo uprzejmi, dyskretni i uwielbiają wszystko, co
francuskie. Są dumni ze swoich tradycji i wspierają produkcję
lokalnych specjałów. Sklepy z winem, serami, z czekoladkami
czy z herbatą oferują ogromny wybór produktów bardzo wysokiej jakości. Wszystko się tu kręci wokół dobrego jedzenia.
To zdecydowanie ulubiony temat do rozmów i pretekst do
spotkań towarzyskich, a zarazem bez wątpienia najważniejszy
element tutejszej kultury, za który uwielbiam Francję.
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PAN OR AMA S A M ORZĄ DU

Apel Naczelnej Izby Aptekarskiej i organizacji pacjentów

Objaśnienia prawne Ministra Zdrowia dotyczące ustawy

w sprawie rozszerzenia szczepień w aptekach

„Apteka dla Aptekarza”

Szczepienia przeciwko COVID-19 prowadzone w aptekach fak-

Naczelna Izba Aptekarska udostępniła objaśnienie prawne

tycznie przyczyniły się do zwiększenia tempa szczepień popu-

Ministra Zdrowia powstałe wobec sygnałów o wątpliwościach

lacji. W aptekach wykonano prawie 2 miliony szczepień (1,8

interpretacyjnych dotyczących tzw. ustawy „Apteka dla Apte-

mln szczepień przeciw COVID-19 oraz około 8 500 szczepień

karza”. Zgodnie z objaśnieniem, Minister potwierdza, że sfor-

przeciwko grypie w okresie listopad 2021 r. – marzec 2022 r.).

mułowanie „co najmniej 4 aptek ogólnodostępnych” wskaza-

Tego potencjału i kapitału nie wolno zmarnować, stąd apel

ne w art. 99 ust. 3a pkt 1-3 ustawy Prawo farmaceutyczne

Naczelnej Izby Aptekarskiej i Organizacji Pacjentów w sprawie

odnosi się do liczby aptek ogólnodostępnych prowadzonych

rozszerzenia szczepień w aptekach.

w kraju.

Apel dotyczy rozszerzenia dotychczasowego zakresu szczepień wykonywanych w aptekach obejmujących szczepienia
przeciw wirusowi SARS-CoV-2 o szczepienia przeciwko grypie
oraz przeciwko pneumokokom.
W zgodnej opinii ekspertów klinicznych szczepienia przeciw
pneumokokom oraz grypie mogą i powinny być wykonywane

Izba w Bielsku-Białej przypomina, że zgodnie z nowelizacją

przez odpowiednio przeszkolonych farmaceutów w aptekach.

rozporządzenia ws. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, obowiązek

Rozszerzenie zakresu szczepień realizowanych blisko pacjen-

noszenia maseczek w szpitalach i aptekach zostaje przedłużo-

tów przyniesie wyraźne korzyści:

ny do 31 sierpnia 2022 r.

1.

1. pozwoli na odciążenie kadry medycznej zaangażowanej w prowadzenie szczepień, co może mieć ogromne
znaczenie zwłaszcza przed spodziewaną kolejną - jesienną falą zachorowań na COVID-19;

2.

pozwoli na wcześniejsze objęcie opieką medyczną kolejnych grup pacjentów, przyczyniając się w ten sposób do
zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia;

3.

skróci ścieżkę pacjenta chcącego się zaszczepić, co wpłynie na zwiększenie zainteresowania i w efekcie na wzrost
wyszczepialności społeczeństwa, a przede wszystkim
grup podwyższonego ryzyka.

Na stronie częstochowskiej OIA można zapoznać się z relacją
z XX Jurajskiej Wiosny Farmaceutów. Konferencja odbyła się
w dniach 17-19 czerwca w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Morsko Plus. Wśród zaproszonych gości była Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Krajowa Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej dr n.
farm. Krystyna Chmal-Jagiełło oraz dr n. med. Marcin Cichoń,
Śląski Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej.
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Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu informuje, że 12

GOIA przekazuje zaproszenie do udziału w III edycji studiów

lipca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2022 r.

podyplomowych „Marketing na rynku farmaceutycznym”

o zmianie ustawy ‒ Prawo farmaceutyczne oraz ustawy

organizowanych przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki

o zawodzie farmaceuty (Dz. U. 2022, poz. 1344). Ustawa ta

i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola

przyznaje ochronę prawną farmaceutom i technikom farma-

Marcinkowskiego w Poznaniu: "Rynek farmaceutyczny pod-

ceutycznym ‒ w zakresie wykonywania przez nich czynności

lega dynamicznym zmianom stawiając nam nowe wymaga-

zawodowych ‒ taką, jaka przysługuje funkcjonariuszom pu-

nia. Jesteśmy na bieżąco z tymi trendami, stąd nasze działa-

blicznym.

nia ukierunkowane na dobór optymalnej tematyki zajęć i jej
dostosowanie do najbardziej aktualnych potrzeb rynku. W III

Zgodnie z opinią radcy prawnego DIA, Piotra Sędłaka: „Przy-

edycji studiów z pewnością położymy szczególny nacisk na za-

znanie farmaceutom i technikom farmaceutycznym szcze-

rządzanie marką, strategie i negocjacje cenowe oraz budowa-

gólnej ochrony prawnej nakłada na sprawców określonych

nie przewagi konkurencyjnej na rynku farmaceutycznym. Nie

przestępstw, których dopuszczą się wobec nich, surowszą

zabraknie nowości z zakresu e-commerce, procesu rekrutacji

odpowiedzialność karną. Chodzi o przestępstwa stypizowane

na rynku farmaceutycznym, ale też treści dotyczących aspek-

w art. 222, 223, 226 i 272 k.k. Najczęstszymi skutkami nega-

tów prawnych, zarządzania produktem, kapitałem i zasobami

tywnych zachowań wobec farmaceutów oraz techników far-

ludzkimi". Zajęcia prowadzone będą w trybie weekendowym

maceutycznych są naruszenia dóbr osobistych oraz nietykal-

i w formule hybrydowej.

ności cielesnej.
Przyznanie dodatkowej ochrony prawnej skutkuje ponadto
tym, że przypadki napaści skutkującej uszczerbkiem na zdrowiu oraz znieważeń będą ścigane z oskarżenia publicznego (organy ścigania zobowiązane będą podjąć odpowiednie
czynności). Dotychczas taki tryb ścigania nie występował automatycznie, np. w sytuacji napaści, skutkującej powstaniem
uszczerbku na zdrowiu poniżej 7 dni, ściganie następowało
z oskarżenia prywatnego.

Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej przygotował komunikat, w którym przypomina, że „w związku z licznymi przypadkami informacji o niewykonywaniu przez apteki
obowiązku stosowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniająca

Uchwalone zmiany z całą pewnością wzmocnią poczucie bezpieczeństwa farmaceutów w ich miejscu pracy. Dają one nadzieję na wyeliminowanie przypadków przemocy względem
pracowników aptek. Wprowadzone zmiany są pochodną napaści na członka Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, będącego pracownikiem apteki w Zgorzelcu, jaka miała
miejsce w grudniu 2021 r. W następstwie tego Prezes ORA DIA
we Wrocławiu ‒ mgr farm. Marcin Repelewicz oraz członkowie Rady DIA we Wrocławiu czynili starania, celem uchwalenia odpowiednich zmian w prawie, co w dniu dzisiejszym stało
się faktem”.

dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu
odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych
produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji
przypominam, że za brak raportowania do systemu Krajowej
Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL) grozi
kara finansowa do 20.000 zł, zgodnie z przepisami art. 127 cb
ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne”.
Jak czytamy dalej w przypomnieniu: „Zgodnie z treścią przepisu karę wymierza WIF uznaniowo, biorąc pod uwagę skalę
zaniechania w raportowaniu, jego okres i inne czynniki. Od
decyzji WIF przysługuje skarga do GIF, a następnie do Sądu
Administracyjnego”.
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W dniu 8 czerwca 2022 r. w Hotelu Kameralnym w Kielcach od-

OIA w Łodzi organizuje we współpracy z Hurtap SA VI Mistrzo-

był się Sprawozdawczy Zjazd Aptekarzy Kieleckiej Okręgowej

stwach Polski Farmaceutów w maratonie MTB, które odbę-

Izby Aptekarskiej. Na stronie KOIA można znaleźć informację

dą się w Bronisławowie, 17 września 2022 r. Izba zaprasza do

o przebiegu Zjazdu, jak również fotorelację z wydarzenia.

uczestnictwa i wspólnej integracji farmaceutów, pracowników
branży farmaceutycznej, ich rodziny i dzieci, a także przyjaciół
farmacji.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na studia podyplomowe „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych”. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie
farmaceutów do prowadzenia opieki farmaceutycznej oraz
innych świadczeń zdrowotnych (m. in. przeglądów lekowych)
rekomendowanych do wdrożenia w aptekach ogólnodostęp-

Krakowska izba informuje, że ukazał się numer 2/2022 biuletynu informacyjnego OIA w Krakowie „Farmacja Krakowska”.
W sekcji "Vademecum Kierownika Apteki" można zapoznać
się z opracowaniem Ustawiczny rozwój zawodowy – nowe

nych.

zasady podnoszenia kwalifikacji, a pod winietą "Opieka Far-

Na stronie LOIA można także zapoznać się z pracą poglądową

i potrzeby kosmetyczne towarzyszące terapiom przeciwnowo-

maceutyczna" można przeczytać tekst "Problemy skórne

napisaną w ramach samokształcenia podczas realizacji programu specjalizacyjnego z zakresu farmacji klinicznej: "Poli-

tworowym". Numer obfituje także w opracowania z dziedziny
historii farmacji i fitoterapii.

terapia i polipragmazja". Autorem jest mgr farm. Agnieszka
Michalczewska, a kierownikiem specjalizacji mgr farm. Beata
Swatowska: „Ze względu na szeroko rozumiany postęp medycyny, coraz częściej jedna lub kilka chorób jest leczona terapią
skojarzoną, czyli politerapią. Społeczeństwo żyje coraz dłużej.
Prawidłowo prowadzona terapia wielolekowa jest zjawiskiem
korzystnym i pożądanym w farmakologii. Właściwie skojarzone leki wykazują efekt addycyjny lub synergistyczny w zakresie
efektu terapeutycznego oraz nie potencjalizują swoich działań
niepożądanych”.

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie zaprasza na XI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy, które odbędą się w dniach
25-28.08.2022 r. w Imionku koło Pisza w Ośrodku Żeglarskim
Wrota Mazur, nad jeziorem Roś.
Start będzie odbywał się w trzech kategoriach: o puchar
Prezesa NRA, o puchar Prezesa OIA w Olsztynie i o statuetkę Najlepszego Sternika (Skipera) regat. Dodatkowo zostaną
przydzielone inne nagrody, takie jak: Najlepszego Nawigatora
regat w biegu długim - nagroda ufundowana tradycyjnie przez
Aptekarza Polskiego, Najlepszej Sterniczki/Sternika regat, Naj-

Izba w Zielonej Górze informuje, że XXXI Okręgowy Zjazd

młodszego Uczestnika regat, nagrodę Fair Play, jak również

Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA odbędzie się w dniach 8-9

okolicznościowe wyróżnienia dla najbardziej farmaceutycznej

października 2022 r. w Jesionce k/Kolska.

załogi, czy dla najbardziej roztańczonej załogi.
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POIA zaprasza do obejrzenia wideorelacji II Konkursu Talentów Farmaceutów POIA, który odbył się 2 lipca 2022 roku
w siedzibie Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie przy ulicy Lenartowicza 17A/140-141. Link do relacji
dostępny jest w sekcji "Aktualności".

Na stronie internetowej poznańskiej izby można pobrać najnowszy numer Farmacji Wielkopolskiej - czasopisma Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. W numerze między
innymi: rozmowa z dr hab. n. med. Marzenną Dagmarą Bartoszewicz, kierownikiem Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im.
Piastów Śląskich we Wrocławiu na temat narastania wielolekooporności bakterii, refleksje dotyczące ustawy o zawodzie
farmaceuty, analiza rynku farmaceutycznego w obliczu pandemii, wojny w Ukrainie oraz inflacji czy wywiad z mgr farm.
Ewą Steckiewicz-Bartnicką na temat farmacji szpitalnej.
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T E S T WI ED Z Y

01

05

Zespół odstawienny przy stosowaniu benzodiazepin najszybciej obserwujemy w przypadku nagłego
zaprzestania przyjmowania:

Szczepionka przeciw ospie prawdziwej może być
skuteczna wobec ospy małpiej w:
A. 25%
B. 45%
C. 65%
D. 85%

A. diazepamu
B. klorazepanu
C. klonazepamu
D. lorazepamu

06

02

Podstawowym kryterium oceny jakości olejków
eterycznych jest technika:

Kodeina stosowana jako środek przeciwkaszlowy,
bez konsultacji z lekarzem nie powinna być stosowana dłużej niż:

A. chromatografii cienkowarstwowej
B. chromatografii jonowej
C. chromatografii gazowej
D. chromatografii cieczowej

A. 3 dni
B. 7 dni
C. 14 dni
D. 21 dni

07

03

Olejek miętowy w kategorii stosowania tradycyjnego jest wskazany w:
A. łagodzeniu miejscowego świądu skóry nieuszkodzonej
B. objawowym łagodzeniu miejscowego bólu mięśni
C. łagodzeniu objawów kaszlu i przeziębienia
D. wszystkie powyższe wskazania są właściwe

Oreksyny A i B (hipokretyny 1 i 2) są neuropeptydami które oprócz regulacji apetytu wykazują:
A. działanie regulujące mechanizmy związane z czasem snu i
czuwania
B. wpływają na wydzielanie hormonów tropowych
C. biorą udział w złożonym procesie powstawania uzależnień
od środków psychoaktywnych
D. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

04
Pierwszy przypadek ospy małpiej u człowieka
został stwierdzony w wiosce na terenie
Demokratycznej Republiki Konga w roku:

08
Stosowanie olejku miętowego o ugruntowanej
skuteczności w łagodzeniu łagodnych dolegliwości
skurczowych, wzdęć i bolesności przewodu pokarmowego, szczególnie w przypadku zespołu jelita
drażliwego nie jest zalecane przez EMA u dzieci
poniżej:
A. 3 roku życia
B. 6 roku życia
C. 8 roku życia
D. 12 roku życia

A. 1930
B. 1950
C. 1970
D. 1990

Prawidłowe odpowiedzi:
1. D, 2. B, 3. D, 4. C, 5. D, 6. C, 7. D, 8. C
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