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EDUKACJA

W systemie publikowane są punk-
towane szkolenia skierowane głównie 
do farmaceutów, aktualizujących wie-
dzę w ramach szkoleń ciągłych. 

System dostępny pod adresem in-
ternetowym: http://www.e-dukacja.net 
jest próbą wykorzystania metodyki na-
uczania na odległość w celu dostarczenia 
farmaceutom aktualnej, rzetelnej i prak-
tycznej wiedzy użytecznej w codziennej 
pracy. Bazując na najlepszych dostęp-
nych wzorcach światowych, wnosi wła-
sne koncepcje zarządzania i publikowa-
nia treści edukacyjnych dla specjalistów  
z dziedziny farmacji.

E-duk@cja zawiera wszystkie 
składniki kompletnego systemu e-na-
uczania:
-  materiały dydaktyczne przygotowane 

specjalnie na potrzeby systemu e-na-
uczania,

-  narzędzia elektroniczne służące do 
wymiany i zarządzania informacją 
(poczta elektroniczna, forum dysku-
syjne, narzędzia zarządzania czasem)

-  testy i quizy sprawdzające sposób 
przyswajania wiedzy na poszczegól-
nych etapach kształcenia,

-  narzędzia pozwalające na tworzenie 
wirtualnych studiów przypadków 
(Problem Based Learning).

Co powinien zrobić farmaceuta, 
jeśli chce uczestniczyć w szkoleniu? 
Pierwszy krok to odwiedzenie strony 
serwisu edukacyjnego: E-duk@cja 
http://www.e-dukacja.net lub http://
www.e-dukacja.pl i rejestracja w sys-
temie. Aby się zarejestrować, należy 
wybrać opcję Rejestracja – system 
poprosi o podanie kilku informacji 
niezbędnych do utworzenia konta użyt-
kownika. Wśród wymaganych infor-
macji znajdują się m.in.:
-  login – maks. 16 znaków (ciągły tekst, 

bez spacji – tylko litery lub cyfry)

Szkolenia ciągłe
dla wszystkich
15 lutego 2005 roku udostępniono użytkownikom kompletny system szkoleń interne-
towych E-duk@cja. System powstał w Pracowni Farmakoepidemiologii i Farmakoekono-
miki Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
we współpracy z Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie. 

-  imię, nazwisko i numer PESEL
  użytkownika
- adres e-mail
- Izba Aptekarska
 Dodatkowo uczestnik szkolenia może 
udostępnić dane adresowe.

Po zakończeniu rejestracji zo-
staje założone konto użytkownika,  
a system wyświetla odpowiednią infor-
mację. Jednocześnie na podany adres e-
-mail wysłane zostaje HASŁO DOSTĘ-
PU DO SZKOLEŃ, dlatego tak ważne 
jest podanie PRAWIDŁOWEGO AD-
RESU POCZTY ELEKTRONICZ-
NEJ! Po odebraniu wiadomości prze-
słanej przez system – należy wejść do 
zakładki LOGOWANIE i wykorzystać 
podany login oraz przesłane hasło. Każ-
dy z użytkowników ma swoje osobiste 
konto, w którym zapisane są podstawo-
we informacje oraz wyniki uzyskane  
z poszczególnych testów, do których 
przystąpił. Część informacji można 

edytować i zmieniać (adres pocztowy, 
adres e-mail, hasło).

Po zalogowaniu się w systemie 
należy wybrać opcję „Szukaj kursu” 
i wyświetlić wszystkie dostępne kur-
sy. Jeśli szukamy konkretnego szko-
lenia – istnieje możliwość wpisania 
poszukiwanej frazy i wyszukiwania 
po jego nazwie. Przy pojawiającej się 
liście kursów znajduje się odnośnik, 
umożliwiający zapisanie się na listę 
oczekujących. Dalsza procedura jest 
następująca – administratorzy sys-
temu przesyłają wiadomość do OIA  
z danymi farmaceuty w celu kontroli 
przynależności/składek członkowskich. 
Po odpowiedzi z Izby – dostęp zostaje 
odblokowany, a użytkownik ma pełen 
dostęp do usług oferowanych przez 
system.

Na podstawie opracowania dr Sebastiana 
Polaka i dr Aleksandra Mendyka

Temat szkolenia
Ilość punktów edukacyjnych 

przyznawanych 
uczestnikowi szkolenia po 

rozwiązaniu testu

Szkolenia ciągłe farmaceutów - wybrane problemy terapii chorób 
zakaźnych (finansowanie NIA) 2

Szkolenia ciągłe farmaceutów - farmakogenetyka - wpływ 
czynników genetycznych na skuteczność i bezpieczeństwo 
farmakoterapii (finansowanie NIA)

2

Szkolenia ciągłe farmaceutów - wybrane aspekty opieki 
farmaceutycznej (finansowanie NIA) 2

Szkolenia ciągłe farmaceutów - postępy farmakoterapii chorób 
metabolicznych 10 (kurs)

Szkolenia ciągłe farmaceutów - profilaktyka oraz leczenie
farmakologiczne osteoporozy 2

Szkolenia ciągłe farmaceutów - współczesna farmakoterapia i rola 
farmaceuty w leczeniu choroby niedokrwiennej serca 2

Szkolenia ciągłe farmaceutów - współczesna farmakoterapia 
nadciśnienia tętniczego 2

Szkolenia ciągłe farmaceutów - bezpieczeństwo lekowe 2

Szkolenia ciągłe farmaceutów - patofizjologia i diagnostyka
osteoporozy 2

Tematyka dostępnych wykładów 
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Hemoroidy 
palący problem

Nazwa hemoroidy pochodzi z greki i oznacza „przepływ krwi”, czy też 
„krwawienie”. W zdrowym organizmie pełnią funkcję fizjologiczną – two-
rzą splot naczyń krwionośnych, który ma za zadanie wspomaganie zwiera-
czy odbytu. O hemoroidach jako o schorzeniu mówi się, gdy przepływ krwi  
w naczyniach tego splotu ulega zaburzeniu, a naczynka poszerzają się 
tworząc bolesne uwypuklenia błony śluzowej.

Hemoroidy dotykają najczęściej osoby prowadzące siedzący tryb życia 
(kierowcy, pracownicy biurowi) oraz osoby starsze. Dokuczają także kobietom  
w ciąży, które na skutek zmian hormonalnych i rosnącego ciśnienia w jamie 
brzusznej, są szczególnie narażone na zaparcia sprzyjające hemoroidom. 
Wydaje się, że u niektórych chorych w patogenezie schorzenia rolę odgry-
wają czynniki genetyczne, a także długofalowe zaniedbania dietetyczne.

Hemoroidy są przyczyną bardzo nieprzyjemnych dolegliwości. Powo-
dują świąd, pieczenie, krwawienie. Stopniowo powiększają się i wypadają 
- podczas defekacji, wysiłku fizycznego, a w końcu na stałe. W ostatnim sta-
dium są przyczyną znacznego bólu, a nawet nietrzymania stolca. Znacząco 
obniżają komfort życia pacjenta i utrudniają utrzymanie higieny osobistej. 
Jeśli dojdzie w nich do zakrzepu krwi, może być niezbędna hospitalizacja. 

Hemoroidy są dosłownie i w przenośni „palącym” problemem. 
Mimo to dla wielu osób są dolegliwością wstydliwą. Pacjenci niechęt-
nie o nich mówią, często po zakup preparatu wysyłają krewnych, lub 
udają, że kupują lek dla kogoś innego. Utrudnia to nawiązanie kontaktu 
i dobór odpowiedniej postaci leku. W takiej sytuacji rozwiązaniem może 
być polecenie żelu z kaniulą doodbytniczą, który może być stosowa-
ny zarówno zewnętrznie, jak i do wnętrza kiszki stolcowej. Nowoczesne 
kompozycje lekowe działają kompleksowo – łagodzą ból, zmniejsza-
ją obrzęk i odczyn zapalny, a także uszczelniają naczynia krwionośne. 
W terapii hemoroidów dobrze sprawdzają się wyciągi ziołowe znane  
z korzystnego działania w schorzeniach naczyniowych, czyli przede wszyst-
kim wyciąg z nasion kasztanowca.

mgr farm. Olga Sierpniowska
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28 października 2006 roku wchodzi w życie usta-
wa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia (Dz. U. nr 171/2006 poz. 1225). 

Słowniczek ustawowy (art. 3) zawiera definicje
61. pojęć, w tym suplementu diety i środka spożywcze-
go specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Suple-
mentem diety jest środek spożywczy, którego celem jest 
uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym 
źródłem witamin lub składników mineralnych lub in-
nych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny 
fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowa-
dzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowa-
nie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych 
podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek  
z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych 
postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spoży-
wania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, 
z wyłączeniem produktów posiadających właściwości 
produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa far-
maceutycznego. 

Art. 27 ust. 4 stanowi, że suplementy diety są wpro-
wadzane do obrotu, prezentowane i reklamowane pod 
nazwą „suplement diety”, która nie może być zastąpiona 
nazwą handlową (wymyśloną) tego środka spożywczego. 
Jeżeli suplement diety jest oznakowany dodatkowo nazwą 
handlową (wymyśloną), określenie „suplement diety” jest 
zamieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie tej nazwy. 

Art. 119 ustala, że suplementy diety niespełniające 
wymagań w zakresie oznakowania, wprowadzone do ob-
rotu przed dniem wejścia w życie ustawy, mogą znajdo-
wać się w obrocie do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej 
niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego jest środek spożywczy, który ze względu na 
specjalny skład lub sposób przygotowania wyraźnie różni 
się od środków spożywczych powszechnie spożywanych 
i zgodnie z informacją zamieszczoną na opakowaniu jest 
wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania 
szczególnych potrzeb żywieniowych osób, których proce-
sy trawienia i metabolizmu są zachwiane lub osób, które 
ze względu na  specjalny stan fizjologiczny mogą odnieść 
szczególne korzyści z kontrolowanego spożycia  określo-
nych substancji zawartych w żywności - taki środek spo-
żywczy może być określany jako „dietetyczny”, a także 
zdrowych niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 
3 lat. 

Odnośnie do suplementów diety i środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego ustawa 
wprowadza określone ograniczenia w zakresie prezentacji, 
promocji i reklamy tych środków spożywczych.

Opracowanie i komentarz: 
dr n. farm. Jarosław Filipek
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i substancji psychotropowych

Od 10 października obowiązuje rozporządzenie 
Ministra Zdrowia (Dz.U. nr 169/2006 poz.1216)  
w sprawie środków odurzających, substancji psycho-
tropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów za-
wierających te środki lub substancje, które określa 
nowy sposób obliczania ilości tych środków, które le-
karz może zapisać pacjentowi na jednej recepcie.
 
Zgodnie z rozporządzeniem, recepta wystawiona na 
preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz 
substancje psychotropowe grupy II-P, może dotyczyć 
takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza 
zapotrzebowania pacjenta na miesięczną kurację (§7.1. 
rozp.). Jeżeli przepisana dawka jednorazowa lub dobowa 
leku zawierającego w swoim składzie środki odurzające 
grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P prze-
kracza dawkę maksymalną określoną w Farmakopei Eu-
ropejskiej, Farmakopei Polskiej lub odpowiedniej farma-
kopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej albo w Charakterystyce Produktu Leczniczego,  
a także w przypadku, gdy dawki maksymalnej nie określa 
Farmakopea Europejska, Farmakopea Polska lub odpo-
wiednia farmakopea uznawana w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej albo Charakterystyka Produktu 
Leczniczego, osoba wystawiająca receptę zobowiązana 
jest obok przepisanej dawki postawić wykrzyknik i zapi-
sać ją słownie oraz umieścić swój czytelny podpis i pie-
częć (§7.2. rozp.). 

KSIĄŻKA NARKOTYCZNA

Rozporządzenie zmienia także mi. ilość rubryk  
w książkach ewidencji przychodu i rozchodu środków 
odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych 
grupy II-P oraz preparatów zawierających te środki i sub-
stancje.       

Z otrzymanego jednak wyjaśnienia Ministra Zdrowia wy-
nika, że osoby prowadzące książki narkotyczne według 
starego wzoru nie muszą ich wymieniać aż do czasu wy-
pełnienia książki i wymiany jej na nową. 

Dane, które są dodatkowo wymagane w nowym rozporzą-
dzeniu, czyli kolumna z „imieniem, nazwiskiem i nume-
rem lekarza wystawiającego receptę lub zapotrzebowa-
nie”, proszę wpisywać w obecnie nieużywaną kolumnę 
„uwagi”.       
  

Więcej informacji w Internecie
http://www.nia.org.pl/nia.php?i=aktualnosci_more&id=457 

Na podstawie opracowania  
dr farm. Stanisława Piechuli

Prezesa ORA w Katowicach

Legalizacja wag
Wagi i odważniki należą do podstawowego wyposa-
żenia apteki, które musi być legalizowane. Kierownik 
apteki powinien zadbać o to, żeby sprzęty te posiadały 
aktualne świadectwa legalizacyjne. BRAK LEGALI-
ZACJI JEST KARANY MANDATEM.

Szczegółowe informacje dotyczące legalizacji wag:
1.  dotychczas legalizacja wag była ważna dwa pełne 

lata, więc jeżeli ktoś miał swoją wagę zalegalizowaną  
w 2004 r., to waga posiadała naklejkę „04” a legali-
zacja była ważna cały 2004 r., 2005 i 2006 r. W dniu 
1 stycznia 2007 r. waga już nie posiadała legalizacji, 
więc trzeba ją od razu legalizować lub zrobić to z koń-
cem grudnia 2006 r.

  2.  obecnie (od 2004r.) legalizacja wag jest już liczona 
na miesiące i wynosi 24 pełne miesiące, więc jeżeli 
ktoś zalegalizował wagę w styczniu 2005r. i na wadze 
będzie miał naklejki: styczeń = „I” (z cyfrą rzymską 
oznaczającą miesiąc) i rok = „05” (z dwoma cyframi 
greckimi oznaczającymi dwie ostatnie cyfry roku), to 
legalizacja jest ważna do końca stycznia 2007 r.

 
Należy także zwrócić uwagę, by:
 -   w aptece nie było żadnych innych wag bez legalizacji,  

a jeżeli są takowe to powinny mieć wyraźny napis 
EKSPONAT,

-   naklejki legalizacyjne były dobrze przyklejone, gdyż cza-
sami podczas dezynfekowania dochodzi do częściowe-
go odklejenia, co jest uważane za przerwanie legalizacji  
i także karane mandatem, tak więc proponuje to spraw-
dzić i poddać wagę nowej legalizacji lub zwracać uwa-
gę by naklejki nie były nawet kawałkami odklejone,

- po naprawie wagi ponownie ją zalegalizować.

Legalizacji dokonują autoryzowane przez Urząd Miar fir-
my, które wagi sprzedają lub naprawiają. Szczegółowych 
informacji dotyczących legalizacji należy szukać na inter-
netowej stronie Głównego Urzędu Miar: www.gum.gov.pl

Na podstawie opracowania 
dr n. farm. Stanisława Piechuli

Prezesa ORA w Katowicach
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Nowe rejestracje – PL  
NOWE REJESTRACJE

LIPIEC 2006

W lipcu 2006 r. minister 
zdrowia wydał 23 nowe pozwole-
nia na dopuszczenie produktów 
leczniczych do obrotu w Polsce. 
Produkty omówiono na tle wcze-
śniejszych rejestracji i produktów 
obecnych już na rynku w ramach 
poszczególnych klas ATC według 
WHO oraz substancji czynnej lub 
składu preparatu, pomijając szcze-
góły (postaci, dawki, opakowania, 
kategorie dostępności, numery 
pozwoleń), które można znaleźć  
w internetowym Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów 
Biobójczych:

 (http://www.bip.urpl.gov.pl).

A – PRZEWÓD POKARMOWY 
      I METABOLIZM

A02 – Leki stosowane w zaburze-
niach związanych z nadkwaśnością; 
A02B – Leki stosowane w chorobie 
wrzodowej i refluksie żołądkowo-
-przełykowym; A02BC – Inhibito-
ry pompy protonowej.

Omeprazolum: Omar Plus w 3 
dawkach (Lek, Stryków) to 16. za-
rejestrowany preparat omeprazolu. 
Na rynku znajduje się już 13 prepa-
ratów w różnych postaciach (w tym 
dojelitowych) i dawkach: Bioprazol 
(Biofarm), Exter (Rubio), Gasec Ga-
strocaps (Mepha), Groprazol (Polfa 
Grodzisk), Helicid (Zentiva), Losec  
i Losec MUPS (AstraZeneca; lek ory-
ginalny), Notis (Schwarz Pharma, Ło-
mianki), Omar (Hexal Polska), Ome-
prazol-Egis, Ortanol (Lek, Stryków), 
Polprazol (Polpharma), Prazol (Polfa 
Pabianice) i Ulzol (Pliva Kraków). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
2 leki zarejestrowane warunkowo  
w kwietniu 2004 r.: Helisec (Polfa 
Warszawa) i Loseprazol (Liconsa).

A04/A04A – Leki przeciw wymio-
tom i mdłościom; A04AA – Antago-
niści serotoniny (5HT3).

Ondansetronum: Ondansetron 
Ebewe to 11. zarejestrowany doust-
ny preparat ondansetronu. Do obro-
tu zostały dotychczas wprowadzone 
4 leki: Atossa (Anpharm), Emetron 
(Gedeon Richter), Setronon (Pliva 
Kraków) i Zofran (GlaxoSmithKli-
ne; lek oryginalny), zaś nie pojawiły 
się jeszcze Ondagen (Billev Phar-
ma), OndaHEXAL (Hexal Polska), 
Ondansetron Ranbaxy, Ondanse-
tron-1 A (1 A Pharma), Ondantor 
(Lek, Stryków) oraz zarejestrowany 
warunkowo w kwietniu 2004 Eme-
set (Cipla).

C – UKŁAD SERCOWO-
       NACZYNIOWY

C01 – Leki nasercowe; C01C 
– Leki pobudzające pracę serca,  
z wyłączeniem glikozydów; C01CA 
– Leki adrenergiczne i dopaminer-
giczne.

Epinephrinum: EpiPen i Epi-
Pen Jr. (Alk-Abello) w postaci jedno-
razowych wstrzykiwaczy w dawkach 
odpowiednio 300 mcg i 150 mcg to 6. 
i 7. rejestracja preparatów epinefry-
ny. Na rynek zostały wprowadzone 
preparaty w ampułkostrzykawkach 
Anapen i Anapen Junior (Lincoln 
Medical) oraz Fastjekt (Allergophar-
ma), a także w innej dawce preparat 
w ampułkach Injec. Adrenalini (Polfa 
Warszawa). Natomiast preparat Inj. 
Adrenalini (Polfa Warszawa) w am-
pułkostrzykawce nie pojawił się jesz-
cze w sprzedaży.

C09 – Leki działające na układ re-
nina-angiotensyna; C09A/C09AA 
– Inhibitory ACE, leki proste.

Perindoprilum: Perindopril 
(JPZ Firma Doradcza) to 6. prepa-
rat z perindoprilem dopuszczony do 
obrotu. Na rynku znajdują się 3 leki: 
Peryndopryl Anpharm, Prestarium 
(Servier) w kilku dawkach i Pre-

nessa (Krka Polska) wprowadzona  
w czerwcu 2006. Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Coverex (Egis) 
i Presdopril (Lekam). 

C10 – Leki wpływające na stężenie 
lipidów; C10A – Leki wpływają-
ce na stężenie lipidów, leki proste; 
C10AX – Inne leki wpływające na 
stężenie lipidów.

Omega-3 acidorum esteri 
ethylici 90: Omacor (Pronova Bio-
care) jest 4. zarejestrowanym le-
kiem zawierającym nienasycone 
kwasy tłuszczowe szeregu omega-3 
(ewentualnie także omega-6 i ome-
ga-9), ale pierwszym zawierającym 
estry etylowe kwasów eikozapen-
taenowego i dokozaheksaenowego. 
Większość preparatów na rynku za-
wiera nienasycone kwasy tłuszczo-
we pochodzące z oleju z mięśni ryb 
sardynkowych. Niektóre preparaty 
zawierają dodatek witaminy E jako 
przeciwutleniacza. Na rynek jako 
leki zostały wprowadzone: BioCar-
dine 900 (Scandinavian Laborato-
ries & Marine Biologics), Galomega 
(Gal) i Trienyl (Lek Stryków), nato-
miast nie pojawił się jeszcze preparat 
Fish Oil (Biogal). Natomiast co naj-
mniej 21 preparatów zostało wpro-
wadzonych jako środki spożywcze 
– suplementy diety: 3-Omega 1000 
mg (Generica), ActiveLife Ochro-
na Organizmu EPA DHA Omega-3 
Fish Oil 500 (Unipharm), ActiveLi-
fe Ochrona Organizmu Salmon Oil 
(Unipharm), Bio-Omega 3 Natural 
(Pharma Nord), Doppelherz Ak-
tiv Omega-3 (Queisser), Galomega 
(Gal), Galomega Formuła IQ (Gal), 
Gold Omega 3 (Olimp Labs), Lane-
pa (Lanes), Mareol Omega 3 (Agro-
pharm), Naturkaps Omega-3 (Ha-
sco-Lek), Naturkaps Omega-3 Mite 
(Hasco-Lek), Naturkaps Omega-3 
Forte (Hasco-Lek), Omega 3 (Olimp 
Labs), Omega-3 (Elanda Rozprza), 
Omega-3 (Now Foods), Omega-3 
(Naturell), Pharma Zdrowia Co-
lester Oil (Pharm Service), Royal 
Plus Omega 3 (Danfarma), SupHerb 
Omega-3 (SupHerb Ambrosia), Vita-
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NOWE REJESTRACJE

na Fiorvit (Vitapol-Farm). Powyższe 
zestawienie nie uwzględnia prepara-
tów z dodatkiem innych składników 
ani preparatów pochodzenia roślin-
nego zawierających triglicerydy nie-
nasyconych kwasów tłuszczowych, 
pochodzących głównie z olejów  
z ogórecznika, wiesiołka, lnu, dyni, 
rzepaku i nasion czarnej porzeczki.

G – UKŁAD MOCZOWO-
       PŁCIOWY I HORMONY 
      PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki 
wpływające na czynność układu 
płciowego; G03H – Antyandroge-
ny; G03HB – Antyandrogeny i es-
trogeny.

Cyproteroni acetas + Ethiny-
lestradiolum: Cyprest (Polfa Pabia-
nice) to 4. zarejestrowany w Polsce 
preparat o tym składzie. Na rynku 
znajduje się preparat oryginalny Dia-
ne 35 (Schering), natomiast preparaty 
Chloe (Zentiva) i CyproGen (Gene-
rics) jeszcze nie pojawiły się w ob-
rocie.

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE
      DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne dzia-
łające ogólnie; J01C – Beta-lak-
tamowe leki przeciwbakteryjne 
– penicyliny; J01CR – Złożone pre-
paraty penicylin, w tym z kwasem 
klawulanowym.

Amoxicillinum + Acidum cla-
vulanicum: Augmentin ES (Glaxo-
SmithKline) to proszek do sporzą-
dzania zawiesiny doustnej w nowej 
dawce zawierającej w 5 ml: 600 mg 
amoksycyliny i 42,9 mg kwasu kla-
wulanowego. W sprzedaży w róż-
nych postaciach i dawkach znajduje 
się 6 preparatów: Amoksiklav (Lek/
Lek, Stryków), Augmentin (Glaxo-
SmithKline; lek oryginalny), Curam 
(Sandoz), Forcid (Yamanouchi), Ra-
moclav (Ranbaxy) i Taromentin (Po-
lfa Tarchomin). Natomiast 3 leki nie 
zostały dotychczas wprowadzone do 
obrotu: Amoclan (Hikma Farmaceu-
tica), Bioclavid (Sandoz) i Klavocin 
(Pliva Kraków). Inhibitor β-laktamaz 
kwas klawulanowy jest składnikiem 
mogącym powodować reakcje aler-

giczne. Ponadto wzrasta oporność 
szczepów bakteryjnych na antybioty-
ki β-laktamowe, obserwuje się więc 
tendencję do wprowadzania prepa-
ratów o wyższych dawkach anty-
biotyku. Dlatego, po wprowadzeniu 
pierwotnie w preparatach wielodaw-
kowych dawek 125 mg amoksycyli-
ny i 31,25 mg kwasu klawulanowe-
go oraz 250 mg amoksycyliny i 62,5 
mg kwasu klawulanowego, w latach 
następnych zmniejszono dawkę kwa-
su klawulanowego w stosunku do 
zwiększonej dawki amoksycyliny, 
wprowadzając preparaty zawierające 
400 mg amoksycyliny i 57 mg kwasu 
klawulanowego, a obecnie 600 mg 
amoksycyliny i 42,9 mg kwasu kla-
wulanowego.

J01F – Makrolidy, linkozamidy  
i streptograminy, J01FA – Makro-
lidy.

Clarithromycinum: Klarigen 
(Qualiti Burnley) to 14. zarejestro-
wany lek zawierający klarytromy-
cynę. W sprzedaży znajduje się 7 
preparatów: Fromilid (Krka), Kla-
bax (Ranbaxy), Klabion (Bioton), 
Klacid (Abbott), Lekoklar (Lek), 
Taclar (Polfa Tarchomin) i od lipca 
2006 Klarmin (ICN Polfa Rzeszów). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Clarexid (Pliva Kraków), Clarithro-
mycin Grünenthal, Clarithromycin 
Teva, Clarosip (Grünenthal), Kla-
ratio (Ratiopharm) i Klarpol (Polfa 
Grodzisk).

L – LEKI 
       PRZECIWNOWOTWOROWE 
      I WPŁYWAJĄCE NA 
      UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L02 – Leki hormonalne; L02A 
– Hormony i ich analogi; L02AB - 
Progestageny.

Megestroli acetas: Cachexan 
(Polfarmex) w postaci zawiesiny to 
8. zarejestrowany preparat mege-
strolu. Na rynku znajdują się jednak 
tylko 3 leki: Megace (Bristol-Myers 
Squibb; lek oryginalny), Megalia 
(Vipharm) i Megesin (Sindan). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone: Gestar 
(Polfa Pabianice), Gestrol (Lekam), 
Gestroltex (Bioton) i Taromeg (Polfa 
Tarchomin).

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-
        SZKIELETOWY

M05 – Leki stosowane w chorobach 
kości; M05B – Leki wpływające na 
strukturę i mineralizację kości; 
M05BA – Bifosfoniany.

Acidum alendronicum: Alen-
dromax (Arrow Generics) to od-
powiednio 11. zarejestrowany lek  
w dawce 10 mg i 8. zarejestrowany 
lek w dawce 70 mg przyjmowanej 
raz w tygodniu. W sprzedaży znajdu-
je się 7 leków w dawce 10 mg: Ale-
nato (ICN Polfa Rzeszów), Fosamax 
(Merck Sharp & Dohme; lek orygi-
nalny), Lindron (Krka), Osalen (An-
pharm), Ostenil (Polfa Kutno), Osto-
lek (Lekam) i Rekostin (Biofarm). 
Natomiast nie zostały jeszcze wpro-
wadzone: Alendronate Pliva (Pliva 
Kraków), Biosten (Polfarmex) i Oste-
max 10 (Polpharma). Na rynku jest 
obecnych 5 leków w dawce 70 mg: 
Fosamax (Merck Sharp & Dohme; 
lek oryginalny), Ostemax 70 Comfort 
(Polpharma), Ostenil 70 (Polfa Kut-
no), Ostolek (Lek-Am) i od kwietnia 
2006 Alendronat-Ratiopharm 70. Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży pre-
paraty Alendronate Teva 70 mg i Lin-
dron (Krka Polska). Zarejestrowane 
są także 2 leki w dawce 5 mg, ale nie 
zostały wprowadzone do obrotu: Bio-
sten (Polfarmex) i Fosamax (Merck 
Sharp & Dohme).

N – UKŁAD NERWOWY

N06 – Psychoanaleptyki; N06A 
– Leki przeciwdepresyjne; N06AX 
– Inne leki przeciwdepresyjne.

Venlafaxinum: Velaxin (Egis) 
w 4 dawkach, w tym jednej nowej 
25 mg, to 4. zarejestrowany lek z we-
nlafaksyną. W obrocie znajdują się 
Efectin i Efectin ER o przedłużonym 
uwalnianiu (Wyeth) oraz Velafax 
(Pliva Kraków). Nie został jeszcze 
wprowadzony Venlax (Polfa Pabia-
nice), zarejestrowany warunkowo  
w kwietniu 2004 r.

R – UKŁAD ODDECHOWY

R03 – Leki stosowane w obtura-
cyjnych chorobach dróg oddecho-
wych; R03A – Agoniści recepto-
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rów adrenergicznych do inhalacji; 
R03AC – Selektywni agoniści re-
ceptorów β2-adrenergicznych.

Formoterolum: Formaxa (SMB) 
to 5. zarejestrowany preparat w posta-
ci proszku do inhalacji w kapsułkach. 
Na rynku są dostępne Foradil (No-
vartis), Oxodil (Polpharma) i Zafiron
(Adamed), natomiast nie pojawił się 
jeszcze zarejestrowany warunkowo  
w kwietniu 2004 r. preparat Foramed 
(Lekam). Zarejestrowane są także 3 
preparaty formoterolu w postaci prosz-
ku do inhalacji podawanego przy uży-
ciu inhalatora. W sprzedaży znajduje 
się Oxis Turbuhaler (Astra Zeneca), 
zaś Diffumax Easyhaler (Berlin-Che-
mie) i Foradil Certihaler (Novartis) 
jeszcze nie pojawiły się na rynku.

V – PREPARATY RÓŻNE

V04 – Środki diagnostyczne; V04C 
– Inne środki diagnostyczne; 
V04CL – Testy dotyczące chorób 
alergicznych.

TRUE Test (Mekos) to 1. test 
dopuszczony jako produkt leczniczy 
w postaci plastra umieszczanego na 
skórze, umożliwiający identyfikację
alergenów powodujących dermatozy 
kontaktowe. Zestaw składa się z 2 
taśm chirurgicznych, z których każda 
zawiera 12 pól pokrytych błoną polie-
strową z żelem zawierającym alerge-
ny (23 pola) i kontrolę ujemną (pole 
niepokryte błoną). TRUE Test = Thin-
Layer Rapid Use Epicutaneous Test.

Opracowanie:
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik 
Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej 
Bazy Danych BAZYL

IMS Poland

EAHP powstało w marcu 
1972 r., kiedy to w Hadze przed-
stawiciele Francji, Belgii, Wielkiej 
Brytanii, Danii, NRF i Holandii 
podpisali wspólne oświadczenie  
o jego powołaniu do życia. Powoli 
dołączały inne kraje, a w 2005 r. do-
łączyli Polscy Farmaceuci Szpitalni.  
Obecnie do EAHP należy ok. 14 ty-
sięcy farmaceutów szpitalnych. 

Do zadań EAHP należy:
•  wyznaczanie wspólnej doktryny 

farmacji szpitalnej, jako dziedzi-
ny farmacji,

•  wzmacnianie pozycji i roli farma-
ceutów szpitalnych,

•  zabieganie o interesy farmaceu-
tów szpitalnych poprzez kraje 
członkowskie Unii Europejskiej,

•  współpraca z innymi europejski-
mi farmaceutycznymi stowarzy-
szeniami naukowymi.

EAHP wydaje swoje czaso-
pismo – European Journal of Ho-
spital Pharmacy Practice, które  
w roku 2005 obchodziło dziesięcio-
lecie swojego istnienia. Na łamach 
tego czasopisma można znaleźć 
wiele interesujących opisów na te-
mat służby zdrowia, szpitali, aptek 
szpitalnych i ich problemów w róż-
nych krajach. EAHP to doskonała 
możliwość komunikacji, wymiany 
doświadczeń, poruszania proble-
mów i wyłaniających się nowych 
zagadnień, prowadzenia dyskusji  
i uzgadnianiu stanowisk między 
farmaceutami szpitalnymi z róż-
nych krajów europejskich. 

Osiągnięciem EAHP jest każ-
dego roku w marcu organizowanie 

Polska 
farmacja
szpitalna
W 2005 r. polska farmacja szpitalna dołączyła do  
Europejskiego  Stowarzyszenia Farmacji Szpitalnej 
(EAHP).

konferencji znanej jako EAHP Con-
gress of Hospital Pharmacy. Jest to 
jedno z działań mających na celu jed-
noczenie farmaceutów szpitalnych.

Uczestnicząc, już po raz drugi, 
w zebraniu Zarządu EAHP, spotyka-
jąc się z farmaceutami szpitalnymi  
z krajów Unii Europejskiej wywnio-
skowałam, że większość krajów eu-
ropejskich posiada już od wielu lat 
prężnie działające organizacje (stowa-
rzyszenia farmaceutów szpitalnych), 
wydają własne czasopisma i na ich 
łamach przekazują sobie rady, do-
świadczenia, informacje, ciekawostki 
i wydarzenia ze świata Farmacji Szpi-
talnej. Działalność ta bardzo pomaga, 
integruje, daje poczucie wspólnoty, 
przynależności jak również oparcia 
w codziennych trudnościach i proble-
mach, których każdemu z nas nie bra-
kuje. Właśnie z potrzeby połączenia 
wspólnych sił powstało EAHP.

Tegoroczna XI Konferencja 
odbyła się w Genewie w Szwajca-
rii. Przyszłoroczna XII Konferencja 
„Nowe terapie lekowe w XXI wieku 
– wyzwaniem dla farmacji szpitalnej” 
odbędzie się w dniach 21–23 marca 
2007r w Bordeaux we Francji.

W dniach 8-10 czerwca 2006  
roku spotkanie Zarządu EAHP od-
było się w Bratysławie. Przykrym 
dla mnie akcentem była wiadomość 
o zerowej frekwencji farmaceutów  
z Polski na tegorocznej konferencji  
w Genewie. Mam ogromną nadzieję,  
że w roku 2007 na konferencji  
w Bordeaux sytuacja ta ulegnie zmia-
nie. Wszelkie informacje na temat 
konferencji można uzyskać z listo-

w każdej aptece
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padowego numery czasopisma EJHP 
(wydawanego w kooperacji z EAHP). 
Czasopismo to trafi do Polski w posta-
ci oryginalnych egzemplarzy w języku 
angielskim oraz ciekawych artykułów 
tłumaczonych na język polski, dzięki 
wsparciu i pomocy prezesa Salus In-
ternational Sp.z.o.o. pana Aleksandra 
Żurka, do kwartalnika „Apteka Szpi-
talna”. Świetna inicjatywa! Serdeczne 
gratulacje!

Listopadowe numery czasopi-
sma EAHP otrzyma Naczelna Izba 
Aptekarska i zostaną rozprowa-
dzone do wszystkich okręgowych 
izb aptekarskich. Z przyjemnością 
pragnę zawiadomić, że właśnie 
w listopadowym numerze EJHP 
ukaże się cykl artykułów o Pol-
sce i polskiej Farmacji Szpitalnej 
w dziale „Country Focus”. Będzie 
to piękny akcent przynależno-
ści polskiej farmacji szpitalnej do 
EAHP, do farmacji szpitalnej Unii 
Europejskiej. Jestem przekonana  
o ogromnej potrzebie istnienia ogól-
noeuropejskiego czasopisma o te-
matyce skierowanej głównie do far-
maceutów szpitalnych. Z pewnością 
integruje ono farmaceutów szpital-
nych ze wszystkich krajów poprzez 
wymianę poglądów, informacji, do-
świadczeń rozwiązań problemów, 
czuwa poprzez Farmację Szpitalną 

nad opieką i bezpieczeństwem pa-
cjentów, wychodzi z nowymi po-
mysłami i inicjatywami a jedno-
cześnie dba o nasze wspólne inte-
resy i potrzeby, co podnosi prestiż 
i znaczenie naszego środowiska 
na polskim i europejskim polu.

Biuro EAHP mieści się  
w Brukseli w siedzibie European 
Public Health Alliance, naprzeciw-
ko Parlamentu Europejskiego. 

Pierwszym korzystnym zna-
kiem przynależności polskich far-
maceutów do wspólnoty EAHP 
było uczestnictwo czterech farma-
ceutów szpitalnych z Polski na se-
minarium onkologicznym (work-
shop) w Budapeszcie w lutym 2006 
zorganizowanym przez EAHP wraz 
w węgierskim Stowarzyszeniem 
Farmaceutów Szpitalnych.

Dla wszystkich zainteresowa-
nych podaję adresy stron interneto-
wych:

EAHP    – www.ehap.eu
 EJHP     – www.ejhp.org

mgr farm. 
Elżbieta Peczlewicz-Góral

Kierownik apteki 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego 

w Warszawie

APTEKA W SZPITALU – 
MAGAZYN LEKÓW CZY 
COŚ WIĘCEJ?

Z inicjatywy Departamen-
tu Aptek Szpitalnych Naczelnej 
Rady Aptekarskiej w dniach 19  
i 20 października 2006 roku odby-
ła się w Krakowie I Ogólnopolska 
Konferencja pod hasłem „APTE-
KA W SZPITALU – MAGAZYN 
LEKÓW CZY COŚ WIĘCEJ?”. 

Celem Konferencji było „po-
głębienie wiedzy dotyczącej usta-
wowych zadań apteki szpitalnej, 
jej wkładu na rzecz podnosze-
nia jakości świadczonych usług, 
bezpieczeństwa pacjenta, a tak-
że racjonalizacji farmakoterapii  
w oddziałach szpitalnych”.

Konferencja odbyła się w termi-
nie, który, niestety,  uniemożliwił 
nam przygotowanie szczegóło-
wej relacji do bieżącego numeru.  
W numerze listopadowym opu-
blikujemy rozmowę z mgr farm. 
Janiną Pawłowską, koordyna-
torem Departamentu Aptek Szpi-
talnych oraz teksty przedstawia-
jące przebieg konferencji.  

 Redakcja

Z początkiem października 
każdy Członek Śląskiej Izby Ap-
tekarskiej otrzymał pocztą płytkę 
CD, która była pierwszym w Pol-
sce tego typu wykładem w ramach 
punktowanego, stałego dokształca-
nia farmaceutów. Na płycie tej za-
mieściliśmy wykład specjalisty psy-
chiatrii, dr n. med. Roberta Pudlo 
pt. „Objawy i leczenie depresji”, 
dobrany do naszych potrzeb i sytu-
acji na rynku aptecznym.

Całość nagrań i przygotowanie 
filmów zorganizował członek Rady
naszej Izby, mgr farm. Damian No-
wak. Po tej premierze przygotowu-

Pierwsze punktowane posiedzenie 
naukowo-szkoleniowe na płycie CD

jemy się do kolejnych nagrań, gdyż 
taka forma szkoleń i zdobywania 
punktów spotkała się w naszej Izbie 
z bardzo pozytywnym przyjęciem. 
Otrzymaliśmy już kilka pochwał, co 
mobilizuje nas do dalszego działania. 
By wszyscy w Polsce mogli skorzy-
stać z naszych pomysłów, przesłali-
śmy właśnie po 5 płyt CD do wszyst-
kich izb aptekarskich ze zgodą na ich 
kopiowanie i dowolne wykorzysta-
nie, może tym sposobem i Państwo 
skorzystacie.

Czasami farmaceuci pytają, dla-
czego na Śląsku dzieją się i udają takie 
rzeczy. A recepta aptekarska jest pro-
sta: trzeba wziąć 5,0 g zaangażowania, 

4,5 g pomysłów, szczyptę zapaleńców, 
otworzyć podwoje izby na realizację 
pomysłów i potrzeb środowiska, do 
tego koniecznie dodać przynajmniej 
2,0 g szaleństwa. Osoba wykonująca 
receptę, musi ją wykonywać tak, jak-
by robiła to dla siebie. 

dr farm. Stanisław Piechula
Prezes Rady 

Śląskiej Izby Aptekarskiej
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KONFERENCJE, NARADY, SEMINARIA

W konferencji którą zorganizo-
wało Polskie Towarzystwo Farma-
ceutyczne wspólnie z Naczelną Izbą 
Aptekarską, przy współpracy Związ-
ku Niemieckich Izb Aptekarskich, 
uczestniczyło blisko 400 osób, w tym 
reprezentacja aptekarzy z Niemiec. 
Specjalnymi gośćmi konferencji byli 
farmaceuci z Litwy, Czech, Ukrainy 
oraz z Wielkiej Brytanii.

Bardzo dobre, potrzebne i waż-
ne wydarzenie – słychać było komen-
tarze wypowiadane przez uczestni-
ków krakowskiego spotkania. Opinie 
te dotyczyły w pierwszej kolejności 
naukowego poziomu konferencji. 
Był on bardzo wysoki, czemu trud-
no się dziwić, zwłaszcza, że wykłady 
prowadzili znakomici wykładowcy. 

Po drugiej 
będzie trzecia
Jeszcze w trakcie II Międzynarodowej Konferencji Na-
ukowo – Szkoleniowej Farmaceutów ogłoszono, że w 2007 
roku od 10 do 13 października odbędzie się kolejna, trze-
cia edycja tej imprezy. Warto zarezerwować ten termin  
w kalendarzu. Możemy się pomału przyzwyczajać się, że 
na jesieni w Krakowie odbywają się spotkania farmaceu-
tów z Polski i z Niemiec. 

Przewodniczącym Komitetu Na-
ukowego konferencji był prof. dr hab. 
Janusz Pluta.

Wykład inauguracyjny na temat 
„Unia Europejska a aptekarze i apte-
ki” wygłosił Hans-Günter Friese. 

Naukowa część konferencji mia-
ła dwa rozdziały: był dzień polski 
oraz dzień niemiecki. Dostojna sala 
Auditorium Maximum Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Krakowie była 
najlepszym z możliwych miejsc na 
przyjęcie znanych uczonych farma-
ceutów oraz ich słuchaczy. 

Dopełnieniem wykładów były 
kursy szkoleniowe, które z istoty 
swej miały charakter performance’u  
dla biorących w nich udział, prakty-
kujących aptekarzy. 

Oddzielnym rozdziałem kra-
kowskiego spotkania był międzyna-
rodowy panel dyskusyjny na tema-
ty ekonomiczne. Panel prowadzili 
wspólnie: Andrzej Wróbel, prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej i Bernd 
Pietzner, wiceprezes Związku Nie-
mieckich Izb Aptekarskich. 

Podczas przerw w wykładach 
kuluary rozbrzmiewały licznymi 
rozmowami prowadzonymi, jak na 
międzynarodową konferencję przy-
stało, w języku angielskim, polskim 
i niemieckim. Bywalcy znający ta-
jemnice międzynarodowych spotkań 
mówią, że takie nieoficjalne kontakty
mają duże znaczenie. Nietrudno było 
zauważyć, jak wiele mamy sobie do 
powiedzenia na tematy zawodowe. 

W trakcie konferencji 
odbyły się kursy:

• „Aktualne możliwości terapii 
    niektórych chorób układu nerwowego” 

• „Współczesne problemy związane
    z leczeniem niektórych chorób 
    wirusowych” 

• „Postępy w terapii chorób 
    psychicznych – zaburzenia lękowe, 
    depresje, uzależnienia” 

• „Farmakoterapia chorób krwi i układu
     krwiotwórczego” 

• „Przekazywanie pacjentowi informacji 
     na temat działań ubocznych leków” 

W ramach kształcenia ustawicznego 
uczestnicy konferencji uzyskali punkty 
za udział w konferencji i za kursy szko-
leniowe zakończone testem. 

Wykład w sali amfiteatralnej Auditorium Maximum UJ
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OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU 

O KONKURSIE NA STANOWISKO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

WOJEWODA LUBELSKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO 
LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO W LUBLINIE

1. Kandydatem przystępującym do konkursu może  być osoba, która:
 1) posiada obywatelstwo polskie,
 2)  uzyskała w kraju dyplom magistra farmacji bądź uzyskała za granicą dyplom uznany w kraju za równorzędny,
 3) posiada co najmniej 5 lat praktyki zgodnej z kierunkiem wykształcenia,
 4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
2. Oferta kandydata powinna zawierać:
 1)  kopię obydwu stron dowodu osobistego posiadającego formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej albo kopię pierwszych 

trzech stron dowodu osobistego wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r.,
 2) życiorys i list motywacyjny,
 3)  odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje      (art.114 ustawy Prawo farmaceutyczne),
 4)  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za 

przewinienia zawodowe,
 5)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  w związku z prowadzonym postępowaniem 

konkursowym,
 6)  oświadczenie kandydata, że nie zachodzą przeciwwskazania do powołania na stanowisko lubelskiego wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679 z   późn. zm.).

 
Oferty należy składać do Wojewody Lubelskiego w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na 

stanowisko Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Lublinie” w terminie do dnia 14 listopada 2006 r. na  adres: 
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, 20-914 Lublin, ul. Spokojna 4, Sekretariat Wojewody Lubelskiego – pokój 105 
     O terminowości złożenia ofert przesłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie lub 
niekompletne zostaną odrzucone. 
Konkurs odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4.

Posiedzenie komisji konkursowej przeznaczone na zapoznanie się ze złożonymi dokumentami odbędzie się w dniu 27 listopada 
2006 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

KONFERENCJE, NARADY, SEMINARIA

Wielu uczestników poznało się już  
na ubiegłorocznej konferencji, ser-
deczne powitania nie miały więc 
końca, a wspólne tematy do rozmów 
pojawiały się nadzwyczaj szybko.

Z punktu widzenia obserwatora 
dało się zauważyć, że w rozmowach 
z niemieckimi kolegami aptekarze 
polscy zamieniają się częściej w słu-
chaczy. To co dotyczy indywidualnej 
własności aptek jest w Polsce ciągle 
wiedzą do przyswojenia. W Niem-
czech mają nieprzerwaną tradycję 
tego systemu i dlatego można się od 
nich wiele nauczyć. Ciekawe i inte-
resujące było każde zdanie na tematy 
praktyczne. 

Pod koniec konferencji zda-
łem sobie sprawę, że była ona 
swoistym probierzem słuszności 
obranej przez polskie aptekarstwo 
drogi. Przed piętnastu laty struk-
tura aptekarstwa polskiego różniła 
się całkowicie od tej, którą możemy 
się cieszyć dzisiaj. Apteka, której 
właścicielem jest będący równo-
cześnie jej kierownikiem farma-
ceuta, ma, jak pokazują niemiec-
kie wzory, największe możliwości 
adaptacyjne. Szybko dostosowuje 
się do oczekiwań pacjentów i wła-

ściwie spełnia rolę placówki ochro-
ny zdrowia, realizującej zadania  
z obszaru opieki farmaceutycznej. 

Wydaje się, że dzięki takim, jak 
krakowskie, spotkaniom, za kilka lat, 
mając już podobne doświadczenia, 
będziemy mogli śmiało rozmawiać 
z kolegami z Niemiec, jak równy  
z równym. 

Z reporterskiego obowiązku 
dodam jeszcze, że konferencja była 
bardzo dobrze przygotowana od 
strony organizacyjnej, w czym dużą 
zasługę ma firma SALUS INTER-
NATIONAL. 

mgr farm. 
Michał Grzegorczyk

Fot. autora
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Strategia samorządu 
aptekarskiego na lata 
2006-2007
IV kadencja samorządu aptekarskiego przyniosła  zmiany w strukturach organiza-
cyjnych Naczelnej Rady Aptekarskiej. Nastąpił  nowy podział zadań Rady. Ich realiza-
cję powierzono nowo powołanym departamentom, których pracą kierują koordynato-
rzy.  Jednym z nich był Departament Konsolidacji, Integracji i Strategii Programowej.

Departament istniał do 
7.06.2006roku i przez dosyć krót-
ki czas  swojego istnienia pracował  
w składzie: mgr farm, mgr farm.: 
Piotr Jóźwiakowski, Paweł Łukasiń-
ski, Wiktor Napióra i Joanna Piąt-
kowska – koordynator Departamen-
tu. W każdej okręgowej izbie była 
wyznaczona osoba, która współpra-
cowała z Departamentem i była jego 
łącznikiem z Okręgową Radą Apte-
karską (w taki sposób powołano 10 
osób; nie wszystkie Izby wyznaczyły 
swoich przedstawicieli).

Stworzenie projektu strategii 
samorządu aptekarskiego nie było 
łatwym przedsięwzięciem. Przede 
wszystkim dlatego, że najważniejsze 
cele i zadania samorządu aptekar-
skiego zależą od wielu czynników ze-
wnętrznych. Dlatego też przy prezen-
towaniu strategii wiele zadań przedsta-
wiono hasłowo, a termin realizacji jest 
prawdopodobny. Przedłożony projekt 
strategii nie był doskonały, jednak  
w dużej mierze odzwierciedlał potrze-
by i oczekiwania środowiska.

 
Schemat strategii samorządu 

przedstawia się następująco:

1.     Blok prawny – zmiany w prawie 
farmaceutycznym i w ustawach 
aptekarskich (o izbach aptekar-
skich, o zawodzie), w ustawie  
o cenach.

Hasło: obrona aptek będących wła-
snością aptekarzy i podstawą prak-
tyki aptecznej oraz miejscem pracy 
aptekarzy realizowana poprzez:

a)  zapobieżenie - przeciwdziała-
nie wojnom cenowym,

b)  przesunięcie terminu dosto-
sowania lokali aptecznych do 
warunków prawa farmaceu-
tycznego,

c)     reklama produktów leczni-
czych,

d)  przepisy antykoncentracyjne. 
  

2.     Konsolidacja środowiska apte-
karskiego

-  zwiększenie aktywności śro-
dowiska,

-  poprawa wizerunku i roli apte-
karza w ochronie zdrowia,

-  zwiększenie komunikacji - 
przepływ informacji, bieżące 
wydarzenia (e-maile, strony 
internetowe, biuletyny OIA, 
biuletyn NRA),

-  wspólne przedsięwzięcia 
NRA i OIA (organizacja im-
prez masowych - imprezy 
okolicznościowe, np. 15 lecie 
odrodzenia samorządu, świę-
to Kosmy i Damiana, ogól-
nopolskie imprezy sportowe, 
koncerty, spotkania seniorów 
zawodu itp.),

-  artykuły w biuletynie NRA,  
w biuletynach OIA oraz w in-
ternecie, 

- badania IMS,
-  współpraca z hurtowniami ap-

tekarskimi, przedstawicielami 
firm farmaceutycznych.

3.   Kształcenie i podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych

a)  Wiedza zawodowa (również  
w aspekcie prawnym)

 - etyka zawodowa,
 -  współpraca z placówkami na-

ukowymi i dydaktycznymi,
 -  wspólne szkolenia aptekarzy.
b) Wiedza ekonomiczna

Konsolidacja środowiska, jak 
również kształcenie i podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych są zada-
niem nie tylko na rok 2006 i 2007, 
ale również na wszystkie kolejne lata 
pracy samorządu. 

Opisaną powyżej strategię 
uchwaliła Naczelna Rada Aptekarska 
w dniu 7 czerwca 2006 r.

     
mgr farm. 

Joanna Piątkowska
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LISTY, POLEMIKI, OPINIE

Aptekarz Polski otrzymał do wiadomości list adresowany do redaktora naczelnego 
gazety „Fakt”, w związku z publikacją z 6 października 2006 r.

Szanowny Panie Redaktorze!

Stanowczo protestuję w związku z opublikowaniem 
artykułu pt. „Lekarstwa są za drogie!”, którego treść obra-
ża aptekarzy.  Zawód aptekarza wspiera się na szczególnej 
relacji z pacjentem. Istotą tej relacji jest zaufanie. Arty-
kuł brutalnie i całkowicie bezpodstawnie narusza tę sferę 
godząc w zawodową godność aptekarzy. Użyte w tekście 
sformułowania  – „Aptekarze! Dość gnębienia pacjentów! 
Dość żerowania na schorowanych ludziach!...„ są próbą 
zdezawuowania aptekarzy.  

Autorzy artykułu zbagatelizowali fakty lub nie wiedzą, 
że ceny leków sprzedawanych na receptę – a takimi lekami 
są szczepionki przeciwgrypowe – są kształtowane w ściśle 
określony sposób. Wysokość marży aptecznej regulowana 
jest przepisami prawa.  Marża nie może przekraczać pułapu 
maksymalnego. Zatem epitety, jakich użyli autorzy, skiero-
wane w stronę aptekarzy (bardziej precyzyjnie byłoby: wła-
ścicieli aptek), odbieram jako przejaw złej woli autorów. 

Marża apteczna jest jedynym źródłem pozyskania 
środków na utrzymanie apteki.  Autorzy nie zbadali rzeczy-
wistej sytuacji ekonomicznej aptek. Gdyby to uczynili, do-
wiedzieliby się, że znaczna część aptek indywidualnych lub 
rodzinnych boryka się z trudnościami natury ekonomicznej. 
Koszty prowadzenia apteki, chociażby te związane z rygo-
rami bezpieczeństwa obrotu lekami, są znaczne. Rzetelny 
dziennikarz wziąłby te aspekty pod uwagę. 

Jaki zatem był cel autorów artykułu, który został na-
pisany w napastliwym i jątrzącym tonie? 

Gdyby autorzy artykułu zastanowili się, o czym piszą, 
to zapewne doszliby do wniosku, że podstawowa część ceny 
leku zależna jest od kosztów jego wytworzenia i w związku  
z tym kształtowana jest przez  producenta lub importera. 

Wpływ na ceny leków ma minister zdrowia, który usta-
la tzw. listy refundacyjne. Cena leku wpisanego na listę jest 
częściowo płacona ż środków publicznych zgromadzonych 
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wymienione dwa pod-

mioty kształtują, według własnych kompetencji, tzw. politykę 
zdrowotną i politykę lekową. 

Zwraca uwagę krzyczący tytuł artykułu, że lekarstwa są 
za drogie. Trudno polemizować z takim postawieniem spra-
wy, zwłaszcza gdy wiemy, że znaczna część pacjentów nie wy-
kupuje leków z powodów ekonomicznych. To jest rzeczywisty 
problem. Aptekarze mają świadomość tego stanu rzeczy. Jed-
nym z działań, które podejmują, jest informowanie pacjentów 
o zamiennikach leków. Aptekarz, fachowy doradca medycz-
ny, wspomaga pacjenta, wskazując tańsze preparaty mające 
identyczne działanie terapeutyczne jak lek występujący na 
recepcie. 

Leczenie może być tańsze – to motto akcji prowadzo-
nej przez samorząd aptekarski. Szkoda, że autorzy artykułu 
tego nie zauważyli. Mają jednak szansę wspomóc na łamach 
gazety Fakt tę akcję. Wtedy dopiero uwierzę w szczerość ich 
intencji, że dobrem, o jakie zabiegają, jest zdrowie. Być może 
medialnym wsparciem akcji częściowo zrehabilitują się przed 
Czytelnikami, których wprowadzili w błąd i zakłopotanie. Bo 
cóż z tego, że wykrzyczeli, że leki są drogie. Nic nie zrobili, 
żeby swoim Czytelnikom pomóc.  

Pozostawiam Panu Redaktorowi decyzję, czy opubli-
kuje Pan na łamach redagowanej przez Pana gazety słowo 
przepraszam, które aptekarzom się należy. 

Z poważaniem

Andrzej Wróbel
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

      

Podziękowanie
Dziękuję Koleżankom z Biura Naczelnej Izby Aptekarskiej, Panu Waldemarowi Firkowi, dyrektorowi biura 

Warszawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Redakcji „Aptekarza Polskiego” oraz członkom „Komitetu Orga-
nizacyjnego 15-lecia” za współpracę przy organizacji uroczystości 15-lecia samorządu aptekarskiego w dniach  
22 i 23 września 2006 roku.

Halina Roszkowska - Filip  
Dyrektor Biura Naczelnej Izby Aptekarskiej  

Do tekstu „Apteka w Szwecji” (Aptekarz Polski nr 5 - 7) 
zakradł się błąd. Wydrukowano, że apteki w Szwecji 
mają część „recepturową”, a powinno być „receptową”. 
Czytelników i Autora przepraszamy

Redakcja
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APTEKI ŚWIATA

Liczba i rozmieszczenie aptek 
ściśle związana jest z liczbą miesz-
kańców w danym miejscu. I tak 
przeciętnie można powiedzieć, że na 
5.000 mieszkańców mamy jedną ap-
tekę, zwłaszcza w miejscowościach 
liczących do 25.000 ludności. Jeżeli 
liczba mieszkańców przekracza po-
wyższy próg, liczba aptek wzrasta, co 
4.000 jedna, np. w dużych miastach. 
Jedne i drugie należą do kategorii 
aptek miejskich – farmacia urbana.  
W mniejszych skupiskach poniżej 
5.000 mieszkańców możemy mówić 
o aptece wiejskiej – farmacja rurale. 
Do tej kategorii należą także apteki w 
obszarach górzystych, nawet jeśli 
liczba mieszkańców jest większa. Ta 
ostatnia kategoria zwykle otrzymuje 
pewne dotacje finansowe od gminy
lub regionu. 

Apteki szpitalne obsługują wy-
łącznie oddziały wewnętrzne szpita-
la, leków nie wolno sprzedawać pa-
cjentom. Dostarczają leki pacjentom 
po wypisie, będącym nadal pod opie-
ką medyczną szpitala i pod nadzorem 
ordynatora. Są to leki bardzo spe-
cjalistyczne. Farmaceuci pracujący  
w tych aptekach muszą skończyć po-
dyplomowe studia specjalistyczne. 

Apteki filialne powstają tam,
gdzie w pewnych okresach jest 

zwiększony przepływ ludności i tu-
rystów, w przypadku miejscowości 
nadmorskich i górskich, latem lub 
zimą. Taka apteka prowadzona jest 
przez właściciela innej, większej ap-
teki danej gminy lub prowincji, któ-
ry ma obowiązek powołania innego 
farmaceuty jako dyrektora odpowie-
dzialnego.

Zwykle apteki, w których za-
opatruje się ludność zarówno miej-
skie, jak i wiejskie Dzielą się na    pry-
watne lub publiczne, czyli gminne – 
farmacja comunale. Właścicielem 
jej jest osoba prawna, czyli gmina  
z burmistrzem na czele, natomiast 
odpowiedzialność przed służbą 
zdrowia powierza się farmaceucie 
zapisanym w rejestrze urzędowym. 
Właściciel apteki prywatnej nazywa 
się titolare. Jest nią osoba fizyczna
jednocześnie spełniająca funkcję dy-
rektora z odpowiedzialnością praw-
ną i cywilną. Titolare ma swoich 
współpracowników, czyli zatrudnia 
innych aptekarzy. Wszyscy bez wy-
jątku muszą być zapisani w Izbie 
Aptekarskiej prowincji, gdzie są za-
meldowani i opłacać składkę roczną 
(obecnie 140€). 

Właścicielem apteki można 
zostać poprzez dziedziczenie w ro-
dzinie lub w wyniku konkursu, przy 

zachowaniu pewnych wymogów, jak 
np. 5-letni staż, publikacje, praca  
w aptekach szpitalnych itp. Osoba, 
którą nie wygrała konkursu, ale go 
zaliczyła pozytywnie, może aptekę 
kupić, o ile nadarzy się taka okazja. 
Trzeba jednak na ten cel dyspono-
wać ogromnymi środkami finanso-
wymi.

Aptekarze włoscy maja swoje 
zrzeszenia, których jest wiele rozsia-
nych po całym kraju. Bardziej znane 
to Federfarm – zrzeszenie właścicie-
li prywatnych lub Consorzio – zrze-
szające  apteki gminne. Oprócz tego 
występują Cooperative, czyli spół-
dzielnie.

Taki jest stan na dzień dzisiej-
szy. Nowy rząd zapowiada pew-
ne zmiany, które czy i kiedy wejdą  
w życie, nie wiadomo.

APTEKI

Większość z nich to apteki bar-
dzo nowoczesne z funkcjonalnym 
wyposażeniem, umeblowaniem, pod-
jazdem dla wózków dziecięcych i in-
walidzkich oraz szeroką i przeszklo-
ną witryną z wieloma reklamami  
i nowościami na wystawie. Gdzie-
niegdzie zachowały się jeszcze ap-
teki, można powiedzieć antyczne, 
stanowiące prawdziwe dzieła sztuki. 
Sytuowane są zwykle w historycz-
nych dzielnicach miast i miasteczek. 
Znajdują się w nich jeszcze stare me-
ble, szuflady oraz półki, na których
widnieją wspaniałe i dekoracyjne 
wazy ceramiczne, jakich używało się 
niegdyś o różnorodnym pochodze-
niu np. wazy florenckie, umbryjskie, 
z Faenzy, czy słynna Ceramica Min-
ghetti z Bolonii. Oczywiście także 
tego typu apteki muszą posiadać 
obowiązkowe atrybuty nowocze-
sności, jak automatyczne drzwi  
i podjazdy. 

Jedna właśnie z takich aptek  
w centrum miasta znajduje się w Mi-
randoli. Jej właściciel założył stro-

Apteki we Włoszech
Apteka po włosku nazywa się farmacia. Dzielą się one na: prywatne, publiczne, szpi-
talne, spółdzielcze oraz filialne. 

Farmacia „Pico”
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nę internetową, dzięki której można 
skonsultować się z apteką i zakupić 
produkty kosmetyczne, zielarskie, 
aparaty i urządzenia. Nie można ku-
pić lekarstw, gdyż sprzedaż przez 
internet jest we Włoszech, jak do-
tychczas, niemożliwa. Sprzedaż ja-
kichkolwiek leków, nawet typu table-
tek od bólu głowy poza apteką, jest 
prawnie wykluczona. W tej sprawie 
ostatnio toczy się głośna polemika. 
Konsumenci życzyliby sobie mieć 
możliwość zakupu leków bez recepty 
np. w supermarketach.

Wracając do aptek, to więk-
szość, chociaż nie wszystkie i nie  
w równym stopniu oferuje różnego 
typu usługi. Apteka, o której powyżej 
jest mowa, ma następujący serwis:
- badanie elektrokardiograficzne
   koszt – 25,00 €,
- analiza krwi (badania podstawowe)          
   koszt –  4,00 €,
- analiza moczu,  koszt – 4,00 €,  
- test na nietolerancję środków 
  spożywczych,  
  koszt – 40,00 €,
- badanie włosów z mikrokamerą
   koszt – 5,00 €,
- badanie ciśnienia krwi   
  koszt – 1,00 €,
- mierzenie wskaźnika masy 
  tłuszczowej (BMI),  
   koszt – 0,50 €, 
- diety odchudzające z programem 
   Dieta 2000,  
   koszt – 4,00 €,
- diety patologiczne – bezpłatnie,
- zamawianie analiz i wizyt 
  lekarskich – bezpłatnie,
- szukanie informacji sanitarnych
  drogą internetową – bezpłatnie.

Oprócz tego możliwe jest 
wypożyczenie następujących urzą-
dzeń: 
-  waga elektroniczna dla noworod-

ków,
- aparat do aerosolu,
- aparat do jonoforezy,
- aparat do ultradźwięków,
- aparat do magnetoterapii,
- pressoterapia,
- medicompex,
- kule ortopedyczne,
-  aparat elektroniczny do ściągania 

mleka.
Ze szczególną uwagą apteka 

zajmuje się następującymi działami:
- dermokosmetyka
- fitoterapia

- integratory spożywcze
- integratory dla sportowców

Te ostatnie dla właściciela sta-
nowią szczególny przedmiot uwagi, 
bowiem sam właściciel należy do 
grupy naukowców zajmujących się tą 
dziedzina.

Na zakończenie należy dodać, 
że wszyscy aptekarze, żeby móc 
uprawiać zawód, muszą uczestni-
czyć w organizowanych dla nich 

kursach ECM (evoluzione continua 
in medicina).

Gabriela Ritter 
Mirandola, czerwiec 2006

Fot. autorki

Od redakcji: W ostatnich miesiącach 
doszło do strajków aptekarzy, którzy protesto-
wali przeciwko rządowemu dekretowi wprowa-
dzający liberalizację rynku farmaceutycznego, 
poprzez dopuszczenie sprzedaży leków bez re-
cepty do hipermarketów. 

Farmacia „Pico”, fragment wnętrza
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Grypa Twój wróg!
Przed nami sezon jesienno- zimowych infekcji wirusowych. Większość z nich, wywołana 

głównie przez adenowirusy i rynowirusy przybierze postać „przeziębień”. Te uciążliwe, choć nie-
zbyt groźne infekcje, wymagają zazwyczaj użycia środków przeciwgorączkowych, witamin oraz 
odpoczynku. Sytuacja komplikuje się w przypadku wirusa grypy. W obiegowej opinii każde błahe 
przeziębienie nazywane jest grypą. To poważny błąd, który niestety prowadzi do bagatelizowania 
realnego niebezpieczeństwa. Infekcja wirusem grypy powinna być traktowana jako zagrażająca życiu, o czym ludzkość prze-
konała się już w 1918 roku. Trwająca do 1919 roku pandemia (czyli globalna, obejmująca większość kontynentów epidemia) 
grypy zwanej „hiszpanką”  kosztowała życie około 50 milionów ludzi! Choroba pochłonęła zatem ponad 6 razy więcej ofiar,
niż cała I wojna światowa! Kolejna pandemia, zwana azjatycką kosztowała w 1957 roku życie 1 miliona ludzi. Ostatnia wielka 
pandemia z roku 1968 przyniosła śmierć 700 tysięcy osób. Corocznie wirus grypy zakaża od 330 do około 990 milionów ludzi, 
z czego umiera od 500 tysięcy do 1 miliona. 

Wirus grypy nieustannie mutuje (czyli zmienia się), co daje mu ciągłą przewagę nad naszymi mechanizmami odporno-
ściowymi. Zakażony człowiek cierpi z powodu wysokiej gorączki, kaszlu, bólu głowy i gardła, dreszczy i silnych bólów mię-
śniowych. Leczenie polega jedynie na zwalczaniu objawów. Bardzo ważnym składnikiem terapii jest „ wygrzanie się” czyli 
po prostu odpoczynek w łóżku. Zlekceważenie infekcji może się zakończyć zapaleniem mięśnia sercowego, płuc, kłębuszków 
nerkowych oraz mózgu i opon mózgowych, a w efekcie śmiercią. Szczególnie zagrożone są dzieci oraz osoby starsze lub cho-
rujące na POChP (przewlekłą obturacyjną chorobą płuc) i astmę. 

Na szczęście ludzkość dysponuje skuteczną i bezpieczną ochroną przed śmiercionośnym wirusem. Jest nią corocznie aktu-
alizowana szczepionka. Niestety, niski poziom wiedzy medycznej naszego społeczeństwa pokutuje niedostateczną liczbą osób 
zaszczepionych, co wywołuje gwałtowny wzrost zachorowań w sezonie zimowym. Tymczasem zaszczepienie się na grypę 
chroni przed chorobą, a w razie zachorowania niweluje ciężkość infekcji oraz ilość powikłań. Ważne jest zatem szerzenie eduka-
cji prozdrowotnej oraz ukazywanie zysków, jakie całe społeczeństwo może odnieść z okresowych szczepień przeciwko grypie. 

lek. med. Magdalena Proniewska
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SPORT TO ZDROWIE

Nie mogłem wyobrazić sobie 
lepszego miejsca na „debiut olimpij-
ski”. Tak – to prawdziwa miniolim-
piada, ponad tysiąc uczestników, kil-
kanaście dyscyplin i przeróżne kate-
gorie wiekowe. Zawodnicy z całego 
świata – mnóstwo języków i kolorów 
skóry. Słowem – sportowo-kulturo-
wy tygiel. Siedem dni sportu, rywa-
lizacji, ale i zabawy oraz poznawania 
ludzi z całego dosłownie świata. 

Ja miałem wystartować w tur-
nieju siatkarskim oraz siatkówki pla-
żowej. Po obfitującej w przygody
podróży dotarłem o 23.30 do Hotelu 
Marina w Montecatini Terme. A już 
od rana dnia następnego ruszyły roz-
grywki. Jako zespół Medpharm trafi-
liśmy do grupy z zespołami z Kanady  
i Niemiec. Po łatwej wygranej z druży-
ną zza oceanu i trudnym, ale też zwy-
cięskim boju z zachodnimi sąsiadami 
awansujemy do półfinału. Następnego
dnia czeka nas mecz o finał – jak oka-
zało z drużyną z … Polski. Novartis 
– zespół z Olsztyna stanął na naszej 
drodze do meczu o złoto. Po drama-
tycznym boju i tie-breaku musieliśmy 
uznać wyższość przeciwników. 

Równie emocjonujący był drugi 
półfinał – tam dla odmiany zmierzyły
się dwie drużyny z Niemiec. Tak więc 
po przerwie stanęliśmy do walki o brą-
zowy medal. I o uniknięcie najgorsze-
go dla sportowca czwartego miejsca. 
Pierwszy set wyraźnie przegrany. Po 
przerwie wychodzimy skoncentrowani  
i demolujemy przeciwnika. Decydują-
cy set to horror. Przegrywamy już 23-
-22, aby w dramatycznych okoliczno-
ściach wygrać 25 – 23. 

A potem szaleństwo – ogromna 
radość, taniec i śpiewy oraz podzięko-
wanie dla przeciwnika za wspaniałą, 
sportową walkę. W meczu finałowym,
również bardzo zaciętym, górą jedna, 
Niemcy. Po wygraniu drugiego seta 
przez Novartis także i ten mecz roz-
strzygał tie-break. Srebro dla Olszty-
na. Następnie mieliśmy dzień przerwy 
- czas na dłuższe zwiedzanie okolicy, 
czyli ikon Włoch – Florencji, Sieny, 
Pizy, ale również mniejszych miejsco-
wości, jak np. Lucca – są to miejsca  
o największej liczbie zabytków na ki-
lometr kwadratowy na świecie. 

I ta atmosfera – trzeba odwie-
dzić, aby poczuć powiew wieków 

świetności. Do tego otwartość i gościn-
ność Włochów, a   wieczorami organi-
zatorzy zadbali o atrakcje – wyścigi 
kłusaków na malowniczo położonym 
hipodromie czy też opera Verdiego  
w antycznej scenerii – to pozycje, któ-
re warto było zobaczyć. 

Ale już po dniu przerwy wraca-
my do rywalizacji – piasek i siatków-
ka plażowa. 14 ekip – po losowaniu 
wpadamy znów na dwie ekipy nie-
mieckie. Oba mecze przegrywamy –  
i kończymy przygodę z plażą. Jak się 
okazało, nasi pogromcy zdobyli złote  
i srebrne medale  –  czyli pech w losowa-
niu na całej linii. W efekcie 9. miejsce. 
Najlepsi z Polaków dotarli do meczu  
o brąz, gdzie niestety przegrali. Całe 
podium dla drużyn naszych zachod-
nich sąsiadów. 

Warto pojechać na WMHG, aby 
przeżyć tę mieszankę emocji sporto-
wych, miejscowego kolorytu i spotkać 
ciekawych ludzi z całego świata. Za-
praszam więc na przyszły rok – lokali-
zacja na razie jest jeszcze tajemnicą.

 
mgr farm. Filip Olejniczak

Fot. autora
 

Mieszanka emocji sportowych
WMHG – World Medical and Health Games, czyli Światowe Igrzyska Medyków.  
W tym roku te rozgrywane po raz 27 zawody sportowe dla przedstawicieli profesji me-
dycznych odbyły się w sercu przepięknej Toskanii. 

Polscy siatkarze farmaceuci
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Probiotyk
z apteki czy ze sklepu

Niestety nazbyt wielu pacjentów próbuje 
uniknąć dodatkowego wydatku i rezygnuje z pro-
biotyku przepisanego przez lekarza do antybioty-
koterapii. Tymczasem koszt dziennej probiotyko-
terapii nie jest większy niż zakup np. jogurtu. 

Z moich obserwacji wynika, że  pacjenci nie są 
świadomi zasad probiotykoterapii. Pomimo wskazó-
wek, iż muszą to być produkty fermentowane, spoży-
wane codziennie – czasami okazuje się, iż pacjent ma 
zamiar zażywać witaminy, sądząc, iż zapewni mu to 
osłonę probiotyczną. 

Podobny błąd popełniają rodzice wybierając swo-
im pociechom smaczne, ale ubogie w bakterie desery 
mleczne. Ponadto z relacji pacjentów można wysnuć 
wniosek, że spożywając żywność o właściwościach pro-
biotycznych nie zachowują oni systematyczności, jaką 
zapewne zastosowaliby w przypadku środka nabytego 
w aptece. Wybierając produkt z apteki pacjent zysku-
je pewność, że dostarcza do organizmu wystarczającą 
ilość bakterii probiotycznych. Niektóre przetwory spo-
żywcze zawierają ilość bakterii wysoce niewystarczają-
cą, aby zapewnić znaczący efekt zdrowotny. Owszem, 
najlepsze jogurty na rynku zawierają aż 120 mln bak-
terii na gram produktu (minimum to 1 mln/g). Niestety 
są to produkty drogie i nie sądzę, aby były wybierane 
przez zbyt wielu pacjentów (a na pewno nie przez tych, 
którzy z oszczędności ograniczyli już zakupy w apte-
ce). Jogurty te zawierają wyselekcjonowane szczepy 
bakterii o zwiększonej zdolności do kolonizacji jelita,  
a nierzadko wzbogacone są o substancje stanowiące po-
żywkę dla bakterii i zwiększające ich przeżywalność. 

Testy konsumenckie pokazują jednak, iż wykazu-
jąc nawet znaczną dbałość w doborze jogurtu możemy 
natrafićnawyróbniedostarczającyodpowiedniejilości
bakterii probiotycznych. Jogurty, kefiry i maślanki są
znakomitymi składnikami codziennej diety i posiada-
ją szereg walorów odżywczych i smakowych, jednak  
w okresie wzmożonego zapotrzebowania na bakterie 
probiotyczne lepiej zdać się na profesjonalnie skom-
ponowany probiotyk z apteki.

mgr farm. Olga Sierpniowska
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BIBLIOTEKA APTEKARZA

Przepraszam za porównanie, ale 
takie spostrzeżenia mam w związku 
z najnowszą książką ”Ten inny” Ry-
szarda Kapuścińskiego. Jest świeża, 
najnowsza, wiem, że może nie we 
wszystkich księgarniach dostępna, 
ale warto jej poszukać.

Każda kolejna książka tego au-
tora właśnie pachnie jak świeże buł-
ki. Pachnie zapachami świata skupio-
nymi w słowach, którymi dzieli się  
z nami, czytelnikami. A ten zapach 
to lata podróży reporterskich  do róż-
nych zakątków świata. Szczególnie, 
do Azji i Afryki.

To tam wraz z obserwacją życia 
innych ludzi oddychał powietrzem 
nasyconym zapachami cynamonu, 
wanilii, drzew sandałowych… zapa-
chem dżungli.

Reporterskie podróże to jednak 
nie są zwykłe podróże turystyczne. 
„W naszym reporterskim rozumieniu 
– pisze autor – podróż to wyzwanie  
i wysiłek, mozół i poświęcenie, trud-
ne zadanie, ambitny projekt do wy-
konania. (…) Droga jest tak ważna, 
ponieważ każdy na niej krok zbliża 
nas do spotkania z Innym. Bo po to 
właśnie jesteśmy w drodze.”

W drodze do poznania Innego, 
do poznania jego tradycji, obycza-
jów, wierzeń, kultury. 

Ta książka jest z kolei zbiorem 
wykładów, wygłoszonych na uniwer-
sytetach świata i międzynarodowych 
seminariach. Nasycona jest obserwa-

cją i zafrasowaniem nad tym, którą 
drogą pójdzie cywilizacja. Czy dro-
gą agresji, walki, czy drogą poszu-
kiwania kompromisu. Używając 
określenia Inny, daje nam do zro-
zumienia, że to słowo lepiej okre-
śla nieznanego nam człowieka, 
niż Obcy. Obcy budzi w nas lęk, 
obawy, niekiedy wyzwala agre-
sję. Inny skłania do próby jego 
poznania, rozmowy, dialogu.

Oczywiście Kapuściński 
ma na myśli nas Europejczyków  
i Innych na pozostałych kontynentach.  
A jest nad czym się zastanowić. Obec-
nie świat zaludnia 6,5 mld. ludzi,  
a 75% mieszka poza Europą.

Musimy nauczyć się używać 
słowa Inny w określaniu tych, któ-
rych nie znamy – sugeruje, podpo-
wiada autor.

Erich von Däniken napisał, że 
jesteśmy „dziećmi wszechświata”,  
a skoro tak, to wszyscy jesteśmy ro-
dzajem ludzkim bez względu na ko-
lor skóry, język, tradycje, obyczaje  
i miejsce naszych narodzin.

Jeśli tak, to nie powinniśmy 
zapominać, że nasza cywilizacja eu-
ropejska jest w mniejszości. Co więc  
sugeruje autor? „Rzucić się z furią na 
napotkanych? Minąć ich obojętnie  
i iść dalej? Czy tez próbować poznać 
się i porozumieć?”

Czy wobec tego pojedynek, 
konflikt, wojna? Wojny są jednak do-
wodem klęski człowieka. Można się 

Ile to razy mamy ochotę na świeżą, ciepłą i chrupiącą 
bułkę. Jeszcze jej nie kupimy, a już nasze zmysły odczu-
wają jej zapach i smak.

Ten Inny

TEN INNY, wydawnictwo Znak, 
Kraków 2006, 78 stron + okładka

również odgrodzić od Innych. Izolo-
wać Innych. Ale można wybrać dro-
gę współpracy. „… wspomniane trzy 
możliwości stały zawsze przed czło-
wiekiem, ilekroć spotkał się z Innym: 
Mógł wybrać wojnę, mógł odgrodzić 
się murem, mógł nawiązać dialog.”

Gdy docierają do nas z różnych 
stron świata informacje o konfliktach,
Kapuściński alarmuje!!! Ale jest to 
alarm nie tylko dla Europejczyków 
lecz dla całego rodzaju ludzkiego, 
biorąc pod uwagę, że jego książki tłu-
maczone są na kilkudziesiąt języków 
i czytane na różnych kontynentach.
                            

Wacław Bierkowski
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Menopauza
Przekwitanie jest naturalnym okresem w życiu kobiety. Objawy związane z wygaśnięciem czynności hormonalnej 

jajników pojawiają się jeszcze przed ostatnią miesiączką (czyli właśnie menopauzą). Każda kobieta inaczej odczuwa 
zmiany w swoim organizmie. Zwykle panie z obfitą tkanką tłuszczową lepiej znoszą objawy przekwitania, co jest zwią-
zane z konwersją (przetwarzaniem) androstendionu (hormon wytwarzany przez nadnercza) do estrogenów. 

Typowymi objawami związanymi z okresem okołomenopauzalnym są uderzenia gorąca, czerwienienie się, kołatania serca, 
zanikowe zapalenie pochwy (związane z powolnym zanikiem błony śluzowej), częstsze infekcje układu moczowego. Część 
pacjentek zgłasza też objawy lękowe, uczucie niepokoju, obniżenie nastroju, zwiększoną drażliwość i kłopoty ze snem.  

Podczas procesu przekwitania kobieta powinna zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę wielu chorób, które po me-
nopauzie ulegają nasileniu. Głównym problemem mogą być choroby układu krążenia, osteoporoza (czyli uogólniony zanik 
masy kostnej) oraz niekorzystne zmiany poziomu lipidów na korzyść frakcji LDL cholesterolu (który sprzyja miażdżycy). 
Profilaktyka obejmuje więc zastosowanie odpowiedniej diety (bogatej w wapń, ubogiej w nasycone tłuszcze), aktywność
fizyczną (która wpływa korzystnie nie tylko na serce i samopoczucie, ale także na zachowanie masy kostnej), rezygnację 
z palenia papierosów. W większości przypadków takie zmiany wystarczą do opanowania objawów prze-
kwitania. Niektóre przypadki wymagają jednak hormonalnej terapii zastępczej. Obecnie dostępnych 
jest wiele różnych preparatów, zarówno w postaci tabletek, plastrów jak i zastrzyków o przedłużonym 
czasie wchłaniania. Leki te należy stosować tylko i wyłącznie po konsultacji ze specjalistą ginekolo-
giem, który dobiera preparat indywidualnie dla każdej pacjentki. Ważne jest również ustalenie, jak dłu-
go konieczne będzie stosowanie terapii. Doniesienia sugerujące wzrost ryzyka rozwoju raka sutka lub 
raka endometrium podczas wieloletniego stosowania różnych preparatów oraz wzrost ryzyka powikłań 
zakrzepowo- zatorowych zmuszają do uważnej kontroli leczenia. 

Najważniejszym działaniem jest jednak uzmysłowienie pacjentkom i lekarzom, że przekwitanie 
nie jest chorobą, a naturalnym procesem związanym z wiekiem.

lek. med. Magdalena Proniewska  Fo
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