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Informacje bieżące
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
tel.: (12) 264 25 53
faks: (12) 264 25 09
e-mail: biuro@oia.krakow.pl

Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745
Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 17.00
we wtorki, środy i piątki od 9.00 do 15.30

Prezes
mgr farm. Barbara Jękot pełni dyżury:
w poniedziałki i czwartki od 10.00 do 17.00
w piątki od 10.00 do 12.00

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr farm. Barbara Zakrzewska pełni dyżur:
we wtorki od 10.00 do 12.00

Radca prawny OIA
mgr Janusz Brol pełni dyżur:
w poniedziałki od 14.00 do 17.00

Wysokość składek członkowskich OIA – od 1.07.2012:
członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 40 zł
emeryci i renciści, którzy przed 31.03.2012 zakończyli wykonywanie zawodu z racji
przejścia na emeryturę lub rentę, są zwolnieni z płacenia składek
emeryci i renciści kończący wykonywanie zawodu z racji przejścia na emeryturę
lub rentę po 31.03.2012 są zwolnieni z płacenia składek po złożeniu oświadczenia
w biurze OIA

Wysokość składek członkowskich OIA – do 30.06.2012:
kierownicy aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych: 65 zł
inne osoby pełniące kierownicze funkcje na stanowiskach związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty oraz kierownicy aptek szpitalnych i zakładowych: 35 zł
pozostali członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 20 zł
emeryci i renciści niepracujący: 5 zł
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Słowo Prezesa

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

T

en numer biuletynu powinnam zacząć od życzeń udanego wypoczynku i pełnego relaksu podczas nadchodzących wakacji.
Należy się Wam upragniony urlop po roku wytężonej pracy.
Jestem jednak świadoma, że nie wszyscy ze spokojem i radością mogą sobie
pozwolić na przerwy w pracy czy wyjazdy. Kondycja ekonomiczna aptek –
zarówno prywatnych, jak i sieciowych – jest słaba. Według analiz prawie połowa aptek w Polsce nie ma już żadnego udziału własnego w strukturze własności
towaru handlowego. Są one stale zadłużone w hurtowniach farmaceutycznych.
Naczelna Rada Aptekarska w proponowanym projekcie zmian do ustawy refundacyjnej wskazuje, że:
1. Konieczna jest zmiana sposobu liczenia marży detalicznej i jej wysokości. Obecny sposób naliczania urzędowej marży detalicznej, a także
nowe reguły tworzenia grup limitowych drastycznie pogorszyły sytuację aptek. W wartościach procentowych marża detaliczna generowana na lekach refundowanych nie pokrywa kosztów związanych
z wydawaniem tych leków.
2. Należy zmniejszyć częstotliwość wprowadzania zmian cen w wykazach leków refundowanych oraz stworzyć mechanizm prawny chroniący apteki przed stratami spowodowanymi obniżaniem cen urzędowych, ponieważ nadal ponosimy koszty przecen leków wynikające ze
zmiany cen na listach refundacyjnych.
3. Nie może być zmieniony art. 49 (tzw. zachęty).
4. Nie mogą być zmienione art. 60 i art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne (dotyczące reklamy aptek).
Tak w skrócie przedstawiają się spostrzeżenia samorządu aptekarskiego dotyczące zmian w ustawie. Miejmy nadzieję, że chociaż w części zostaną
zauważone i zaakceptowane przez Ministerstwo.
Nasze władze naczelne zwracają politykom uwagę na to, że polskie
aptekarstwo jest w bardzo złym stanie. Tylko odpowiednie rozporządzenia
i nowelizacja ustawy przyczynią się do poprawy obecnej sytuacji.
Zachęcam do lektury biuletynu. Mam nadzieję, że przyniesie odrobinę
wytchnienia i relaksu.
Prezes Okrgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jkot
Farmacja Krakowska 2 / 2013
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Od redakcji

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Z

ima tego roku opuszczała nas powoli i niechętnie, pozostawiając
nam pod opieką rzesze pacjentów z infekcjami i przeziębieniami. Wiosna przemknęła jakby niepostrzeżenie, lecz my, farmaceuci, rozpoznaliśmy jej obecność po licznych alergiach naszych pacjentów.
Wkrótce możemy oczekiwać lata.
Okres letni kojarzy się z wypoczynkiem. Jednak dla wielu farmaceutów
to czas większego wysiłku, bo trzeba zastąpić współpracowników, którzy wyjadą na urlopy. Z kolei nasi pacjenci udający się na urlopy też przed wyjazdem
oczekują od nas szczególnych informacji i porad z zakresu opieki farmaceutycznej. Problematyka jest bardzo szeroka: jak przygotować apteczkę przed
podróżą, jak uchronić się przed biegunką w ciepłych krajach, jak przed chorobą lokomocyjną, w jakie medykamenty wyposażyć dzieci przed wyjazdem
na kolonie, jak ochronić skórę przed słońcem, jak szybko schudnąć, by bez
kompleksów pojawić się na plaży.
Mimo powszechności dostępu do Internetu i serwowanych w nim „dobrych rad na wszelkie okazje” przed wyjazdami najczęściej pacjenci szukają
pomocy w aptekach. Fachowa porada dostosowana do indywidualnego pacjenta ciągle jest w cenie. Jest to niewątpliwie bardzo optymistyczne zjawisko.
Mam nadzieję, że w niezbyt odległym czasie opieka farmaceutyczna stanie się
w aptekach elementem rentowności aptek.
W tym numerze biuletynu zapoczątkowujemy dział „Opieka farmaceutyczna” opracowaniem na temat diet. Ponadto polecam artykuły w działach:
Vademceum kierownika apteki/hurtowni, Apteka szpitalna – wstrzymanie i wycofanie z obrotu produktów leczniczych i materiałów medycznych;
Nowości wydawnicze – omówienie wydawnictw z zakresu dermatologii
i kosmetologii;
Apteki – informacja o nowej ekspozycji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Aptece pod Orłem mgr. T. Pankiewicza.
Wszystkim koleżankom i kolegom udającym się na wakacyjne urlopy
życzę dużo słońca, udanych wycieczek i bezproblemowych powrotów. A tym
farmaceutom, którzy pozostają w aptekach, życzę sympatycznych pacjentów.
Redaktor naczelna
Elbieta Rzsa-Duran

6

Farmacja Krakowska 2 / 2013

Kalendarium
9.02.2013
11.02.2013

Kraków – IV Bal Karnawałowy OIA
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania
zawodu
14.02.2013
Kraków – spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie mgr. farm. Józefem Łosiem
16.02.2013
Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe na temat „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta”; otwarcie posiedzenia przez Prezes
ORA w Krakowie mgr farm. Barbarę Jękot
19.02.2013
Kraków – spotkanie z przedstawicielami NFZ w Krakowie: Dyrektor
Barbarą Bulanowską oraz Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Lekami Izabelą Obarską; OIA reprezentowali Prezes mgr farm. Barbara
Jękot oraz mecenas Janusz Brol
22–24.02.2013 Karpacz – XIII Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim
26–27.02.2013 Warszawa – posiedzenie NRA
3–6.03.2013 Brenna – szkolenie z prawa farmaceutycznego i administracyjnego dla
członków ORA
7.03.2013
Kraków – spotkanie w siedzibie OIA Klubu Ratowania Aptek Aptekarzy. W spotkaniu wzięli udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
oraz mecenas Janusz Brol
13.03.2013
Kraków – spotkanie szkoleniowe kierowników aptek szpitalnych
14.03.2013
Kraków – kwartalne spotkanie aptekarzy
14.03.2013
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania
zawodu
15.03.2013
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
16.03.2013
Kraków – uroczystości otwarcia nowej wystawy stałej „Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim” w Aptece pod Orłem. W uroczystościach wzięły udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz
Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
18.03.2013
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
19.03.2013
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
21.03.2013
Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
23.03.2013
Kraków – msza św. odprawiona w drugą rocznicę śmierci dr. Krzysztofa Kmiecia i spotkanie Jego przyjaciół w klubie „Buda”. ORA reprezentowała Wiceprezes mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
23.03.2013
Kraków – Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich zorganizowany przez Sekcję Studencką Krakowskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”. ORA reprezentowała Prezes mgr farm. Barbara Jękot
11.04.2013
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania
zawodu

Farmacja Krakowska 2 / 2013

7

Kalendarium
11.04.2013

Kraków – spotkanie w siedzibie OIA w Krakowie z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie mgr. farm. Józefem Łosiem.
Tematem spotkania były nowe zasady opiniowania kierowników
12.04.2013
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W obradach wzięli udział Prezes ORA mgr farm. Barbara
Jękot oraz Sekretarz ORA mgr farm. Piotr Zając
13.04.2013
Łęczyca – II Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce
Nożnej Halowej. Organizatorami byli: OIA w Łodzi oraz Klub Sportowy Hurtap Łęczyca. Honorowy patronat sprawował Prezes NRA
14.04.2013
Kraków – kurs „Profilaktyka zdrowotna wybranych jednostek chorobowych w aptekach ogólnodostępnych”
16.04.2013
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Otrex 600 – odpowiedź
na całoroczny problem PNŻ”
16.04.2013
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu nadwagi i otyłości w kontekście wchłaniania
pokarmów i jego wpływu na poposiłkowe stężenie glukozy”
17.04.2013
Kraków – spotkanie w siedzibie biura OIA w Krakowie Klubu Ratowania Aptek połączone z wykładem „Bezpieczeństwo w biznesie”.
W obradach wziął udział Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński
17.04.2013
Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
19.04.2013
Warszawa – konferencja „Priorytety i wyzwania 2013: opieka transgraniczna, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, e-dokumentacja medyczna, e-zdrowie na platformie OSOZ” połączona z Galą Liderów
Ochrony Zdrowia. Z ramienia ORA udział wzięła Prezes mgr farm.
Barbara Jękot
19.04.2013
Warszawa – robocze posiedzenie Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
W pracach komisji uczestniczył Pan mgr farm. Wojciech Stępień –
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie
20.04.2013
Nowy Sącz – kurs „Opieka farmaceutyczna w astmie oskrzelowej
i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc”
24.04.2013
Kraków – spotkanie w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ
w Krakowie. W spotkaniu wzięli udział: ze strony OIA w Krakowie –
Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz mecenas Janusz Brol, ze
strony MOW NFZ – z-ca Dyrektora ds. Medycznych lek. med. Monika Jezierska-Kazberuk oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami mgr farm. Izabela Obarska
25.04.2013
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania
zawodu
26–28.04.2013 Muszyna – konferencja szkoleniowa kierowników aptek szpitalnych
„Zarządzanie apteką szpitalną”
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Vademecum kierownika apteki

Wstrzymywanie
i wycofywanie z obrotu
produktów leczniczych
i materiałów medycznych

B

ardzo ważnym elementem bezpieczeństwa w stosowaniu leków
jest szybka reakcja producentów i dystrybutorów na informację,
że produkt leczniczy lub wyrób medyczny nie spełniają wymogów jakościowych. W tym numerze biuletynu przypominamy kierownikom
aptek i hurtowni, jak należy postępować w takim wypadku.
Ustawa Prawo farmaceutyczne1 jako obowiązki kierownika apteki wymienia:
przekazywanie organom inspekcji farmaceutycznej informacji o podejrzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla
niego wymaganiom jakościowym;
wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów
leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu.
Zasady postępowania z produktami leczniczymi i materiałami medycznymi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych2.
Podejrzenie, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego
wymaganiom jakościowym, powinien zgłosić kierownik apteki (ogólnodostępnej, szpitalnej, zakładowej) lub punktu aptecznego do wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego. Zgłoszenie musi mieć formę pisemną i zawie1

2

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z pózn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 57, poz. 347).
Farmacja Krakowska 2 / 2013
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Vademecum kierownika apteki
rać następujące informacje: pełną nazwę placówki oraz nazwę komórki organizacyjnej, datę zawiadomienia o wystąpieniu braku spełnienia wymagań
jakościowych, dane dotyczące produktu leczniczego, co do którego istnieje
podejrzenie występowania braku spełnienia wymagań jakościowych (nazwa,
typ, dawka, postać farmaceutyczna, wielkość opakowania, numer serii, termin ważności, nazwa wytwórcy/importera, podmiotu odpowiedzialnego),
uzasadnienie podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu
leczniczego, źródło nabycia produktu leczniczego, posiadaną ilość produktu
leczniczego, co do którego istnieje podejrzenie braku spełnienia wymagań jakościowych. Zgłoszenie powinno być opatrzone pieczątką apteki oraz imienną pieczątką i podpisem osoby zgłaszającej. Osoba przyjmująca zgłoszenie
powinna je potwierdzić pieczątką i podpisem. Wzór dokumentu, jaki należy
przesłać do inspektora nadzoru farmaceutycznego, stanowi załącznik nr 1 do
przywołanego rozporządzenia MZ.
W aptece możemy się spotkać z dwiema sytuacjami, gdy zachodzi podejrzenie, że produkt nie spełnia ustalonych dla niego wymagań jakościowych:
personel apteki zauważy, że wygląd leku odbiega od normy (np. popękane tabletki, zmiana zabarwienia, zmętnienie lub wytrącenie się
osadu w roztworach klarownych, takich jak płyny, syropy, ampułki,
wybrzuszenia na folii przy lekach musujących);
pacjent zgłosi do apteki, że lek, który nabył, nie spełnia według niego
norm jakościowych (oprócz wcześniej wymienionych zmian mogą to być:
zła rozpuszczalność, inny zapach, niedziałający mechanizm inhalatora).
Kierownik apteki lub punktu aptecznego zgłaszający podejrzenie złej
jakości produktu leczniczego ma obowiązek zabezpieczyć tenże lub jego
pozostałość wraz z opakowaniem, umieszczając je w trwale zamkniętym opakowaniu z napisem „Produkt leczniczy zabezpieczony – podejrzenie braku
spełnienia wymagań jakościowych”. Zabezpieczony preparat należy odstawić
w miejsce odpowiednio oznakowane, tak by uniemożliwić jego omyłkowe
wydanie. Jeżeli kierownik nie dysponuje próbką produktu leczniczego, powinien wraz ze zgłoszeniem złożyć oświadczenie o przyczynach braku posiadania produktu leczniczego lub jego pozostałości.
Po otrzymaniu zgłoszenia o podejrzeniu niespełniania przez produkt
wymogów jakościowych inspektor nadzoru farmaceutycznego przeprowadza
postępowanie wyjaśniające. Kierownik apteki do momentu otrzymania decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu leku z obrotu nie musi podejmować innych
działań zabezpieczających w stosunku do pozostałych leków, jakie posiada na
stanie apteki.
10
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Decyzję o wstrzymaniu produktu leczniczego w obrocie na terenie województwa może podjąć wojewódzki inspektor farmaceutyczny po otrzymaniu
zgłoszenia o niespełnieniu wymagań jakościowych, jeżeli z treści zgłoszenia
wynika, że w opisanym przypadku może zaistnieć bezpośrednie zagrożenie
życia lub zdrowia.
Jeśli w wyniku postępowania wyjaśniającego i badań próbek produktu
leczniczego potwierdzony zostanie brak spełnienia wymogów jakościowych,
wydawana jest – przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego decyzja
o wycofaniu go z obrotu na terenie województwa.
Informacje o wstrzymaniu i wycofaniu przekazywane są do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który z kolei, w uzasadnionych wypadkach, może
wydać decyzję o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego na
terenie całego kraju. Poza tym Główny Inspektor Farmaceutyczny decyduje
o wycofaniu serii produktu leczniczego na skutek decyzji własnej producenta lub decyzji instytucji Unii Europejskiej, np. Europejskiej Agencji Leków.
Podmiotem zobowiązanym do powiadomienia apteki o decyzji wstrzymującej w obrocie produkt leczniczy (lub wyrób medyczny) jest hurtownia
farmaceutyczna. Kierownik apteki lub punktu aptecznego powinien w takim
wypadku:
1. Niezwłocznie zabezpieczyć posiadany zapas produktu leczniczego
(wyrobu medycznego) przed dalszym wprowadzeniem do obrotu –
w praktyce należy wstrzymaną (wycofaną) serię produktu odstawić
w wydzielone miejsce i jednoznacznie oznakować, np. „Lek wstrzymany/wycofany z obrotu – nie wydawać”, a także zablokować ją
w systemie komputerowym.
2. Niezwłocznie przekazać decyzje o wstrzymaniu lub wycofaniu wszystkim bezpośrednim odbiorcom z wyjątkiem odbiorców indywidualnych, czyli pacjentów. Kierownik apteki powinien użyć wszelkich
możliwych środków przekazu (telefon, faks, e-mail).
3. Przekazać do hurtowni farmaceutycznej, w której lek nabyto, raport
o podjętych działaniach zabezpieczających, zawierający następujące dane: podstawę wstrzymania/wycofania z obrotu produktu
leczniczego/wyrobu medycznego, dane dotyczące produktu leczniczego/wyrobu medycznego: nazwę, typ, dawkę, postać farmaceutyczną, wielkość opakowania, numer serii, termin ważności, nazwę
wytwórcy/importera lub podmiotu odpowiedzialnego/autoryzowanego przedstawiciela, wielkość zakupu, stan magazynowy i wielkość
sprzedaży (na dzień otrzymania decyzji), rodzaj podjętych działań zaFarmacja Krakowska 2 / 2013
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bezpieczających, wykaz zawiadomionych odbiorców bezpośrednich.
Raport powinien zawierać datę sporządzenia, pieczątkę apteki oraz
imienną pieczątkę i podpis osoby sporządzającej.
Wzór raportu, jaki należy przesłać do hurtowni farmaceutycznej, stanowi załącznik nr 3 do przywoływanego rozporządzenia.
Jeżeli w stosunku do produktu leczniczego (lub wyrobu medycznego)
wstrzymanego podjęta została decyzja o wycofaniu z obrotu, należy ponadto:
przyjąć od bezpośrednich odbiorców zwrot produktów;
zwrócić zgromadzony zapas produktu leczniczego (wyrobu medycznego) do hurtowni farmaceutycznej w terminie nie późniejszym niż
60 dni od otrzymania informacji o wycofaniu wraz z raportem o podjętych działaniach zabezpieczających.
Uwaga: Nie ma podstaw prawnych do tego, by apteka przyjmowała od
odbiorców indywidualnych (pacjentów) zwroty produktów leczniczych (wyrobów medycznych) wycofanych z obrotu. Nie ma też podstaw prawnych, by
apteka żądała od hurtowni przyjęcia tego typu zwrotów.
Aby proces wstrzymywania i wycofywania z obrotu przebiegał prawidłowo, niezbędna jest szczególna staranność przy przyjmowaniu towaru –
seria produktu leczniczego (lub wyrobu medycznego) określona na fakturze
musi być zgodna z przysłaną. Natomiast przy ekspediowaniu należy dbać
o właściwą rotację leków.
Obowiązkiem apteki jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej produktów leczniczych i wyrobów medycznych, co do których została wydana decyzja:
o wstrzymaniu w obrocie,
o wycofaniu z obrotu,
uchylająca decyzję o wstrzymaniu w obrocie3.
Do celów kontroli przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną apteka
ma obowiązek przechowywać tę dokumentację przez trzy lata, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały
sporządzone.
Zwracamy uwagę, że brak dokumentacji dotyczącej wstrzymania/wycofania produktów leczniczych jest jednym z częstych uchybień stwierdzanych
przez inspektorów farmaceutycznych w czasie kontroli planowych.
mgr farm. Barbara Jkot
mgr farm. Elbieta Rzsa-Duran
3

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych
warunków prowadzenia apteki, Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1565.
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Procedura wstrzymania
i wycofania z obrotu
rynkowego produktu
leczniczego

O

bowiązkiem każdego przedsiębiorcy zajmującego się obrotem
hurtowym jest obok przestrzegania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości (SZJ)
produktom leczniczym. System taki powinien obejmować cały szereg zagadnień: od przyjęcia do hurtowni produktu leczniczego od wytwórcy (podmiotu odpowiedzialnego), przez transport, warunki składowania, dystrybucję po
obsługę klientów. Istotne jest zdefiniowanie w SZJ roli i czynnego udziału
kierownictwa hurtowni, ze szczególnym podkreśleniem pozycji osoby wykwalifikowanej – jej obowiązków i uprawnień. Osoba wykwalifikowana
jest według art. 84 i 85 Prawa farmaceutycznego1 odpowiedzialna m.in. za
„wstrzymanie i wycofanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po
uzyskaniu decyzji właściwego organu”. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych zasad
i trybu wstrzymania i wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów
medycznych2 każdorazowo zgłoszenie, że produkt nie odpowiada ustalonym
dla niego wymaganiom, dokonuje się do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. W praktyce prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wstrzymanie/
wycofanie z obrotu następuje po decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego lub Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jednak w przypadku
szczególnym, gdy wada została zauważona w hurtowni lub powstała na skutek niekorzystnego zbiegu okoliczności w hurtowni, decyzję o wstrzymaniu
1

2

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z pózn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 57, poz. 347).
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w obrocie podejmuje osoba wykwalifikowana z jednoczesnym powiadomieniem wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
Sposób wstrzymania/wycofania produktu leczniczego powinien być
opisany w procedurze. Posiadanie tej procedury, będącej elementem SZJ, jest
wymagane już przy składaniu dokumentów w celu uzyskania zezwolenia na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Pracownicy hurtowni zaangażowani w ten proces muszą przejść szkolenie z zakresu stosowania procedury. Wskazane są także praktyczne ćwiczenia polegające na hipotetycznym
wstrzymaniu/wycofaniu z obrotu produktu leczniczego. Szkolenia i ćwiczenia praktyczne należy okresowo powtarzać.
Wdrożony w hurtowni farmaceutycznej SZJ określa sposób przygotowania procedury, szatę graficzną dokumentu oraz jego konieczną zawartość
merytoryczną. Procedura musi mieć nadaną nazwę, numer i symbol, numer
wydania, ponumerowane strony, podaną datę wydania i określenie, od kiedy
obowiązuje. Ponadto podaje się liczbę autoryzowanych kopii oraz rozdzielnik
wskazujący, kto jest użytkownikiem poszczególnych egzemplarzy. Obowiązkowo procedura musi być podpisana przynajmniej przez dwie osoby: opracowującego i kierownika hurtowni/osobę wykwalifikowaną. Wskazane jest,
aby na każdej stronie dokumentu był podpis co najmniej jednej z tych osób.
Procedura wstrzymania i wycofania produktu leczniczego z obrotu
powinna zawierać następujące punkty:
1. Cel procedury, w którym podaje się, dlaczego i po co wprowadza
się procedurę.
2. Zakres stosowania, w którym jest podane, kiedy, gdzie i w jakim
obszarze stosuję się procedurę.
3. Odpowiedzialność, gdzie określa się szczegółowo obowiązki i odpowiedzialność osób zaangażowanych w proces opisany w procedurze.
4. Definicje, gdzie są przytoczone i opisane nazwy i określenia zastosowane w procedurze, tak aby były jednoznaczne, zrozumiałe dla osób
stosujących procedurę.
5. Przepisy ogólne, gdzie przytoczone są akty prawne odnoszące się
do procedury. W opisywanym przypadku będą to: Prawo farmaceutyczne, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r.
w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej3, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie
3

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1216).
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w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania4 i rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wstrzymywania
i wycofania z obrotu produktu leczniczego.
6. Sposób postępowania, gdzie jest opisane krok po kroku, kto, kiedy
i jakie podejmuje decyzje w przedsiębiorstwie, kto ma obowiązek zabezpieczyć składowany towar w hurtowni i odpowiednio go oznakować, tak aby nie mógł być dalej przedmiotem sprzedaży, kto i w jakim
trybie przyjmuje towar od odbiorców w przypadku wycofania i gdzie
towar ten jest składowany; podaje się też sposób jego oznakowania.
W związku z tymi działaniami sporządzana jest dokumentacja: „Raport o podjętych działaniach zabezpieczających w sprawie wstrzymania/wycofania produktu leczniczego” i „Protokół wstrzymania/
wycofania z obrotu produktu leczniczego”. Wzory tych dokumentów
stanowią załącznik do procedury. Na koniec podaje się, gdzie i przez
jaki okres przechowuje się dokumentację. Sposób postępowania wygodnie jest dodatkowo zilustrować graficznie za pomocą stosownego
algorytmu.
7. Dokumenty związane, gdzie podaje się numery procedur lub innych
dokumentów wewnętrznych, na które się powołujemy w opisywanej
procedurze.
8. Wykaz załączników, gdzie wyszczególnia się wszystkie załączniki
dołączone do procedury. W opisywanym przypadku będą to wzory
dokumentów wspomnianych w punkcie 6.
9. Rozdzielnik, gdzie podaje się, kto otrzymuje procedurę.
Na zakończenie kilka słów na temat postępowania w sytuacji, gdy towar po wyjaśnieniach okaże się pełnowartościowy. Wtedy odblokowuje się
wstrzymanie w obrocie i wprowadza towar do sprzedaży. W przypadku
zwrotu towaru z rynku lub gdy wstrzymany towar nie spełnia wymogów jakościowych, zwraca się go do wytwórcy/podmiotu odpowiedzialnego albo
poddaje się go utylizacji, ale to opisują inne procedury.
Opracowali
Jerzy Gałka,
Gabriela Wojtycza-Lato
4

5

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. z 2009 r. Nr 135, poz. 1114).
Autorzy są pracownikami Działu Zapewnienia Jakości firmy PPH Galfarm sp. z o.o. (Kraków,
ul. Przemysłowa 12), prowadzącej obrót hurtowy produktami leczniczymi.
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Wstrzymanie
lub wycofanie z obrotu
produktów leczniczych
lub wyrobów medycznych
Produkty lecznicze
Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) lub wojewódzcy inspektorzy
farmaceutyczni wydają decyzje dotyczące produktów leczniczych1. Decyzje te
mają rygor natychmiastowej wykonalności i mogą być następujące:
wycofanie z obrotu,
wstrzymanie w obrocie i stosowaniu,
ponowne dopuszczenie do obrotu.
Aktem prawnym regulującym przedmiotową sprawę jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych2. Dodatkowo w przepisach wewnętrznych
szpitala należy wprowadzić odpowiednie procedury dotyczące wstrzymania
lub wycofania produktu leczniczego.
Procedura określająca zasady i tryb postępowania powinna zawierać
następujące punkty:
cel,
zakres – komórki organizacyjne, których dotyczy (apteka szpitalna,
oddziały, przychodnie, poradnie),
osoby odpowiedzialne za realizację procedury,
1

2

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z pózn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów
medycznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 57, poz. 347).
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sposób przekazywania przez pracownika apteki szpitalnej poszczególnym oddziałom i poradniom decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu,
szczegółowy sposób sprawdzania i zabezpieczania produktów leczniczych wstrzymanych lub wycofanych oraz postępowania z nimi w aptece szpitalnej,
szczegółowy sposób sprawdzania i zabezpieczania produktów leczniczych wstrzymanych lub wycofanych oraz postępowania z nimi na
oddziałach i w poradniach szpitalnych.
3

Wyroby medyczne

Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zamieszczane są notatki
bezpieczeństwa wydawane przez producentów lub dystrybutorów wyrobów
medycznych.
Aktem prawnym regulującym przedmiotową sprawę jest rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie kryteriów raportowania
zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań
z zakresu bezpieczeństwa wyrobów4. Załącznik nr 4 do tego rozporządzenia
jest wzorem notatki bezpieczeństwa, która szczegółowo określa zalecenia
dotyczące działań, jakie powinien podjąć użytkownik wycofanego z obrotu
i z używania wyrobu medycznego.

Procedura postępowania w przypadku
wydania decyzji dotyczącej wstrzymania
lub wycofania z obrotu produktu leczniczego
Cel: określenie zasad i trybu postępowania w przypadku wydania decyzji
o wycofaniu wstrzymaniu lub ponownym dopuszczeniu do obrotu produktu
leczniczego.
Zakres: procedura dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych, w których znajdują się produkty lecznicze, w szczególności apteki szpitalnej oraz
oddziałów szpitalnych.
3
4

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie kryteriów raportowania
zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów (Dz.U. z 2011 r. Nr 33, poz. 167).
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Osoby odpowiedzialne: za realizację procedury odpowiedzialni są: kierownik apteki, ordynatorzy oddziałów, kierownicy poradni lub osoby przez
nich upoważnione.
Źródła informacji:
strona internetowa Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (www.
gif.gov.pl/komunikaty.html),
strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego
(www.wif.malopolska.pl),
strona internetowa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (www.urpl.gov.pl/komunikaty-bezpieczenstwa),
informacja pisemna otrzymana od dostawców lub producentów:
e-mail, faks, list.
W aptece szpitalnej prowadzona jest ewidencja dotycząca wstrzymania
lub wycofania z obrotu produktu leczniczego.
Postępowanie po wydaniu decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu produktu leczniczego:
1. Osoba wyznaczona przez kierownika apteki dokonuje codziennego
przeglądu stron internetowych organów inspekcji farmaceutycznej
w celu pozyskania aktualnych informacji na temat wstrzymanych
lub wycofanych produktów leczniczych.
2. Osoba odpowiedzialna zapoznaje się z treścią wydanej decyzji.
3. Jeżeli decyzja dotyczy produktu leczniczego stosowanego w szpitalu, to:
drukuje dokument,
sprawdza, czy wymienione leki (numer serii oraz data ważności)
znajdują się w aptece,
wpisuje na decyzji datę, informację (jest lub brak) oraz składa
podpis.

Wstrzymanie produktu leczniczego
Apteka
W przypadku wstrzymania produktu leczniczego w aptece szpitalnej
należy:
1. Zabezpieczyć posiadany zapas produktu leczniczego przed dalszym
wprowadzeniem do obrotu. Zabezpieczenie polega na:
18
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2.
3.
4.
5.

6.

umieszczeniu produktu leczniczego w zamykanej szafce, w zamkniętym opakowaniu oznaczonym napisem „Produkt leczniczy
wstrzymany decyzją GIF nr ......”,
opisaniu opakowania (nazwa handlowa, ilość, seria oraz data ważności).
Powiadomić o decyzji wszystkie oddziały i poradnie telefonicznie.
Odnotować na odwrocie decyzji imiona i nazwiska osób, które zostały
powiadomione telefonicznie.
Przekazać decyzję na oddziały za potwierdzeniem.
Sporządzić raport o podjętych działaniach zabezpieczających w sprawie wstrzymania w obrocie produktu leczniczego. Kopię raportu przesłać do dostawcy (e-mail, faks).
Po wydaniu przez GIF decyzji o ponownym dopuszczeniu – powiadomić oddziały.

Oddział
Na oddziale należy:
1. Zabezpieczyć posiadany zapas produktu leczniczego przed dalszym
wprowadzeniem do obrotu. Zabezpieczenie polega na:
umieszczeniu produktu leczniczego w zamykanej szafce, w zamkniętym opakowaniu oznaczonym napisem „Produkt leczniczy
wstrzymany decyzją GIF nr ......”,
opisaniu opakowania (nazwa handlowa, ilość, seria oraz data ważności).
2. Potwierdzić pisemnie, na odwrocie, otrzymanie decyzji GIF o wstrzymaniu produktu leczniczego.
3. Po otrzymaniu z apteki decyzji GIF o dopuszczeniu do obrotu
wprowadzić do obrotu produkt leczniczy uprzednio wstrzymany.

Wycofanie produktu leczniczego
Apteka
W przypadku wycofania produktu leczniczego w aptece szpitalnej należy:
1. Zabezpieczyć posiadany zapas produktu leczniczego przed dalszym
wprowadzeniem do obrotu (postępowanie jak w przypadku wstrzymania).
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2. Powiadomić o decyzji wszystkie oddziały i poradnie telefonicznie.
3. Odnotować na odwrocie dokumentu imię i nazwisko osoby, która
została powiadomiona telefonicznie.
4. Sporządzić raport o podjętych działaniach zabezpieczających w sprawie
wycofania z obrotu produktu leczniczego oraz przesłać do dostawcy.
5. Przyjąć zwroty produktów leczniczych wraz z odpowiednim dokumentem od wszystkich bezpośrednich odbiorców.
6. Zwrócić do dostawcy wycofany produkt leczniczy.
7. Po otrzymaniu faktury korygującej dokonać odpowiedniej zmiany
w ewidencji danego produktu leczniczego.

Oddział
Na oddziale należy:
1. Zabezpieczyć posiadany zapas produktu leczniczego przed dalszym
wprowadzeniem do obrotu (postępowanie jak w przypadku wstrzymania).
2. Potwierdzić pisemnie, na odwrocie, otrzymanie decyzji GIF o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu.
3. Przekazać niezwłocznie do apteki wycofany produkt leczniczy wraz
z protokołem przekazania.
4. Dokonać odpowiedniej zmiany stanów ilościowych w apteczce oddziałowej – na podstawie protokołu przekazania.
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Załącznik nr ... do receptariusza szpitalnego
Protokół przekazania
Przekazano do Apteki Szpitalnej ...................................................................
produkt leczniczy wycofany z obrotu:
Nazwa leku

Ilość

Nr serii

Termin ważności

Potwierdzam odbiór decyzji GIF nr ........................... z dnia ......................
Oświadczam, że zostały przekazane do Apteki Szpitalnej wszystkie
dawki i wszystkie serie produktu leczniczego zgodnie z decyzją GIF nr ..........
Pieczątka komórki
organizacyjnej

Pieczątka i podpis Ordynatora
lub osoby odpowiedzialnej
Opracował
Przewodniczcy Komisji ds. Aptek Szpitalnych
Walenty Zajdel
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Wydarzenia

XIII Mistrzostwa Polski
Farmaceutów
w Narciarstwie Alpejskim
23 lutego 2013 roku odbyły się w Karpaczu XIII Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. W tym roku zarówno aura, jak i zawodnicy dopisali. Naszą Izbę reprezentowało dziewięciu zawodników – członków
samorządu aptekarskiego.
Ogromne opady śniegu sprawiły, że warunki do przeprowadzenia zawodów były niezwykle trudne. Mimo to znakomicie spisali się nasi czołowi
alpejczycy. Ewa Żółtek zdobyła srebrny medal i puchar za zajęcie drugiego
miejsca w kategorii wiekowej juniorek starszych, a Sebastian Janik otrzymał
srebrny medal i puchar za drugie miejsce w kategorii juniorów, przegrywając
rywalizację o tytuł mistrza zaledwie 0,02 sekundy. Pozostali nasi zawodnicy
wykazali się również silną wolą walki i umiejętnościami, zajmując miejsca od
czwartego do dziesiątego, zależnie od kategorii wiekowej.
Na podkreślenie zasługuje start najstarszego zawodnika – naszego kolegi
Bolesława Cetnarowskiego, którego organizatorzy uhonorowali dyplomem
okolicznościowym.
Medale i nagrody zostały rozdane wieczorem w Chacie Karkonoskiej,
a zaraz potem uczestnicy zawodów zasiedli do wspólnej biesiady, którą przygotowali gospodarze – Dolnośląska Izba Aptekarska. Na ręce Prezesa Izby
Piotra Bohatera składamy podziękowania za adrenalinę i gościnę.
Sekretarz Okrgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zajc
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Finał Wydziałowego
Konkursu Prac Magisterskich
23 marca 2013 roku miałam przyjemność uczestniczyć w Finale Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak co roku organizatorem konkursu była Sekcja Studencka Krakowskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”. Tradycyjnie też decyzją
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie została ufundowana nagroda dla
zwycięzcy wydziałowego etapu.
Do konkursu zgłoszono sześć prac magisterskich. Komisja Konkursowa w składzie: dr hab. Anna Wesołowska, prof. dr hab. Maciej Pawłowski,
dr hab. Tadeusz Librowski, mgr Jakub Mazurkiewicz przyznała:
pierwsze miejsce Paulinie Hebdzie za pracę Stereoselektywna synteza
2-azydoalkoholi (Katedra i Zakład Chemii Organicznej),
drugie miejsce Adrianowi Podkowie za pracę Aktywność przeciwdepresyjna i przeciwbólowa pochodnych kwasu gamma-aminomasłowego (Zakład Farmakodynamiki Katedry Farmakodynamiki),
trzecie miejsce Karolinie Pełce za pracę Amidowe pochodne 5,5-dipodstawionego imidazolidyno-2,4-dionu o przewidywanej aktywności
przeciwarytmicznej (Katedra Chemii Farmaceutycznej).
Serdecznie gratuluję zwycięzcom, a głównej laureatce życzę sukcesu
w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich.
mgr farm. Barbara Jkot
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„Apteka Tadeusza
Pankiewicza w getcie
krakowskim” – nowa
ekspozycja Muzeum
Historycznego
Miasta Krakowa
16 marca 2013 roku w Aptece
pod Orłem przy pl. Bohaterów Getta 18, będącej oddziałem Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa, odbyło się uroczyste otwarcie nowej
wystawy stałej pt. „Apteka Tadeusza
Pankiewicza w getcie krakowskim”.
Wydarzenie to wpisało się w obchody
przypadającej w tym roku 70. rocznicy likwidacji krakowskiego getta.
Apteka pod Orłem została
założona przez Józefa Pankiewicza
w 1909 roku przy pl. Zgody. W latach
30. XX wieku aptekę przejął syn –
Tadeusz Pankiewicz. W marcu 1941
roku w tej części Podgórza, gdzie
ulokowana była apteka, powstała
Okładka biografii Tadeusza
otoczona murem dzielnica, do której
Pankiewicza autorstwa Anny Pióro
musieli się przeprowadzić wszyscy
krakowscy Żydzi. Tym samym apteka znalazła się na terenie getta. Dzięki
staraniom Tadeusza Pankiewicza apteka nie została zlikwidowana i funk24
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cjonowała przez cały okres istnienia getta. Tadeusz Pankiewicz oraz jego
współpracownice: Irena Droździkowska, Helena Krywaniuk i Aurelia Danek
zdecydowali się na aktywną pomoc i różnego rodzaju wsparcie dla mieszkańców getta. Apteka była miejscem spotkań, wymiany informacji, punktem
przekazywania nielegalnej korespondencji, pieniędzy. Ukrywano w niej też
drogocenne egzemplarze Tory i pamiątki rodzinne. Za działalność w czasie
wojny Tadeusz Pankiewicz został w 1983 roku oznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
W dawnej siedzibie Apteki pod Orłem od 1983 roku istnieje Muzeum
Pamięci Narodowej. Otwarto wtedy stałą wystawę pt. „Krakowskie Getto,
Obóz Płaszowski”. Muzeum podlegało wówczas Urzędowi Dzielnicowemu Kraków-Podgórze, a potem należało do Domu Kultury Podgórze.
W 2004 roku, dzięki pomocy finansowej reżysera Romana Polańskiego,
który przekazał pieniądze otrzymane wraz z nagrodą Złotego Berła od Fundacji Kultury Polskiej, a także wsparciu finansowemu udzielonemu przez
Survivors of the Shoah Visual History Foundation Stevena Spielberga, w tym
samym miejscu powstała nowa ekspozycja – „Apteka w getcie krakowskim”,
należąca już do struktur Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Obchody 70. rocznicy likwidacji
krakowskiego getta były okazją do
kolejnej zmiany ekspozycji. Autorzy
nowej wystawy, zatytułowanej „Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie
krakowskim”, starali się oddać klimat
i atmosferę apteki z okresu okupacji
niemieckiej. Po likwidacji apteki
w latach 60. XX wieku jej wyposażenie uległo zniszczeniu. Obecne meble, sprzęty i naczynia apteczne zostały zrekonstruowane na podstawie
zachowanej dokumentacji fotograficznej. Pomieszczenia i wyposażenie
apteczne są nośnikami informacji,
dzięki którym zwiedzający docierają
do kryjącej się w nich historii. Otwierając szufladki i zaglądając do aptecz- Fragment ekspozycji
nych zakamarków, mogą poznać hi- Fot. Monika Urbanik (ze zbiorów
storię getta i losy jego mieszkańców. własnych).
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Apteka pod Orłem stanowi ważny element muzealnej Trasy Pamięci
1939–1956, którą rocznie zwiedza kilkaset tysięcy osób z całego świata. Trasa
obejmuje także dwa inne oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa:
Fabrykę Emalia Oskara Schindlera, gdzie prezentowana jest niezwykle sugestywna wystawa „Kraków – czas okupacji 1939–1945” oraz wystawę „Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956”, mieszczącą się w dawnej siedzibie
gestapo przy ul. Pomorskiej, pokazującą historię miejsca kaźni tysięcy
ludzi oraz dzieje znajdującego się
nieopodal dawnego aresztu komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego. Nowa wystawa w Aptece pod Orłem uzupełnia wymienione
ekspozycje, przypominając historię
krakowskiego getta i postać Tadeusza Pankiewicza.
Z okazji otwarcia nowej wystawy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wydało szereg publikacji. Na
szczególną uwagę zasługują biografia Tadeusza Pankiewicza autorstwa
Anny Pióro, komiks Tomasza Bereźnickiego pt. Aptekarz w getcie krakowskim, którego akcja oparta zostaOkładka komiksu pt. Aptekarz w getcie
ła na opublikowanych w 1947 roku
krakowskim Tomasza Bereźnickiego
wspomnieniach Pankiewicza, a także
wydane na płycie CD opracowanie Opieka medyczna w getcie krakowskim
autorstwa Moniki Urbanik.
Bibliografia u autorki.
Monika Urbanik
Muzeum Farmacji UJCM w Krakowie

1

M. Urbanik, Muzeum Farmacji UJCM, 31-019 Kraków, ul. Floriańska 25, tel. (12) 421 92 79,
e-mail: monikaurb@mp.pl.
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Dietetyka – wybrane
zagadnienia

Z

bieżącym numerem „Farmacji Krakowskiej” rozpoczynamy
nowy cykl artykułów, poświęcony szeroko pojętej dietetyce. Zagadnienie to coraz silniej związane jest z naszym zawodem, a pacjenci, szczególnie po otrzymaniu diagnozy, oczekują informacji na temat nie
tylko stosowania nowo zapisanych leków, ale także – sposobu, w jaki należy
się w danym schorzeniu odżywiać. Częstokroć nasi pacjenci oczekują klasycznych porad dietetycznych, odnoszących się do kuracji odchudzających
i żywienia w przebiegu chorób, najczęściej cywilizacyjnych. Pytania pacjentów dotyczą również rozmaitych głodówek, które stają się wyrazem dbałości
o zdrowie. Tego kontrowersyjnego tematu będzie dotyczyć niniejszy artykuł.

Głodówki. Podstawowe informacje,
wskazania i przeciwwskazania
Zdania na temat stosowania głodówek są podzielone. Wielu lekarzy
i dietetyków uważa, że okresowe wstrzymywanie się od pokarmów to nie tylko droga do poprawy kondycji organizmu, ale także sposób leczenia różnych
chorób, których podłożem często bywa niewłaściwe odżywianie. W wielu
czasopismach głodówki przedstawiane są jako oczywisty element odzyskiwania bądź też utrzymywania dobrego stanu zdrowia. Do takich metod terapeutycznych nawoływali już pierwsi teoretycy medycyny: Hipokrates, Galen,
Awicenna i Paracelsus. Galen twierdził, że: „głodówka oczyszcza całe ciało”,
a Plutarch zalecał: „zamiast w chorobach brać leki, lepiej głodować chociażby
jeden dzień”. Posty od najdawniejszych czasów były stosowane jako metody
leczenia rozmaitych chorób, nakazywano je także w różnych religiach jako
sposób „oczyszczania ducha”. Post religijny miał na celu kształtowanie siły
woli i przygotowanie człowieka na ważne wydarzenie (np. Wielki Post w religii katolickiej czy ramadan w islamie). Po raz pierwszy głodówkę jako metodę
leczniczą zaproponował w XIX wieku niemiecki lekarz Henry S. Tanner, który po odbyciu 40-dniowego postu wyleczył się z przewlekłych chorób. Takim
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sposobem leczenia zainteresowało się szersze grono lekarzy, nazywając głodówkę „chirurgią bez skalpela”.
Obecny wzrost zainteresowania głodówkami związany jest z szerzącymi
się chorobami cywilizacyjnymi, u których podstaw leży często niewłaściwe
odżywianie. Nieumiarkowanie w jedzeniu czy niewłaściwa dieta z czasem
prowadzą do zaburzeń w funkcjonowaniu różnych narządów, a utrzymujący
się stan dysfunkcji jest prostą drogą do rozwinięcia się choroby. Najczęściej
są to choroby narządów układu trawiennego, ale również alergie, reumatyzm,
choroby skórne czy ogniska ropne. Głodówki polecane są nie tylko w przypadku nadwagi i w chorobach związanych z zaburzeniami przemiany materii, ale także w:
reumatyzmie,
artretyzmie,
chorobach serca i układu krążenia wynikających z nieprawidłowego
poziomu lipidów,
alergiach i katarze siennym,
chorobach skórnych (łuszczyca, egzema, trądzik),
chorobach kobiecych (zaburzenia miesiączkowania, zapalenia jajników, grzybice, a także dolegliwości okresu przekwitania),
migrenach,
bezsenności.
Pacjentom, szczególnie tym cierpiącym na choroby przewlekłe, chcącym rozpocząć dłuższą głodówkę, należy zalecić zasięgnięcie opinii lekarza
prowadzącego, gdyż nie zawsze metoda ta jest wskazana. Dłuższe głodówki,
a zwłaszcza pierwsze, najlepiej przeprowadzić na specjalnym turnusie, pod
opieką lekarską. Jeżeli jednak decydujemy się samodzielnie wprowadzić
okresowe głodówki, musimy pamiętać o podstawowych zasadach i przeciwwskazaniach. Głodówki nie są zalecane:
osobom starszym,
pacjentom osłabionym wyniszczającymi chorobami,
małym dzieciom oraz kobietom w ciąży i karmiącym,
w przebiegu chorób psychicznych, nowotworowych i w nadczynności
tarczycy.

Typy głodówek
Rozróżniamy kilka typów głodówek. Najprostszą jest głodówka całkowita. To rodzaj głodówki, podczas której pije się jedynie wodę. Polecana jest
28
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do przeprowadzenia wyłącznie raz do roku, najlepiej na wiosnę. Czas trwania uzależniony jest od naszych indywidualnych predyspozycji. Kolejny typ
głodówki to głodówka zdrowotna, zwana również „dziką”. W tym rodzaju
głodówki pije się ziołowe herbatki (np. rumianek) w ilości około siedmiu
filiżanek dziennie. Głodówka ta skuteczna jest zwłaszcza w chorobach układu trawiennego, a także w chorobach przebiegających z gorączką. Wówczas
podajemy napary z lipy, malin i bzu czarnego. Zamiast herbatek ziołowych –
lub też naprzemiennie – możemy podawać wywary warzywne. Głodówka
sokowa to kuracja, w której przez mniej więcej tydzień dostarczamy organizmowi około jednego litra soku dziennie. Należy pamiętać o powolnym spożywaniu soków i dokładnym mieszaniu go ze śliną. Głodówka ta pomocna
jest zwłaszcza w chorobach skórnych i trądziku młodzieńczym.
Kolejnym typem głodówki są tzw. dni owocowe, zalecane w chorobach
żołądkowo-jelitowych, a także w przypadku nadwagi, nadciśnienia, dolegliwości reumatycznych i w przewlekłych schorzeniach skórnych. W ciągu dnia
spożywa się około kilograma owoców (lub warzyw) rozłożonych na cztery
porcje. Warzywa muszą być starte na tarce lub drobno pokrojone. Ciekawym
typem głodówki jest tzw. głodówka poranna, polecana zwłaszcza tym osobom, które spożywają późne i obfite kolacje. Opisana została w XIX wieku
przez lekarza E. Deweya, który wyszedł z założenia, że procesy przemiany
materii zachodzące w nocy zostają zbyt wcześnie przerwane przez zjedzenie
śniadania, co owocuje zaburzeniami w przemianie materii. Ten typ głodówki
przeciwwskazany jest osobom chorym na cukrzycę oraz dzieciom i młodzieży uczącej się.

Prowadzenie głodówki
Przed przystąpieniem do odpowiedzialnie prowadzonej i mającej osiągnąć pozytywne rezultaty głodówki należy stopniowo się do niej przygotować
przez zmianę diety: w tygodniu poprzedzającym głodówkę należy zrezygnować z mięsa i nabiału, spożywać kaszę, owoce i warzywa. Kawę i herbatę
czarną powinno się zastąpić herbatą zieloną, herbatkami ziołowymi i owocowymi oraz wywarami z warzyw. Dwa dni przed głodówką należy zrezygnować z potraw gotowanych, odżywiać się warzywami, owocami i kiszonkami.
Głodówkę najlepiej przeprowadzać w dni wolne od pracy i nadmiernych
obowiązków, tak by móc obserwować swój organizm i jednocześnie zapewnić
sobie spokój i odpoczynek. Dzień przed głodówką dobrze jest opróżnić jelita
za pomocą środka przeczyszczającego lub wlewu doodbytniczego. Ważne
Farmacja Krakowska 2 / 2013

29

Opieka farmaceutyczna
w tym czasie są również kąpiele i szczotkowania, pozwalające na sprawniejsze
usuwanie toksyn z organizmu. Każda głodówka trwająca dłużej niż trzy dni
wymaga łagodnego przejścia do normalnego sposobu odżywiania. W przeciwnym razie może dojść do poważnych zaburzeń zdrowotnych, ponieważ
narządy trawienne w trakcie głodówki modyfikują swoją pracę i ponowne
przejście w stan trawienia zwiększonej ilości pokarmów wymaga czasu. Dlatego też w ciągu pierwszych dni po głodówce należy unikać soli i tłuszczów,
a także pokarmów wysokobiałkowych. Najlepiej przyjąć postępowanie takie
jak w czasie przygotowywania się do głodówki.

Głodówki a prawidłowe żywienie
Opinie na temat celowości stosowania głodówek są podzielone. Dietetycy przytaczają przykłady zarówno negatywne, jak i pozytywne, z wyleczeniem poważnych chorób włącznie. Nie każdy jednak gotowy jest na podjęcie
głodówki, a nierzadko, o czym już wspominałem, jest ona przeciwwskazana.
Głodówka nie może być również podejmowana pod wpływem chwilowej
mody, mającej niewiele wspólnego z dbaniem o zdrowie! Najczęściej podobne rezultaty, choć po dłuższym czasie, można osiągnąć, kierując się podstawowymi zasadami zdrowego żywienia, takimi jak:
spożywanie jak najmniejszej ilości pożywienia, za to wysokiej jakości,
powoli i w atmosferze celebrowania posiłku;
przyjmowanie pokarmów możliwie najbardziej zróżnicowanych, w pełni zbilansowanych (składniki pokarmowe, sole mineralne oraz witaminy);
dostarczanie potraw jak najmniej przetworzonych, świeżych i niepoddawanych wpływowi wysokiej temperatury;
przyjmowanie posiłków regularnie i unikanie spożywania późnych
kolacji;
wyeliminowanie z codziennej diety używek, słodyczy i soli;
zapewnienie w codziennej diecie zdecydowanej przewagi produktów
rodzimych.
Ponadto należy pamiętać, że odżywianie, oprócz przyjemności, jaką dają
nam dobrze przyrządzone potrawy, ma służyć zachowaniu długiego życia
w zdrowiu, a nie być przyczyną chorób!
Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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W

szyscy farmaceuci pracujący na co dzień za pierwszym stołem doskonale wiedzą, jak wielkie ilości leków i suplementów diety zawierających potas przyjmują pacjenci. Częstokroć pojawia się pytanie o bezpieczne granice stosowania tych preparatów.
Odpowiedź na nie można znaleźć w wyczerpującym opracowaniu z najnowszego numeru „Medycyny po Dyplomie”. Autorzy artykułu Hiperkaliemia – Katarzyna Łabno-Kirszniok i Grzegorz Piecha1 – podjęli się przedstawienia zagadnienia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i nadmiaru
potasu w organizmie. Jest to problem dotykający najczęściej pacjentów z niewydolnością nerek, a także chorych na cukrzycę. Występuje również u osób
w podeszłym wieku. Jak donoszą autorzy, współczynniki zachorowań oraz
śmiertelności związanych z hiperkaliemią znacznie wzrosły po tym, jak w terapii chorób sercowo-naczyniowych zaczęto powszechnie stosować leki ingerujące w układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA). Ostra hiperkaliemia
jest zawsze stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Dlatego tak ważne są
jej szybkie rozpoznanie oraz właściwa i zdecydowana interwencja lecznicza.
Potas należy do głównych kationów wewnątrzkomórkowych. W mięśniach poprzecznie prążkowanych zlokalizowanych jest 75% jego zasobów. Wątroba i erytrocyty zawierają około 7–8% zasobów, ponadto 10% potasu znajduje
się w przestrzeni pozakomórkowej. W warunkach fizjologicznych stężenie potasu wewnątrzkomórkowego powinno się mieścić w granicach 90–160 mmol/l,
a w płynie pozakomórkowym – w granicach 3,5–5,5 mmol/l. Za niskie stężenie
potasu na zewnątrz komórek odpowiadają mechanizmy nerkowe i pozanerkowe. Przede wszystkim za utrzymanie prawidłowego gradientu potasu po
obu stronach błony komórkowej odpowiada ATP-aza sodowo-potasowa,
przemieszczająca jony sodu na zewnątrz, a jony potasu do wewnątrz komórki.
W warunkach fizjologicznych 90% spożytego potasu jest wydalanych przez
nerki, a pozostałe przez układ pokarmowy i z potem. Przemieszczanie się jonów potasowych do komórki zależne jest od insuliny i odpowiedniej stymulacji
receptorów beta-2 adrenergicznych, w wyniku której dochodzi do aktywacji
błonowej Na/K ATP-azy i zgromadzenia jonów potasu w wątrobie i mięśniach
poprzecznie prążkowanych. Podobne działanie wykazują agoniści receptorów
beta-2 adreargicznych: aldosteron i hormony tarczycy. Na wewnątrzkomórkowe zasoby potasu mają także wpływ zmiany równowagi kwasowo-zasadowej
oraz osmolarność płynu zewnątrzkomórkowego. Wzrost molalności osocza
1

K. Łabno-Kirszniok, G. Piecha, Hiperkaliemia, „Medycyna po Dyplomie” 2013, nr 4, s. 75–80.
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powoduje uwalnianie jonów potasowych na zewnątrz komórki. Najczęściej dochodzi do tego w hiperglikemii w przebiegu leczenia mannitolem lub w hipernatremii u chorych z niewydolnością nerek. Kwasica metaboliczna prowadzi
do przesunięcia potasu na zewnątrz komórek, a zasadowica – do wewnątrz.
Mianem hiperkaliemii określa się stan, w którym stężenie potasu w surowicy krwi przekracza 5,5 mmol/l. Z hiperkaliemią łagodną mamy do czynienia wówczas, gdy stężenie potasu wynosi 5,5–6,0 mmol/l, z umiarkowaną –
w zakresie stężeń 6,1–7,0 mmol/l, z ciężką zaś, kiedy stężenie przekracza
7 mmol/l. Przyczynę zwiększonego stężenia tego pierwiastka we krwi mogą
stanowić: nadmierna podaż potasu, upośledzone jego wydalanie lub przemieszczanie z przestrzeni wewnątrzkomórkowej do zewnątrzkomórkowej.
Nagłe zwiększenia stężeń potasu mogą być wywołane różnorakimi stanami
chorobowymi, odwodnieniem lub stosowanymi lekami. Do hiperkaliemii
mogą prowadzić najczęściej: ostra i przewlekła niewydolność nerek, hipoaldosteronizm, kwasica metaboliczna towarzysząca wielu stanom nagłym, a także
masywna hemoliza lub uszkodzenie tkanek po oparzeniu, rabdomiolizie oraz
w zespole rozpadu guza. Objawy hiperkaliemii są niespecyficzne i najczęściej
wiążą się z zaburzeniami czynności mięśni, układu nerwowego lub krążenia.
Szybkie rozpoznanie hiperkaliemii i podjęcie właściwego leczenia są
niezwykle ważne, gdyż jest to stan zagrażający życiu. Jak podają autorzy artykułu, częstość występowania hiperkaliemii u pacjentów hospitalizowanych
ocenia się na około 8–10%. Śmiertelność w ciężkiej hiperkaliemii szacuje się
w zależności od źródeł na 35–67%. W ostatnich latach pojawiły się liczne
doniesienia o większym występowaniu hiperkaliemii u chorych leczonych
ambulatoryjnie, co niewątpliwie wiązało się z powszechnym stosowaniem
leków ingerujących w układ RAA.
Nadmierna podaż potasu i jednoczesne jego zmniejszone wydzielanie
przez nerki oraz zwiększone uwalnianie z komórek to najczęstsze przyczyny hiperkaliemii. Czynniki te często ze sobą współistnieją. Suplementacja
potasu w połączeniu z lekami hiperkaliemicznymi u osób z upośledzonymi
mechanizmami regulującymi stężenie tego pierwiastka może doprowadzić
do ciężkiej hiperkaliemii jatrogennej. Czasami może jednak dojść do wystąpienia pseudohiperkaliemii. Jej najczęstsze przyczyny to: uwalnianie potasu
w wyniku hemolizy krwinek podczas pobierania krwi, znaczna leukocytoza
lub trombocytoza lub nieprawidłowe przechowywanie próbek krwi.
Do głównych czynników wpływających na wzrost częstości występowania
hiperkaliemii jest zmniejszony klirens nerkowy. Spadek filtracji kłębuszkowej
przyczynia się do wzrostu ryzyka wystąpienia hiperkaliemii. U osób zdrowych,
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przy prawidłowej pracy nerek, w epizodycznych przypadkach hiperkaliemii
organizm radzi sobie, zwiększając wydalanie potasu z moczem. U osób ze
zmniejszoną filtracją kłębuszkową nadmierna podaż potasu może prowadzić do
znacznego wzrostu kaliemii. U chorych ze znacznym upośledzeniem czynności
wydalniczej nerek, gdy GFR wynosi < 20 ml/min, niewielki wzrost spożycia potasu może wywoływać ciężką hiperkaliemię. U chorych z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek przyczyną hiperkaliemii może być hipoaldosteronizm
hiporeninowy spowodowany zmniejszonym wydzielaniem reniny w wyniku
uszkodzenia aparatu przykłębuszkowego. Problem ten dotyczy szczególnie pacjentów z cukrzycową chorobą nerek lub cewkowo-śródmiąższowymi chorobami nerek. Przyczyną ostrej hiperkaliemii w tej grupie chorych mogą być leki.
Hiperkaliemia najczęściej rozwija się u osób leczonych inhibitorami ACE
lub sartanami, powszechnie stosowanymi w terapii nadciśnienia tętniczego,
niewydolności serca, przewlekłej chorobie nerek. Do rozwoju hiperkaliemii dochodzi u 10% chorych przyjmujących inhibitory ACE lub sartany po rocznym
okresie stosowania tych leków. Kolejna grupa leków ingerująca w proces wydalania potasu przez nerki to diuretyki oszczędzające potas (amiloryd), cyklosporyna A, trimetoprim, NLPZ (ibuprofen, naproksen), antagoniści aldosteronu (spironolakton, eplerenon) oraz inhibitory reniny (aliskiren). Dodatkowa
suplementacja potasem oraz stosowanie beta-2 adrenolityków przyczyniają
się do zwiększonego stężenia potasu w ustroju. U chorych z niewydolnością
nerek lub serca terapia skojarzona obejmująca spironolakton, inhibitor ACE,
sartan, beta-2 adrenolityk oraz NLPZ powinna być ściśle monitorowana.
Najczęstsze problemy, na jakie uskarżają się pacjenci z podwyższonym
stężeniem potasu w organizmie, to: bóle i męczliwość mięśni, ogólne osłabienie, uczucie kołatania serca, nudności, zaburzenia świadomości. W skrajnych
przypadkach może dojść do porażenia przepony i niewydolności oddechowej.
Czasami pierwszym objawem może być nagłe zatrzymanie krążenia. Umiarkowana i ciężka hiperkaliemia może prowadzić do zaburzeń pracy serca,
m.in.: migotania komór i asystolii, które mogą być przyczyną zgonu. Pobudliwość błony komórkowej bardziej zależy od szybkości wzrostu potasemii niż
od samego stężenia potasu w osoczu. Szybki wzrost kaliemii nasila działanie
toksyczne, powolny zaś minimalizuje jego skutek. Ostre stany z nadmiernym
uwalnianiem potasu z komórek, spowodowane np. martwicą jelit, hemolizą,
rabdomiolizą, mogą przebiegać z hiperkaliemią odporną na hemodializę.
Stopień hiperkaliemii odzwierciedlają zapisy EKG. W ciężkiej hiperkaliemii obserwujemy krzywą EKG o kształcie sinusoidy, często z następczym
migotaniem komór. Jednak wykresy EKG nie zawsze odzwierciedlają hiperkaFarmacja Krakowska 2 / 2013
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liemię. U połowy chorych ze stężeniem potasu powyżej 6,0 mmol/l zapis EKG
jest prawidłowy. Przy współistniejących zmianach w elektrokardiogramie lub
kiedy stężenie potasu w osoczu przekroczy 6,5 mmol/l, zalecane jest podjęcie
leczenia. Zmiany w EKG są rzadkie u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek i stężeniem potasu nieprzekraczającym 7,6 mmol/l. U chorych,
u których stężenie potasu w osoczu wynosi poniżej 6,5 mmol/l w powolnie
narastającej hiperkaliemii, z minimalnymi zmianami w EKG i brakiem kwasicy, można rozważyć leczenie ambulatoryjne. Pacjentów ze stężeniem potasu
6,5–8,0 mmol/l, z charakterystycznymi spiczastymi załamkami T w EKG i bez
współistniejących chorób można leczyć na oddziałach ratunkowych. Pacjenci
z hiperkaliemią wynoszącą powyżej 8 mmol/l lub z groźną dla życia arytmią
wymagają leczenia szpitalnego ze stałym monitoringiem czynności serca.
Postępowanie lecznicze obejmuje dożylne podawanie soli wapnia (w postaci 10% roztworu glukonianu wapnia) natychmiast po zaobserwowaniu
zmian w EKG, a następnie glukozy z insuliną lub krótko działających beta-2
mimetyków (np. salbutamol) albo wodorowęglanu sodu, przy ciężkiej kwasicy, a także stosowanie diurezy wymuszonej za pomocą diuretyków pętlowych,
jeśli czynność nerek jest prawidłowa. Praktykuje się również podawanie doustnie lub doodbytniczo żywic jonowymiennych, które wiążą potas. W przypadku niewydolności nerek ze współistniejącą hiperkaliemią oraz w ciężkiej
hiperkaliemii leczeniem z wyboru jest hemodializa. Jest to najszybszy sposób
usunięcia nadmiaru potasu.
Nie mniej ciekawy artykuł opublikowany został w czasopiśmie „Służba
Zdrowia”. Mowa tu o przeglądowej pracy Choroba Parkinsona wczoraj i dziś
autorstwa Marcina Wełnickiego2. Choroba Parkinsona to schorzenie neurologiczne będące wynikiem uszkodzenia układu pozapiramidowego mózgu.
W zaburzeniu tym dochodzi do postępującego uszkodzenia neuronów istoty
czarnej. Komórki te odpowiadają za wydzielanie dopaminy, której głównym
zadaniem jest kontrola prawidłowej koordynacji ruchu. W wyniku przewlekłego niedoboru dopaminy dochodzi do postępujących objawów neurologicznych, najczęściej objawiających się w postaci drżenia kończyn i wzmożonego
napięcia mięśniowego, będącego przyczyną uogólnionej sztywności. Z tych
to powodów schorzenie określane było pierwotnie „drżączką porażenną”. Jak
dowiadujemy się od autora artykułu, obecna nazwa pochodzi od nazwiska
lekarza, który jako pierwszy, na przełomie XVIII i XIX wieku, opisał zespół objawów typowych dla tej choroby. Dzień urodzin doktora Parkinsona (11 kwietnia) został uznany za Światowy Dzień Osób Chorych na Chorobę Parkinsona.
2

M. Wełnicki, Choroba Parkinsona wczoraj i dziś, „Służba Zdrowia” 2013, nr 25–33, s. 26–28.
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Choroba Parkinsona dotyka średnio 0,3% osób w populacji ogólnej
krajów uprzemysłowionych, najczęściej osoby starsze. Przeprowadzone badania PolSenior mające na celu wieloaspektową ocenę codziennego funkcjonowania Polaków w różnych okresach starości wykazały, że objawy choroby
Parkinsona występują u 0,56% badanych pomiędzy 55. a 59. rokiem życia
i u 2,6% osób, które ukończyły 65 lat. Co ciekawe, występuje także zróżnicowanie geograficzne wystąpień tej choroby. Na północy Polski choroba występowała u 3,5% pacjentów powyżej 65. roku życia, 2,7% osób starszych cierpiało
na nią w centralnej części kraju, a jedynie 1,9% we wschodniej części Polski.
W początkowym okresie choroby odczuwane jest jednostronne drżenie
kończyny górnej lub dolnej, czasem z objawami narastającego zesztywnienia
oraz zaburzeniami ruchowymi w obrębie całego ciała w postaci spowolnienia
ruchowego, bezruchu lub przeciwnie – nasilonych ruchów mimowolnych, które są niekontrolowane (drżenia, ruchy wyrzutowe mocno przerysowane) i uniemożliwiają wykonywanie zamierzonych czynności. Przy rozpoznawaniu choroby i stawianiu diagnozy chorobę Parkinsona należy różnicować z zaburzeniami czucia głębokiego i błędnika, zespołami móżdżkowymi, dysfunkcją narządu
wzroku czy też naczyniopochodnym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Choroba Parkinsona ma przebieg postępujący. Utrzymująca się, a z czasem postępująca asymetria objawów rozwija się około dziesięciu lat. Dlatego
też nagłe wystąpienie drżeń lub skokowe pogarszanie się stanu neurologicznego pacjenta przemawia zazwyczaj przeciwko rozpoznaniu choroby Parkisona.
W zaawansowanym stadium wyodrębnia się naprzemienne fazy ruchowe określane mianem faz ON i OFF. Na fazy ON składają się okresy, w których chory zdolny jest do wykonywania ruchów zamierzonych, celowych
i kontrolowanych, co pozwala mu na normalne funkcjonowanie. Z kolei
w fazach OFF ruchy stają się spowolnione w różnym stopniu, aż do zupełnego zaniku możliwości ruchowych. Fazy ON i OFF mogą przechodzić
jedna w drugą z różną częstotliwością, a nasilenie tych procesów nazywane
jest fluktuacjami ruchowymi. W początkowym stadium (pierwsze pięć lat)
choroby fluktuacje i dyskinezy ruchowe występują u 10–60% pacjentów,
a w stadium zaawansowanym u 90% chorych. Jeżeli leczenie jest nieprawidłowe, u 80–90% pacjentów po 15 latach dochodzi do istotnego upośledzenia
sprawności psychoruchowej, a nawet zgonu.
Odpowiednio dobrana terapia zastosowana w początkowym stadium choroby może wydłużyć życie chorego. Standardem postępowania leczniczego jest
wdrożenie rehabilitacji pacjentów w połączeniu z leczeniem farmakologicznym.
Podstawowym lekiem jest lewodopa, która w wyniku reakcji enzymatycznej
Farmacja Krakowska 2 / 2013
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przetwarzana jest na dopaminę. Bardzo dobra reakcja pacjenta na podawanie
lewodopy potwierdza, że leczony dotknięty jest chorobą Parkinsona. Przez
pierwszy miesiąc podawania leku pacjent jest pod stałą kontrolą, a ze względu
na poprawę stanu zdrowia spowodowaną wprowadzeniem terapii okres ten
nazwano „miodowym miesiącem”. Obecnie lewodopę stosuje się w skojarzeniu
z karbidopą lub benserazydem. W terapii bardzo ważny jest dobór dawki, gdyż
zawyżona może spowodować wystąpienie działań niepożądanych w postaci
dyskinez i fluktuacji, a zbyt niska może nie wyprowadzić pacjenta ze stanu OFF.
Oprócz lewodopy w leczeniu choroby Parkinsona stosuje się również
wiele innych leków, należących do: agonistów receptorów dopaminowych,
inhibitorów metylotransferazy katecholowej (COMT), leki cholinolityczne
oraz inhibitory monoaminooksydazy typu B (MAO-B). Kiedy monoterapia
nie przynosi już efektów, wprowadza się różne połączenia leków z wyżej
wymienionych grup. Niestety u niektórych pacjentów po latach terapii efektywność leków zanika. W Polsce jedynymi do tej pory możliwościami innowacyjnego leczenia są głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation – DBS) lub ablacja (zniszczenie) określonych struktur mózgu za pomocą
tzw. noża gamma. W krajach wysokorozwiniętych pacjenci mogą korzystać
z: podskórnych wlewów apomorfiny lub dojelitowych wlewów specjalnego
żelu zawierającego lewodopę z karbidopą.
Głęboka stymulacja mózgu (DBS) pozwala na hamowanie aktywności
określonych struktur mózgowia (jąder: niskowzgórzowego i pośredniego
wzgórza oraz części wewnętrznej gałki bladej) za pomocą implantowanych
domózgowo elektrod. Metoda ta w przeciwieństwie do ablacji jest odwracalna; dodatkowo istnieje możliwość indywidualnego dostosowania poziomu
stymulacji do aktualnego stanu neurologicznego pacjenta. Niestety zaburzenia
otępienne i zaniki korowo-podkorowe oraz zmiany naczyniopochodne w mózgowiu u większości pacjentów wykluczają możliwość zastosowania tej terapii.
Podawanie apomorfiny to alternatywa wobec metody neurochirurgicznej DBS. Lek ten, należący do grupy agonistów receptora D2, podaje się
w iniekcjach lub w podskórnym wlewie. Mechanizm działania leku polega
na stymulacji receptorów D2 dopaminowych. Niestety terapia obarczona jest
szeregiem działań niepożądanych, takich jak: nudności, wymioty, hipotonia
ortostatyczna, obrzęki obwodowe, a także psychozy i halucynacje.
Dojelitowe podawanie żelu zawierającego lewodopę i karbidopę jest zalecane w przypadku pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, u których występują ciężkie fluktuacje motoryczne oraz hiperkineza i dyskineza,
gdy dostępne połączenia leków nie przynoszą zadowalających wyników.
Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

36

Farmacja Krakowska 2 / 2013

Nowości wydawnicze

O

kres wiosenno-letni to czas, gdy pacjenci naszych aptek szczególnie często sygnalizują problemy dermatologiczne, m.in. oparzenia słoneczne, przesuszenie skóry, choroby grzybicze i alergie. Aby właściwie się przygotować do świadczenia opieki farmaceutycznej
w problemach dermatologicznych, warto sięgnąć po odpowiednie lektury.
Atopowe zapalenie skóry w praktyce pod redakcją Romana Nowickiego
to jedna z nowszych pozycji książkowych, podejmująca tematykę schorzenia
dotykającego wiele osób, określanego mianem atopowego zapalenia skóry.
Publikacja napisana została przez doświadczonych alergologów i dermatologów klinicystów. Ma na celu przybliżenie problemów związanych z atopowym zapaleniem skóry, które bardzo często diagnozowane jest nie tylko
u małych dzieci, ale także u osób dorosłych. Zapoznanie się z tym opracowaniem będzie bardzo przydatne w rozpoznaniu choroby i ułatwi właściwy
dobór preparatów, które dostępne są bez recepty1.
Równie ciekawą lekturą, poszerzającą wiedzę z zakresu dermatologii
i kosmetologii, jest podręcznik Chemia w kosmetyce i kosmetologii autorstwa
Zenona Sarbaka, Barbary Jachymskiej-Sarbak i Agnieszki Sarbak. Pierwsze
rozdziały książki pomagają odświeżyć wiadomości z chemii nieorganicznej
i organicznej, a także budowy i fizjologii skóry. Następnie przedstawione są
podłoża i składniki kosmetyków do pielęgnacji skóry zawierające surowce
naturalne, takie jak oleje, torf, algi, mleko, surowce zwierzęce. Kolejne rozdziały wprowadzają w świat kosmetyków do makijażu. Możemy wiele się
dowiedzieć o pigmentach i substancjach zapachowych wykorzystywanych
w kosmetykach2.
Pomocniczą lekturą z tego samego zakresu może być Słownik kosmetyczny pod polską redakcją Agaty Jabłońskiej-Trypuć. Przedstawia on zwięźle
wiadomości dotyczące anatomii i fizjologii skóry i jej wytworów oraz przybliża informacje na temat kosmetyków i preparatów pielęgnacyjnych3.
Uzupełnieniem wiadomości z zakresu kosmetologii i kosmetyków,
zwłaszcza pochodzenia naturalnego, może być opracowanie Romualda Czerpaka i Agaty Jabłońskiej-Trypuć Roślinne surowce kosmetyczne. Jest to kompendium wiedzy o surowcach naturalnych, które mogą być wykorzystane
1
2
3
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w kosmetyce, a także odgrywają ważną rolę jako suplementy diety. Należą
do nich: glony, grzyby, bakterie, porosty, rośliny naczyniowe oraz surowce
pochodzenia zwierzęcego i mineralnego4.
W okresie wakacyjnym podczas wyjazdów korzystamy z różnych miejsc
publicznego dostępu, m.in. do wody. Skutkiem tego są często choroby skórne,
np. grzybice. W radzeniu sobie z tym problemem może być pomocny Atlas
grzybów chorobotwórczych człowieka. Choć nie jest to najnowsza propozycja
wydawnictwa MedPharm (2010 rok), pozostaje nadal aktualna i warta bliższego poznania, tym bardziej że po pierwszą diagnozę pacjenci przychodzą
często do apteki. Autorzy: Paweł Krzyściak, Magdalena Skóra i Anna B. Macura prezentują w opracowaniu barwne ryciny, które ułatwiają rozpoznanie
najczęściej spotykanych u człowieka patogenów grzybiczych5.
Korzystając z letniego słońca, powinniśmy czynić to rozważnie, stosując
kosmetyki z filtrami odpowiednimi do typu naszej karnacji, i nie zażywać
kąpieli słonecznych w samo południe, gdy słońce jest najsilniejsze, a także
stosować po opalaniu kosmetyki nawilżające. Przestrzeganie tych kilku zasad
pozwoli nam się cieszyć opalenizną, a jednocześnie nasza skóra nie będzie
wysuszona. Pamiętajmy, że nadmierna ekspozycja słoneczna jest przyczyną
tzw. fotostarzenia się skóry. Może także prowadzić do nowotworów. Szczegółowe wiadomości na ten temat znajdziemy w opracowaniu Starzenie się
skóry. Aktualne strategie terapeutyczne. Autorzy – Linda Rhein i Joachim
Fluhr – dostarczają najnowszych informacji dotyczących mechanizmów
i patofizjologii starzenia się skóry. Z lektury możemy się również dowiedzieć
o różnorakich metodach zapobiegania starzeniu się skóry, o roli filtrów słonecznych i zaletach stosowania: retinoidów, peelingów, antyoksydantów, witamin i hormonów. W procesie opóźniania starzenia się skóry duże znaczenie
ma także prawidłowe odżywianie się, co podkreślają autorzy6.
Wymienione publikacje przeznaczone są przede wszystkim dla specjalistów: dermatologów i kosmetologów. Prezentowane wiadomości są jednak
ważne również w pracy farmaceuty, zwłaszcza stojącego za pierwszym stołem.
Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

4
5
6

www.medpharm.pl.
www.medpharm.pl.
www.medpharm.pl.
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Wacław Barącz

M

agister Wacław Barącz, znany w środowisku aptekarskim
dwudziestolecia międzywojennego jako długoletni inspektor
farmaceutyczny województwa tarnopolskiego, związał się
z Małopolską w 1916 roku, kiedy to zakupił aptekę w Czchowie. Był postacią
niezwykle ciekawą, o której wiemy dużo dzięki obszernemu nekrologowi
zamieszczonemu w „Wiadomościach Farmaceutycznych” w 1937 roku, licznym wzmiankom prasowym w czasopismach aptekarskich oraz rodzinnym
wspomnieniom.
Urodził się w 1880 roku jako „potomek z naszej polskiej – ormiańskiego pochodzenia i obrządku – rodziny Barączów”, pisała we wspomnianym
nekrologu redakcja „Wiadomości Farmaceutycznych”. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął praktykę apteczną w aptece Zdzisława Zawałkiewicza
w Kamionce Strumiłowej.
Po ukończeniu praktyki przystąpił 27 marca 1903 roku do egzaminu tyrocynalnego w – jak podawało „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego” –
„terminie wcześniejszym [...] w celu uzyskania prawa jednorocznej służby
wojskowej. Barącz zdał egzamin z postępem bardzo dobrym”.
W 1903 roku Wacław
Barącz wstąpił na studia
farmaceutyczne na „cesarsko-królewskiej wszechnicy lwowskiej”. Od razu
też rozpoczął działalność
społeczną, której pozostał
wierny przez całe życie.
4 grudnia 1903 roku jako
„członek wydziału” wszedł
w skład władz „akademicApteka w Czchowie. Lata 30. XX wieku
kiego Kółka farmaceutyczŹródło: wszystkie ilustracje zamieszczone w artykule
nego”. Wacław Barącz nie
pochodzą ze zbiorów Olgi i Piotra Jabłońskich.
oszczędzał sił: obok stuFarmacja Krakowska 2 / 2013
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Aptekarze Małopolski
diów i pracy w kółku farmaceutycznym, korzystając z uprawnień „asystenta farmacyi”, rozpoczął
w październiku 1903 roku pracę w jednej z lwowskich aptek.
Po uzyskaniu tytułu magistra farmacji
w 1905 roku pracował w najlepszych aptekach
lwowskich: Mikolascha, Ehrbara i Łazowskiego.
Jak podawano w cytowanym już nekrologu,
zyskał sobie tam „opinię wzorowego i sumiennego pracownika”. Następnie, co najmniej od
stycznia 1907 roku, pracował w aptece magistra
Ferdynanda Tabeau w Zakopanem. W latach
1908–1910 ponownie był zatrudniony w apte- Magister Wacław Barącz
kach lwowskich.
W 1911 roku, mając wymagane prawem pięć lat pracy w aptekach
uprawniające do samodzielnego zarządu, wydzierżawił aptekę w Ropczycach.
W tym samym roku, 30 września „o godzinie 10 rano [...] w kościele parafialnym w Zborowie”, Wacław Barącz poślubił „pannę Maryę Życzyńską, córkę
ś.p. Józefa i Stanisławy z Bogusławskich”. Wiadomość o ślubie przekazywała
„Kronika Farmaceutyczna”. Z małżeństwa tego przyszła na świat Teresa Barączówna, urodzona 26 czerwca 1925 roku w Warszawie.

Fragment stronicy „Kroniki Farmaceutycznej” (1904, nr 1, s. 15) z informacją dotyczącą
członkostwa Wacława Barącza w lwowskim kółku farmaceutycznym

W Ropczycach magistra Barącza zastał wybuch I wojny światowej. We
wspomnianym nekrologu na temat tego okresu życia czchowskiego aptekarza
czytamy: „w [...] ciężkich warunkach pod inwazją rosyjską, kiedy ówczesne
miejscowe władze austriackie opuściły miasto, wojskowe dowództwo rosyjskie,
na wiosek obywatelstwa, darzącego [...] Wacława Barącza pełnym zaufaniem,
ustanawia go cywilnym komisarzem miasta Ropczyc dla reprezentowania
40
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i obrony gospodarczych spraw ludności”. Autor
nekrologu podkreślał, że „na tym trudnym stanowisku potrafił sobie zjednać uznanie współobywateli za gorliwe i skuteczne troszczenie się o potrzeby
i zabiegi o ulżenie ich doli”.
W 1916 roku rozpoczął się w życiu magistra
Wacława Barącza nowy etap. Jak podawano w nekrologu, zakupił „w małym miasteczku Czchowie”
aptekę, którą „prowadził osobiście i sam jeden do
roku 1922”. Apteka magistra Barącza nosiła nazwę
„Pod Opatrznością”, nie wiadomo jednak, czy
nowy właściciel sam nadał tę nazwę, czy też przejął
po poprzedniku – Adamie Dąbrowieckim.
W 1922 roku mianowany został Inspektorem
Farmaceutycznym województwa tarnopolskiego.
Jak odnotowano w nekrologu Wacława Barącza,
pełnił „ten urząd zaszczytny z całą gorliwością
i pracowitością przez dziesięć lat”. Jednak „nadwyrężywszy w służbie zdrowie”, przeszedł w 1932
Magister Wacław Barącz
roku na emeryturę i powrócił do Czchowa, gdzie
w czasie pobytu
z powrotem objął „swój skromny warsztat pracy”.
w Ropczycach
Budynek zlokalizowany jest przy ulicy odchodzącej od rynku w stronę Tarnowa. Osoby, które jeszcze przed wybuchem
II wojny światowej bywały w czchowskiej aptece, wspominają, że było to
miejsce – obok plebanii – centralne dla całego Czchowa. Mieszkańcy spotykali

Firmowe etykiety apteki „Pod Opatrznością”
w Czchowie z lat 30. XX wieku
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się przed apteką na rozmowy. Do
niej kierowali się niemal wszyscy
chorzy, gdyż wizyty lekarskie były
bardzo drogie, a otrzymane tu porady najczęściej w zupełności wystarczały. Czchowska apteka znajdowała się w obszernym domu,
mieszczącym pod jednym dachem
zarówno aptekę, jak i mieszkanie jej
właścicieli. Do poszczególnych części domu można było wejść z długiego korytarza prowadzącego od
drzwi wejściowych. Mimo że izba
ekspedycyjna nie zajmowała zbyt
wiele miejsca, mieściła piękne, zdobione meble. Na nich wyeksponowane były wspaniałe, już wówczas
stare, ozdobne naczynia na surowce
Magister Wacław Barącz z rodziną
farmaceutyczne. Uwagę zwracały
także inne elementy wyposażenia, świadczące o guście właścicieli, na czele
z unikalnymi, srebrnymi łyżeczkami do nasypywania proszków!
Autor cytowanego nekrologu zaznaczał, że w ciągu sześciu lat „szarej
pracy zawodowej” w Czchowie dał się magister Barącz poznać na gruncie
„współpracy społecznej [...] miasteczka”. Dla Czchowa zasłużyła się także
Maria Barączowa, biorąc udział we wszelkich inicjatywach dobroczynnych
i charytatywnych oraz angażując się w działalność wielu instytucji. W pamięci starszych mieszkańców Czchowa pozostaje jako osoba niezwykle uczynna,
delikatna i życzliwa, ciesząca się powszechną sympatią i szacunkiem.
Niewątpliwie miłą przerwą w owej „szarej pracy zawodowej” była
wyprawa, na którą wybrał się magister Barącz w sierpniu 1932 roku. Otóż
w dniach 5–19 sierpnia brał udział w wycieczce turystycznej po Morzu Północnym na polskim statku pasażerskim „Polonia”.
Wacław Barącz zmarł 28 września 1937 roku w Czchowie, pochowany
został dwa dni później, 30 września. W wielokrotnie cytowanym już nekrologu pisano: „był wzorowym aptekarzem i oddanym służbie państwowo-zawodowej sumiennym pracownikiem. Jako kolega uczynny i życzliwy, zdobył sobie śp. Wacław Barącz powszechną sympatię i poważanie, a zostawił po
sobie niezatarte wspomnienie i ogólny żal wśród znajomych. Żegnany przez
42
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Wejście do czchowskiej apteki

licznie przybyłych dla oddania ostatniej posługi uczestników pogrzebu, spoczął na cichym cmentarzu w Czchowie”.
Śmierć magistra Wacława Barącza postawiła jego spadkobierców wobec
konieczności zatrudnienia fachowego zarządcy apteki. Wdowa po Wacławie
Barączu w 1939 roku zatrudniała magister farmacji Ewę Arnold, a w czasie
II wojny światowej apteka w Czchowie działała pod zarządem magistra Eugeniusza Kotfisa. W tym okresie Maria Barączowa, pomimo sześciokrotnej
rewizji domu i apteki przez gestapo, udzielała pomocy i schronienia partyzantom, rozprowadzała w aptece konspiracyjną prasę i przekazywała tajne
informacje. W domu pani Barączowej znalazła wówczas także schronienie
liczna rodzina. Córka Marii Barączowej, Teresa, również uczestniczyła w pracy konspiracyjnej i działała w strukturach Armii Krajowej jako łączniczka,
nosiła pseudonim „Carmen”. W czasie II wojny światowej uczęszczała także
na tajne komplety z zakresu szkoły średniej i zdała maturę w Starym Sączu.
W 1943 roku, po uzyskaniu przez córkę magistra Barącza pełnoletniości,
apteka stała się formalnie jej własnością. Tuż po zakończeniu wojny Teresa
Barączówna rozpoczęła studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła je w 1951 roku i została kierownikiem znacjonalizowanej już apteki.
Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała...

Wydawanie próbek lekarstw. Sąd najwyższy w Holandii [...] wydał
ostatnio orzeczenie, że wydawanie próbek leków przez lekarzy jest sprzeczne
z postanowieniami ustawy o wykonywaniu praktyki lekarskiej. [...] Orzeczenie wyraźnie rozróżnia między wydawaniem (dozwolonym) przez lekarza
choremu leku, przy czym dawka może ewentualnie stanowić część otrzymanej próbki lekarskiej, a oddaniem do dyspozycji (zabronione) choremu
przez lekarza próbki leku, który chory stosowałby sobie sam lub kazał sobie
stosować poza lekarzem i w jego nieobecności.
„Wiadomoci Farmaceutyczne” z ! kwietnia "!# roku.

Godne zaufania. Firma Spiess reklamuje w czasopismach lekarskich
wyrabiane przez siebie środki lecznicze za pomocą efektownie opracowanej
ulotki z wizerunkiem wydania [...] II „Farmakopei Polskiej”. Pisząc o wyrabianych u siebie lekach, które są „gwarantowanej czystości”, „produkcji krajowej”, „o sprawdzonej aktywności terapeutycznej”, „o jednakowym standardzie farmakodynamicznym”, dodaje: „regularnie dostarczane (mowa o leku)
chorym w całym kraju za pośrednictwem aptek za receptą lekarza”. W chwili
obecnej, kiedy u wielu zatarła się świadomość, kto jest właściwym dostawcą
leku dla chorego, krótka uwaga w prospekcie firmy Spiess, przeznaczonym
dla lekarzy, jest godna uznania i podkreślenia.
„Wiadomoci Farmaceutyczne” z # maja "!# roku.

Udowodnienie utargu dziennego. Często władze skarbowe uznawały
księgi handlowe podatnika za nieprawidłowe m.in. dlatego, że bloczki kasowe
wypisywane w przedsiębiorstwie podatnika były pisane ręką samego kupca,
a nie żadnego z jego pracowników. Sprawa ta, pozornie błaha, ma zasadnicze znaczenie: stanowisko bowiem władzy skarbowej szło w tym kierunku,
że w przedsiębiorstwie pracownika tegoż stawiało się wyżej aniżeli kupca.
Najwyższy Trybunał Administracyjny orzekł, że fakt, iż bloczki kasowe pisane są przez samego właściciela przedsiębiorstwa, nie odbiera im charakteru
dowodów kasowych, gdyż brak jest jakiegokolwiek zakazu w tym względzie
w ustawie.
„Wiadomoci Farmaceutyczne” z $ czerwca "!# roku.
Opracował dr n. farm. Maciej Bilek
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Z dawnej apteki
Oleum Cubebarum – olejek z owoców
kubeby (Fructus Cubebae); pieprz kubeba
(Piper cubeba L.) – krzew z rodziny pieprzowatych rosnący w Malezji. Surowiec
znany w Europie od średniowiecza jako
ceniona przyprawa i lek pobudzający trawienie, wzmagający perystaltykę przewodu
pokarmowego. W większych dawkach, ze
względu na drażniące działanie na przewody moczowe i skórę, był stosowany w nieżycie pęcherza moczowego oraz w rzeżączce. Rozcieńczony olejek zalecano do
usuwania brodawek na łącznicy oka.

Pulv. Cubebar. (Pulvis Fructus Cubebarum) – proszek z owoców kubeby, składnik
mieszanek leczniczych.
Naczynia apteczne – szkło różowe, przeźroczyste, koniec XIX wieku. Zbiory Muzeum
Farmacji UJ CM. Naczynie w formie karafki
(Oleum Cubebarum) jest jednym z pierwszych obiektów wpisanych do katalogu głównego zbiorów muzeum (nr inw. MF/19), jako
dar przekazany w 1947 roku przez krakowskiego aptekarza Ludomiła Norka. Drugie
naczynie ofiarowała w 1949 roku Anna Masłowska, właścicielka apteki „Pod Barankiem”
w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 4 (nr inw.
MF/746).
mgr farm. Iwona Dymarczyk

