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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 
Używając kodu dostępu do lokalu OIA w Krakowie, należy wybrać na klawiaturze 
domofonu 68, nacisnąć przycisk „klucz” i wpisać kod 7447 

Prezes 
dr Barbara Jękot pełni dyżury: 
w poniedziałki od 10.00 do 16.45 
w czwartki od 12.00 do 16.45 
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 16.45 

wysokość składek członkowskich OIA 
• członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 40 zł 
•  emeryci i renciści kończący wykonywanie zawodu z racji przejścia na emeryturę 

lub rentę są zwolnieni z płacenia składek po złożeniu oświadczenia w biurze OIA 

Zgodnie z powyższą informacją zwracamy uwagę, że tylko po zgłoszeniu w Izbie faktu 
przejścia na emeryturę lub rentę i zaprzestania w związku z tym wykonywania za-
wodu członek Izby może skorzystać ze zwolnienia ze składek. Izba nie ma możliwości 
pozyskania takiej informacji z innych źródeł i do momentu zgłoszenia przez Państwa 
zaprzestania wykonywania zawodu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 
składka jest naliczana, a część należnej składki ustalonej przez Krajowy Zjazd Apte-
karski jest odsyłana do Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie.
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słowo Prezesa

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy!

Ostatnie miesiące obfitowały w ważne dla naszego 
środowiska wydarzenia. Pierwszym i przełomowym 
jest powołanie Głównego Inspektora Farmaceutyczne-
go. Nominację na to stanowisko otrzymał z rąk Ministra Zdrowia mgr farm. Pa- 
weł Piotrowski. Pan magister przez wiele lat pracował dla samorządu aptekar-
skiego. Pełnił funkcję kierownika apteki szpitalnej, związany był też z przemy-
słem farmaceutycznym. Nowemu szefowi GIF składam serdeczne gratulacje. 
Jestem przekonana, że wiedza i doświadczenie, jakie posiada, pozwolą mu na 
skuteczne działania w walce z patologiami i nieprawidłowościami dotyczącymi 
rynku farmaceutycznego. 

W lipcu nasza koleżanka, członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, 
dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło została nowym Konsultantem Krajowym 
ds. Farmacji Szpitalnej. Obecnie jest kierownikiem Apteki Szpitalnej Szpitala 
Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Szczerze gratuluję! Wiem, 
że jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. 

Ważnym wydarzeniem była inauguracja pilotażu e-recepty w Siedlcach. Na-
stępne miejscowości, w których będzie prowadzony, to miasta na terenie naszej 
OIA – apteki w Krynicy Zdroju, Piwnicznej, Muszynie i Rytrze. Celem pilotażu jest 
dopracowanie procedur i rozwiązań informatycznych w sposób gwarantujący 
funkcjonalność po wdrożeniu e-recepty w skali ogólnopolskiej. Farmaceutom 
zaangażowanym w pilotaż należą się podziękowania, gdyż to oni pierwsi zmie-
rzą się z nową technologią i problemami, jakie pojawią się na początku.

W związku z tematem e-recepty przypominam wszystkim o uporządkowa-
niu swoich danych w Centralnym Rejestrze Farmaceutów. Osoby, które wyko-
nują zawód farmaceuty i wypisały się z jednej izby, a nie zdołały się zapisać do 
żadnej innej, proszę o szybkie wpisy, ponieważ bez tego nie będą mogły realizo-
wać e-recept. 

Prezes OrA w Krakowie
dr Barbara Jękot
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Od redakcji

Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy!
Tegorocznym upałom towarzyszyły gorące dyskusje 
na temat wprowadzenia wymogu posiadania specjali-
zacji przez kierownika apteki, prowadzone przy okazji 
tworzenia ustawy o zawodzie aptekarza. Niezależnie 
od liczby osób popierających ten pomysł niezaprze-
czalnym faktem jest to, że nawet najlepiej zdany egza-
min specjalizacyjny nie będzie dożywotnio gwaranto-

wał prawidłowego sprawowania funkcji kierownika apteki bez aktualizowania 
swojej wiedzy. 

Jako samorząd aptekarski niezwykłą wagę przywiązujemy więc do szkole-
nia ciągłego aptekarzy. Jesteśmy organizatorem lub współorganizatorem kon-
ferencji, sympozjów czy posiedzeń naukowych, na których farmaceuci mogą 
zdobywać wiedzę i otrzymywać punkty edukacyjne. Informacje o zmianach 
w ustawodawstwie i ich interpretacje przekazywane są na kwartalnych spotka-
niach aptekarzy. Nasze portale edukacyjne e-dukacja.pl i e-farmacja.net umożli-
wiają również poszerzanie wiedzy i zdobywanie punktów edukacyjnych online. 
Z wprowadzonych ostatnio kursów szczególnie ważny jest kurs „Podstawy opieki 
farmaceutycznej”. To jedyne tak obszerne szkolenie w Polsce udostępnione far-
maceutom online. Kurs przygotowany został przez autorytety z dziedziny opieki 
farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego zgodnie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi wprowadzenia 
opieki farmaceutycznej w aptekach. Przyswojenie materiału w nim zawartego 
może być ważnym elementem przygotowania do praktycznego wdrażania opieki. 
Ze względu na liczbę wykładów kurs jest dwustopniowy, z możliwością dwukrot-
nego zdawania testu. Kończąc go, oprócz wiedzy można otrzymać 20 punktów 
edukacyjnych „twardych”. 

Zachęcam do zapoznania się z całym numerem biuletynu, w którym szcze-
gólnie polecam działy:
• Vademecum kierownika apteki – omówienie tematu importu docelowego w ap- 

tekach ogólnodostępnych;
• Apteka szpitalna – druga część zagadnień opieki farmaceutycznej wdrażanej 

w szpitalu;
• Opieka farmaceutyczna – opracowanie poświęcone wpływowi odżywiania na 

stan zdrowia psychicznego i temu co obok suplementacji możemy doradzać 
pacjentowi.

redaktor naczelna
Elżbieta rząsa-Duran
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Kalendarium

4.05.2018   Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony- 
wania zawodu

9.05.2018   Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

10.05.2018  Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
10.05.2018  Kraków – posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie
10.05.2018   Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony- 

wania zawodu
12.05.2018  Kraków – konferencja „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta”. 

Organizator: Edukacja i Medycyna
16.05.2018  Kraków – kolejne posiedzenie Forum Zawodów Zaufania Publicznego. 

Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot. Objęcie tym-
czasowego przewodnictwa w Forum przez Krakowską Izbę Adwokacką

16.05.2018  Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe. Organizator: OIA w Kra-
kowie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz firma Miralex

17.05.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

22.05.2018  Kraków – spotkanie w CM UJ Prezes ORA w Krakowie dr Barbary Jękot 
ze studentami V roku kierunku farmacja. Spotkanie zorganizowane 
przez Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego CM UJ ds. Studenckich 
dr hab. Agnieszkę Skowron w celu omówienia spraw organizacyjnych 
oraz praw i obowiązków studentów realizujących sześciomiesięczne 
praktyki w aptekach

22.05.2018  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach ustawicznego 
kształcenia farmaceutów. Organizatorzy: OIA w Krakowie, Oddział 
Krakowski PTFarm oraz Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” 
w Krakowie SA

24.05.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

25–27.05.2018  Kraków – III Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji „Kolna”

26.05.2018  Kraków – sympozjum naukowo-szkoleniowe w ramach kursu „Postępy 
w farmakoterapii chorób metabolicznych”. Organizatorzy: Bezpieczna 
Farmacja Sp. z o.o. i Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału 
Farmacji WUM

28.05.2018  Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła 
Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

29.05.2018  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
30.05.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-

nia zawodu
4.06.2018  Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
5.06.2018  Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
5–6.06.2018  Serock k. Warszawy – coroczne spotkanie szkoleniowe dla sędziów 

Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz przewodniczących okręgowych 
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sądów aptekarskich. Udział wzięli: Przewodniczący OSA w Krakowie 
mgr farm. Marcin Kudrzycki oraz sędzia OSA w Krakowie mgr farm. To- 
masz Wójcicki 

5–6.06.2018  Serock k. Warszawy – coroczne spotkanie szkoleniowe dla zastępców 
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz okręgo-
wych rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Udział wzięła Za-
stępca OROZ w Krakowie dr Elżbieta Wajda 

6.06.2018  Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
7.06.2018  Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
11.06.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-

nia zawodu
14.06.2018  Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
14.06.2018  Kraków – posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie
14.06.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-

nia zawodu
14.06.2018  Kraków – spotkanie w MOW NFZ w Krakowie dotyczące tematyki 

zmian legislacyjnych w zakresie wystawiania oraz realizacji recept. 
Udział wzięli: Dyrektor MOW NFZ w Krakowie Elżbieta Fryźlewicz-
-Chrapisińska, Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot i Wiceprezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

15–17.06.2018  Racławice – konferencja naukowo-szkoleniowa dla aptek szpitalnych. 
Organizatorzy: Urtica Sp. z o.o. i OIA w Krakowie

16.06.2018  Kraków – spotkanie z nowym duszpasterzem farmaceutów połączone 
z eucharystią

2.07.2018  Kraków – spotkanie w siedzibie OIA w Krakowie w sprawie RODO 
w portalu e-dukacja.pl. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie dr Bar-
bara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa- 
-Duran, dr hab. Sebastian Polak

26.07.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

31.07.2018  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA 
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wydarzenia

III Mistrzostwa Polski  
Farmaceutów w raftingu

W dniach 25–27 maja 2018 roku w Krakowie na torze kajakowym w ośrodku 
Kolna odbyły się zorganizowane przez naszą Izbę III Mistrzostwa Polski Far-
maceutów w Raftingu. Rozpoczęliśmy je, zapraszając uczestników na wyprawę 
rowerową do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Tam była okazja do degustacji 
produktów wyrabianych przez mnichów. W ten piękny wieczór, patrząc na bu-
dynki klasztorne, kościół i zakole Wisły, próbowaliśmy m.in. Napoju Pielgrzyma, 
rydzów i maślaków w zalewie, konfitur, wędlin, serów oraz różnych pysznych 
rodzajów chleba.

W sobotę o 10.00 nastąpiło uroczyste otwarcie mistrzostw. Dokonała tego 
Prezes naszej Izby Barbara Jękot. Specjalne życzenia dla zawodników złożyła 
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. 

Na starcie zawodów stanęło 10 załóg reprezentujących okręgowe izby ap-
tekarskie rywalizujące o Puchar Prezesa NIA i Puchar Prezesa OIA Kraków oraz 
4 załogi sponsorów imprezy startujących w kategorii Przyjaciele Farmacji. W fa-
zie kwalifikacji odbyły się dwa spływy. Doping kibiców tworzył niesamowitą 
atmosferę zawodów. Załogi, zmotywowane do walki, dawały z siebie wszystko. 
Emocje rosły z każdą minutą (wraz z temperaturą powietrza). Nie obyło się 
bez – na szczęście niegroźnych – wypadków. Najbardziej spektakularny był ten 
z udziałem naszej załogi mieszanej, nieoficjalnie nazwanej najbardziej „wywro-
tową załogą” – w wodzie wylądowali wszyscy, łącznie z instruktorem.

Do finału dostały się cztery załogi z najlepszymi czasami. Ostatecznie Puchar 
Prezesa NRA i tytuł Mistrza Polski Farmaceutów 2018 w Raftingu zdobyła zało-
ga męska OIA Łódź z Wiktorem Napiórą jako kapitanem. Drugie miejsce za-
jęła załoga OIA Olsztyn z Romanem Grzechnikiem jako kapitanem. Na trzecim 
miejscu, z brązowym medalem, uplasowała się nasza załoga męska w składzie: 
Przemysław Szybka – kapitan, Andrzej Snopkowski, Aleksander Dymek i Michał 
Marecki. 

Medale, puchary oraz nagrody wręczała Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-
-Rutkowska. Wystrzeliły szampany i posypały się gratulacje. Najlepszą załogę 
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kobiecą stworzyły farmaceutki z Łodzi z Izabelą Kromkowską jako kapitanem. 
Najlepszą załogą mieszaną okazała się, po raz pierwszy na naszych zawodach, 
Pomorsko-Kujawska OIA z Bernardem Witkowskim-Mikiną jako kapitanem. 
Medale, nagrody i kwiaty wręczał Prezes Farminy Wojciech Świderski – sponsor 
zawodów.

Miło nam poinformować, że Puchar Prezesa OIA Kraków w tym roku zdobyła 
Podkarpacka OIA z Arkadiuszem Mandrykiem jako kapitanem.

Wśród Przyjaciół Farmacji najlepszą załogą okazała się załoga firmy Olimp, 
drugie miejsce zajęła załoga Neuca, trzecie miejsce – załoga Farminy.

Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!
Podziękowania należą się sponsorom imprezy, którymi byli: Hurtap, Farmi-

na, Salus, Neuca, Fagron, Amara, Olimp, EkaMedica, Elfa Pharm, Focuspharma, 
Relaksmisja. Bez Was nie byłoby tak pięknie J DZIĘKUJEMY! 

Tę sportową imprezę integrującą farmaceutów z całej Polski zakończyliśmy 
wspólną kolacją grillową i dyskoteką. Kolejne mistrzostwa już za rok…

Zapraszamy! 
Skarbnik OrA w Krakowie

mgr farm. Małgorzata lelito

13 stycznia 2019 roku 
o 18.00 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

odbędzie się 

Noworoczny Koncert Aptekarzy „Kiepura Forever” 

organizowany przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie. 
Najsłynniejsze utwory śpiewane przez Jana Kiepurę wykonają 

wybitni soliści scen operowych, a towarzyszyć im będzie Orkiestra 
Straussowska „Obligato” pod dyrekcją Jerzego Sobeńki.
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• 

II Pielgrzymka  
Krakowskich Farmaceutów

Od 28 maja do 3 czerwca 2018 roku odbywała się II Pielgrzymka Krakowskich 
Farmaceutów. Zaprosiliśmy do wspólnego pielgrzymowania również rodzi-
ny i przyjaciół. Towarzyszył nam nasz nowy duszpasterz o. Mariusz Kiełbasa. 
Rozpoczęliśmy od Portugalii, ruszając szlakiem św. Jakuba z Porto. Nasza droga 
biegła wybrzeżem wzdłuż oceanu. Pierwszych 20 km przeszliśmy w zadumie 
wśród kwiatów i pięknych widoków. Potem już jak wytrawni pielgrzymi poko-
nywaliśmy kolejne odcinki trasy. Dotarliśmy do Santiago de Compostela, gdzie 
w bazylice uczestniczyliśmy w specjalnej mszy dla pielgrzymów i odwiedziliśmy 
kryptę z relikwiami św. Jakuba. 

Następny punkt to przylądek w północno-zachodniej Hiszpanii – wysokie 
skały, w dole spienione morze, za którym „nie ma już nic” – koniec świata (Cabo 
Finisterre). Takie kultowe miejsce dla wszystkich caminowiczów. 

W miejscowości Batalha zwiedziliśmy klasztor Santa Maria da Vitória – arcy-
dzieło portugalskiego gotyku, uznane przez UNESCO za obiekt światowego dzie-
dzictwa kultury. Potem udaliśmy się do Nazaré z zabytkowym kościołem w stylu 
kolonialnym. Był też wypoczynek na jednej z najpiękniejszych plaż Portugalii.

Ostatnie dwie noce spędziliśmy w Fatimie, gdzie znajduje się Sanktuarium 
Fatimskie – ośrodek kultu maryjnego. Był czas na modlitwę, różaniec, procesję 
ze świecami i zwiedzanie wioski pastuszków.

Jak wiadomo, atmosferę tworzą ludzie… a ci byli wyjątkowi. Dziękuję wszyst-
kim za niesamowitą, ciepłą atmosferę podczas naszego wspólnego pielgrzymo-
wania. To był bardzo dobry czas. Kolejna wyprawa już za rok!

Skarbnik OrA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata lelito
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Vademecum kierownika apteki

leki na import docelowy

Zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy leków w ramach importu do-
celowego najczęściej realizowane są w aptekach szpitalnych. Z kolei do aptek 
ogólnodostępnych trafiają niezbyt często, stąd ich realizacja może sprawić nieco 
kłopotu, szczególnie osobom, które nie mają w tym doświadczenia. W opracowa-
niu postaram się przybliżyć temat wszystkim, którzy mogą się spotkać z takim 
problemem. Mam nadzieję, że pomoże ono koleżankom i kolegom z aptek ogól-
nodostępnych w sprawnej realizacji zapotrzebowań, tak by pacjent był usatys-
fakcjonowany, a apteka nie została narażona na cofniecie refundacji ze względu 
na błędy formalne.

Zasady sprowadzania leków w ramach importu docelowego szczegółowo 
określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagra-
nicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia 
pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia1. 
Ustawa Prawo farmaceutyczne2 określa, że w ramach importu docelowego z za-
granicy bez konieczności uzyskania pozwolenia dopuszczenia do obrotu można 
sprowadzić produkty lecznicze, jeżeli:
• ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta;
• dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest 

sprowadzany;
• produkt posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu w kraju, z któ-

rego jest sprowadzany;
• w Polsce nie jest zarejestrowany odpowiednik z tą samą substancją czynną.

Zgodę na sprowadzenie leku z zagranicy wyraża minister zdrowia na podsta-
wie wniosku zwanego zapotrzebowaniem.

1  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania 
z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pa-
cjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 349), dalej: rozporządzenie MZ w sprawie importu docelowego.

2  Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2211 z późn. zm.), dalej: ustawa pf.
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Zapotrzebowanie na leki z zagranicy może wystawić zarówno szpital, jak 
i lekarz, który prowadzi leczenie poza szpitalem. W przypadku aptek ogólnodo-
stępnych realizowane są wnioski wystawione wyłącznie przez lekarzy prowa-
dzących leczenie poza szpitalem. Ciężar uzyskania zgody na sprowadzenie leku 
leży po stronie pacjenta. Uwaga: pacjent posiadający zgodę ministra zdrowia 
może się ubiegać o sprowadzenie leku z zagranicy tylko za pośrednictwem apte-
ki ogólnodostępnej.

Żeby uzyskać zgodę ministra zdrowia na sprowadzenie leku z zagranicy, 
pacjent musi złożyć wniosek zwany zapotrzebowaniem, który wystawia lekarz 
prowadzący leczenie poza szpitalem. Wniosek musi zostać zatwierdzony przez 
konsultanta z danej dziedziny medycyny (krajowego bądź wojewódzkiego). Na 
potwierdzenie zapotrzebowania konsultant ma 7 dni od dnia jego otrzymania. 
Wniosek musi być przesłany do ministra w ciągu 60 dni od jego wystawienia. 
Jak czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia, można również przesłać zapo-
trzebowanie faksem lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, 
np. przez elektroniczną skrzynkę podawczą, jednak pacjent ma wtedy 5 dni od 
dnia wysłania faksu lub wiadomości elektronicznej na przekazanie oryginału 
dokumentów do Ministerstwa Zdrowia!

Minister zdrowia podejmuje decyzję co do zasadności sprowadzenia leku 
z zagranicy w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zapotrzebowania. 

Niezależnie od zgody na sprowadzenie leku z zagranicy pacjent może się 
ubiegać o jego refundację. W tym celu musi złożyć razem z zapotrzebowaniem 
wniosek o zgodę na refundację oraz kopię potwierdzenia ubezpieczenia zdro-
wotnego. Po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. zdrowia na refundację 
pacjent otrzymuje lek w aptece po wniesieniu opłaty ryczałtowej. Decyzję o re-
fundacji podejmuje minister zdrowia po rozpatrzeniu wniosku o refundację 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystąpienia o ich refundację przez 
pacjenta3. 

Dla apteki podstawą do zamówienia leku w ramach importu docelowego 
z hurtowni jest posiadanie dostarczonego przez pacjenta zapotrzebowania 
z pozytywną decyzją ministra zdrowia (wypełniona część B zapotrzebowania) 
w ciągu 60 dni od chwili wydania decyzji. Hurtownia sprowadza lek na podsta-
wie oryginału zapotrzebowania. Apteka może wprawdzie wysłać wcześniej skan 
zapotrzebowania e-mailem lub faksem, jednak zobowiązana jest dostarczyć do 

3  Art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1844 z późn. zm.), dalej: ustawa refundacyjna.



Farmacja KraKowsKa  3 / 201814

Vademecum kierownika apteki

hurtowni oryginał. W przypadku przesłania wniosku skanem nie ma konieczno-
ści zanonimizowania wniosku. Kopia wniosku pozostaje w aptece. 

Lek sprowadzony w ramach importu docelowego wydawany jest pacjentowi 
na podstawie recepty lekarskiej. Recepta zgodnie z ustawą pf wystawiana jest 
w formie papierowej4. Ważność recepty na takie leki wynosi 120 dni, przy czym 
data wystawienia nie może być wcześniejsza niż data umieszczona na decyzji 
ministra zdrowia o wyrażeniu zgody na sprowadzenie leku z zagranicy. Ilość 
produktu leczniczego na recepcie nie może przekraczać ilości niezbędnej do 
120-dniowego stosowania5. W przypadku leków z importu docelowego nie ma 
możliwości wystawienia większej liczby recept na dłuższe stosowanie6. Recepta 
realizowana jest ze stuprocentową odpłatnością, jeżeli pacjent nie uzyskał zgody 
na refundację, lub za odpłatnością ryczałtową, jeżeli minister dodatkowo wyra-
ził zgodę na refundację. Należy pamiętać, że opłata ryczałtowa wynosi 3,20 zł 
i dotyczy opakowania jednostkowego. Uwaga: z leku sprowadzonego na import 
docelowy nie może być wykonany refundowany lek recepturowy. Pacjent, który 
uzyskał zgodę na refundację, dołącza decyzję do recepty. Na recepcie w takim 
wypadku nie musi być zaznaczona odpłatność7. 

Marża na lek z importu docelowego jest określona w art. 7 ust. 7 ustawy re-
fundacyjnej: marża hurtowa wynosi 10%, a detaliczna – 100% wartości urzędo-
wej marży detalicznej ustalonej w ust. 4 dla danego przedziału ceny hurtowej8. 
Przy wprowadzaniu na stan apteczny leku z importu docelowego należy wpisać 
kod EAN albo inny kod odpowiadający kodowi EAN (w razie ich braku na opako-
waniu taki kod powinna dostarczyć hurtownia, która lek sprowadziła). W Doku-
mencie Realizacji Recepty dodaje się znacznik wskazujący na realizację recepty 
wystawionej na produkt leczniczy sprowadzany z zagranicy w trybie importu 
docelowego. Do zestawienia refundacyjnego dla NFZ, w przypadku wydania re-
fundowanego leku z importu docelowego, należy dołączyć kopię zgody ministra  
zdrowia na refundację.

Apteka ma obowiązek prowadzić ewidencję zrealizowanych wniosków 
zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia9. Ewidencja obejmuje następujące 
dane: imię i nazwisko lekarza wystawiającego zapotrzebowanie; nazwę produk-
tu leczniczego; nazwę powszechnie stosowaną, jeżeli taka występuje; postać far-
maceutyczną; dawkę; nazwę i kraj wytwórcy; kraj, z którego jest sprowadzany 

4  Art. 95b ust. 2 pkt 6 ustawy pf.
5  Art. 96a ust. 2 ustawy pf.
6  Art. 96a ust. 3 ustawy pf.
7  Art. 96a ust. 8 pkt 10 ustawy pf.
8  Art. 7 ust. 4 ustawy refundacyjnej określa marżę urzędową w grupach limitowych.
9  § 9 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia MZ w sprawie importu docelowego.
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produkt leczniczy; ilość produktu leczniczego; numer serii; numer potwierdze-
nia nadany przez ministra właściwego do spraw zdrowia umieszczony w czę-
ści B zapotrzebowania; cenę zakupu; datę sprowadzenia produktu leczniczego; 
datę wpływu zapotrzebowania.

Na analogicznych zasadach realizuje się zapotrzebowania na sprowadzanie 
z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia, przy czym mają tu zastosowanie 
przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia10 oraz rozporządzenie 
Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub 
zdrowia11.

Numery telefonów, pod które pacjent lub lekarz powinni dzwonić w spra-
wach importu docelowego: 22 634 94 42, 22 634 94 19.

Numery telefonów, pod które pacjent powinien dzwonić w sprawach obję-
cia refundacją leków sprowadzonych z zagranicy: 22 634 96 79, 22 634 93 06, 
22 634 95 08, 22 634 93 41

Numer faksu w sprawie leków sprowadzanych w trybie „na ratunek życia”: 
22 634 93 1112.

Opracowała
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran

10  Art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm).

11  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania 
z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbęd-
nych dla ratowania życia lub zdrowia (Dz.U. z 2012 r. poz. 348).

12  Opracowano na podstawie: Sprowadzać leki z zagranicy (import docelowy), https://www. 
gov.pl/zdrowie/sprowadzac-leki-z-zagranicy-import-docelowy (dostęp: 15.08.2018); 
Import docelowy, http://www.nfz-krakow.pl/leki-apteki/leki/informacje-ogolne/import- 
docelowy (dostęp: 15.08.2018).
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Projekt wdrożenia  
opieki farmaceutycznej  
w szpitalach cz. 2

Grupa 1. Pacjenci kontynuujący terapię w domu

Zakłada się realizację świadczenia opieki farmaceutycznej w punkcie konsultacji 
farmaceutycznych po każdej wizycie pacjenta w poradni lekarskiej. Leki na kon-
tynuację leczenia w domu wydaje farmaceuta na podstawie zlecenia lekarskiego.

Cel: poprawa skuteczności terapii

Proponowane działania w ramach świadczonej opieki farmaceutycznej:
1. Działania zmierzające do zwiększenia współpracy pacjenta (compliance). 

Udzielenie pacjentowi porady farmaceutycznej z zakresu sposobu zażywa-
nia leku oraz częstotliwości dawkowania (weryfikacja, czy pacjent pamięta 
i rozumie zalecenia lekarskie). W przypadku leków doustnych, których 
biodostępność zależy od rodzaju diety, omówienie z pacjentem zasad przyj-
mowania leku w korelacji ze spożywaniem posiłków, analiza i omówienie 
potencjalnych interakcji z pożywieniem. Analogicznie omówienie zasad pra-
widłowej chronofarmakoterapii. Zdiagnozowanie innych problemów pacjenta  
z przyjmowaniem leków doustnych (dzielenie, kruszenie, gryzienie doust-
nych postaci leków, przypadki pominięcia dawki, prawidłowe warunki prze-
chowywania leku, ograniczenia w kierowaniu pojazdem itp.). 

 Emocje towarzyszące pacjentom podczas wizyty u lekarza, natłok otrzymy-
wanych informacji oraz ograniczenia czasowe są przyczyną dezorientacji 
i braku pełnego zrozumienia przekazanych przez lekarza zaleceń. Dodatkowa 
wizyta u farmaceuty, który wytłumaczy zasady zażywania leku, jak również 
odpowie na nasuwające się pacjentowi pytania, wpłynie na poprawę stoso-
wania się pacjenta do zasad zażywania leków.
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2. Podczas kolejnych wizyt dodatkową składową usługi opieki farmaceutycznej 
powinno być sprawdzenie przez farmaceutę ilości leków, które pozostały 
pacjentowi od poprzedniej wizyty. Na podstawie schematu dawkowania 
oraz czasu, jaki upłynął od ostatniego wydania leku, można obliczyć, ile 
leku powinien posiadać pacjent. W przypadku rozpoznania odstąpienia od 
schematu dawkowania farmaceuta powinien zidentyfikować przyczynę 
i ponownie wytłumaczyć pacjentowi zasady zażywania leku. Jeżeli ilość po-
zostałego u pacjenta leku jest znaczna, farmaceuta powinien przeprowadzić 
pogłębioną analizę przyczyny takiego stanu oraz dodatkowo poinstruować 
pacjenta o korzyściach z przyjmowania leku i o zasadach dawkowania. Po 
konsultacji z lekarzem powinna zapaść decyzja o zmniejszeniu ilości wyda-
wanego podczas wizyty leku do ilości koniecznej do następnej zaplanowanej 
wizyty. W przypadku szczególnie kosztownych technologii lekowych można 
też rozważyć koncepcję prowadzenia przez pacjentów dzienniczków zaży-
wania leku.

Cel: poprawa bezpieczeństwa terapii

1. Głównym narzędziem, którego wykorzystanie wpłynie na zmniejszenie wy- 
stępowania działań niepożądanych jest przegląd lekowy. Analiza oddzia-
ływań pomiędzy lekami pozwoli wyeliminować lub co najmniej ograniczyć 
jatrogenne przyczyny reakcji niepożądanych, jak również zmaksymalizować 
efekt terapeutyczny. Przykładowym działaniem minimalizującym ryzyko 
interakcji może być modyfikacja schematu dawkowania przez ustalenie sta-
łych pór zażywania leków. W przypadku braku możliwości wyeliminowania 
ryzyka interakcji farmaceuta przeprowadzi konsultację z lekarzem w celu 
zastosowania leku, który nie wchodzi w interakcję z preparatem przeciw- 
nowotworowym.

 Dodatkowym aspektem, który powinien się stać przedmiotem analizy, są 
dieta pacjenta i wpływ składników pokarmowych na farmakokinetykę sto-
sowanego leku. Lekami, w przypadku których jest to szczególnie potrzebne, 
są preparaty zawierające substancje czynne metabolizowane przy udziale 
izoenzymów z grupy cytochromu P450, zwłaszcza w kontekście częstego 
stosowania suplementacji żywieniowej przez pacjentów onkologicznych 
(m.in. ekstrakty grejpfruta).

2. Pozytywny wpływ na ograniczenie działań niepożądanych będzie miała rów-
nież prowadzona przez farmaceutę dodatkowa kontrola zgodności poziomu 
dawkowania i przerw w leczeniu z przyjętym protokołem terapeutycznym.
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Cel: optymalizacja kosztów terapii

1. Ogół działań podjętych przez farmaceutów w ramach świadczonej opieki far-
maceutycznej doprowadzi do obniżenia kosztów ponoszonych przez płatnika 
w związku z finansowaniem świadczeń gwarantowanych z zakresu chemio-
terapii i programów lekowych. Celem pierwszorzędowym jest zwiększenie 
współpracy pacjenta (compliance), co przełoży się w największym stopniu na 
efektywność terapeutyczną i kosztową leczenia.

2. Przygotowanie i wydanie doustnych postaci leków w ilości wynikającej 
z ustalonego przez lekarza dawkowania i czasu leczenia pozwoli na unik-
nięcie kumulowania się niewykorzystanych leków u pacjentów. Przykłado-
wo: grupa pacjentów przyjmujących lek raz dziennie, wizyty co 4 tygodnie 
(28 dni), opakowanie leku 30 tabletek. Jeżeli szpital w miesiącu wyda pełne 
opakowanie 15 pacjentom, to wydane zostanie jedno opakowanie leku więcej 
niż w przypadku dostosowania ilości wydawanych dawek do czasu terapii. 
W przypadku dzielenia opakowań lek będzie wydawany z apteki ze spełnie-
niem wszystkich standardów, tj. w bezpiecznym opakowaniu, z informacją 
o serii i dacie ważności, a także dołączoną ulotką.

3. Bieżąca znajomość przebiegu choroby pacjenta, terminów planowanych wi-
zyt, planowanych przez lekarza zmian terapii (np. zmiana leku, zmiana dawki 
leku) umożliwi optymalizację logistyczną pod względem wielkości i składu 
zapasu magazynowego aptek szpitalnych. Przełoży się to na zminimalizowa-
nie opóźnień w wydawaniu leków spowodowanych brakiem lub spóźnieniem 
się ich dostaw. 

Grupa 2. Pacjenci hospitalizowani

Świadczenie opieki farmaceutycznej realizowane jest na oddziałach szpitalnych 
przez farmaceutów delegowanych do tego z apteki szpitalnej. Farmaceuci pro-
wadzą opiekę nad pacjentami w formie konsultacji farmaceutycznej. Farmaceuci 
powinni się stać członkami zespołu terapeutycznego i uczestniczyć w obcho-
dach, raportach i konsyliach prowadzonych na oddziale. Zasadne jest, aby każdy 
pacjent przyjmowany na oddział miał zagwarantowaną minimum jedną konsul-
tację farmaceutyczną na trzy cykle terapii.

W zakresie optymalizacji efektywności i bezpieczeństwa potrzebne byłoby 
wprowadzenie usług analogicznych do opisanych w grupie 1. Dodatkowymi 
działaniami w trybie hospitalizacji będą:
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Cel: poprawa skuteczności terapii

1. Praca zmierzająca do poprawienia względnej całkowitej intensywności 
dawki otrzymywanej przez pacjenta (RTDI – relative total dose intensity). 
Względna całkowita intensywność dawki to iloraz otrzymanej przez pacjenta 
dawki (ATDI – actual total dose intensity) i planowanej intensywności dawki 
(PTDI – planned total dose intensity) wyrażony w procentach. Dostępne dane 
naukowe pozwalają stwierdzić, że osiągnięcie RTDI w wysokości co najmniej 
85% istotnie poprawia wyniki terapii przeciwnowotworowej. Na całkowitą 
intensywność dawki składają się nie tylko wysokość otrzymywanych przez 
pacjenta dawek leków, ale również okres, w którym są one podawane. Zgod-
ność terminów podania leków z wybranym schematem terapii znacząco 
wpływa na osiągnięcie optymalnych efektów terapeutycznych.

 Opóźnienia w podawaniu leków cytostatycznych mogą być wynikiem 
m.in. braku współpracy pacjenta (terminowość stawiania się na kolejne cykle 
terapii), wystąpienia działań niepożądanych lub powikłań po podanym lecze-
niu (np. neutropenia). 

 Farmaceuta w ramach opieki farmaceutycznej powinien prowadzić edukację 
pacjenta z zakresu specyfiki prowadzonej terapii, zapoznawać go z możliwy-
mi efektami ubocznymi, instruować pod względem modyfikacji trybu życia, 
w taki sposób, by zmniejszać ryzyko wystąpienia powikłań.

W ujęciu systemowym farmaceuta powinien współpracować z personelem 
oddziału, m.in. w zakresie stosowanych wyrobów medycznych jednorazowego 
użycia do podawania cytostatyków, sposobu podania preparatów, minimalizacji 
ryzyka wynaczynień, zastosowania sprzętu dodatkowego (np. pompy infuzyjne). 
Szczególnie istotną kwestią z punktu widzenia efektywności terapii jest rodzaj 
zastosowanego sprzętu do podawania leków. Należy pamiętać, że użycie jedno-
drożnych zestawów do podawania cytostatyków skutkuje pozostaniem w linii 
w zależności od jej rodzaju 10–20 ml roztworu leku z uwagi na brak możliwości 
bezpiecznego przepłukania zestawu po podaniu leku. Dla leków podawanych 
w objętości 100 ml będzie to 10–20% dawki. Stosowany na oddziale sprzęt jed-
norazowy musi być kompatybilny ze sprzętem używanym w aptece szpitalnej – 
pracowni cytostatyków. Współpraca farmaceuty z zespołem pielęgniarskim po-
może wyeliminować ewentualną niekompatybilność sprzętową.
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Cel: poprawa bezpieczeństwa terapii

1. Proponuje się analogicznie wprowadzenie narzędzia przeglądu lekowego 
w celu identyfikacji potencjalnych interakcji i innych problemów lekowych 
z planowanym leczeniem onkologicznym.

2. Praca farmaceuty powinna stanowić dodatkowe ogniwo kontroli zgodności 
prowadzonej terapii z przyjętym jej schematem, a więc terminami podań le-
ków i poziomem ich dawkowania.

Cel: optymalizacja kosztów terapii
1. Prowadzenie działań systemowych z zakresu doboru sprzętu jednorazowe-

go, sposobu podania leków, edukacji pacjenta oraz współpracy z personelem 
oddziałów przyczyni się do zwiększenia efektywności terapeutycznej i kosz-
towej prowadzonego leczenia.

2. Znajomość pacjentów oraz planowanych do zastosowania przez lekarzy 
leków pozwoli na optymalizację organizacji zaopatrzenia w leki, co zmini-
malizuje ryzyko opóźnień w ich podawaniu z uwagi na braki lub spóźnienia 
dostaw.

Antybiotykoterapia
Udział farmaceutów szpitalnych w działaniach z obszaru antybiotykoterapii po-
zwoli na wyeliminowanie lub ograniczenie następujących problemów:
• wzrost wydatków na antybiotyki; 
• narastanie oporności drobnoustrojów na antybiotyki;
• wzrost liczby zakażeń szpitalnych;
• wzrost liczby odszkodowań dla pacjentów z zakażeniami szpitalnymi.

Działania szczegółowe:
1. Powołanie zespołu ds. antybiotykoterapii zgodnie z wytycznymi Narodowego 

Programu Ochrony Antybiotyków (NPOA). Rola farmaceuty w tym zespole 
jest tak ważna, że niektóre kraje europejskie szkolą farmaceutów, którzy mają 
się zajmować tylko antybiotykoterapią prowadzoną w szpitalach. Udział far-
maceutów w zespole ds. antybiotykoterapii:
• zmniejszenie wydatków na antybiotyki – wydatki na antybiotyki to 20– 

–30% budżetu szpitala o profilu ogólnym pod względem wydatków na leki;
• zmniejszenie narastającej oporności na antybiotyki – prawie wszyscy le-

karze zlecają antybiotyki, niemal 50% zleceń antybiotyków jest niewłaści-
wych; około 10% terapii antybiotykowych jest nieuzasadnionych;
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• skrócenie czasu hospitalizacji (wykazano w grupie pacjentów, którzy byli 
konsultowani przez zespół: farmaceuta + lekarz, skrócenie czasu hospitali-
zacji z 9 do 5,7 dnia w porównaniu z grupą pacjentów bez takich konsultacji);

• racjonalizacja antybiotykoterapii monitorowana przez specjalistów (np. far-
maceutów) powoduje spadek śmiertelności i częstości ponownych hospita-
lizacji;

• większość polskich szpitali nie zatrudnia lekarzy ze specjalizacją z mikro-
biologii lekarskiej, dlatego farmaceuta może prowadzić retrospektywną 
i prospektywną ocenę stosowania antybiotyków w szpitalu1.

Efekt: finansowe oszczędności dla szpitali, zmniejszenie liczby niewłaściwych 
terapii, poprawa skuteczności terapii, a co za tym idzie – stanu pacjenta. 

2. Opracowanie systemowych zasad prowadzenia antybiotykoterapii w szpitalu.
3. Udział w tworzeniu „Szpitalnej listy antybiotyków” oraz jej weryfikacja.
4. Systemowa analiza zużycia antybiotyków według wcześniej zdefiniowanych 

grup, ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków zastrzeżonych.
5. Weryfikacja wdrożonych w szpitalu zaleceń dotyczących antybiotykoterapii 

na podstawie antybiotyków wydawanych z apteki dla pacjenta (na bazie 
formularzy lub w oparciu o analizy danych odpowiednio skonfigurowanego 
oprogramowania szpitalnego).

6. Systemowa analiza profilaktyki okołooperacyjnej na podstawie systema-
tycznego przeglądu dokumentacji okołozabiegowej pacjentów poddawanych 
zabiegom, z uwzględnieniem:
• doboru antybiotyku stosowanego w profilaktyce do rodzaju zabiegu opera-

cyjnego;
• doboru dawki antybiotyku stosowanego w profilaktyce do masy ciała pa-

cjenta;
• czasu podania profilaktyki okołooperacyjnej przed zabiegiem (<30 min);
• indywidualnego doboru antybiotykowej profilaktyki okołozabiegowej u pa- 

cjentów uczulonych na najczęściej stosowane antybiotyki.
Działania w tym zakresie pozwolą na zwiększenie skuteczności antybioty-
kowej profilaktyki okołooperacyjnej, zmniejszenie liczby i częstości zakażeń 
okołooperacyjnych, zmniejszenie liczby roszczeń z powodu zakażeń szpital-
nych u pacjentów hospitalizowanych.

7. Prowadzenie analizy retrospektywnej z okresową oceną rozchodu antybioty-
ków w szpitalu.

1  Dane pochodzą z dokumentu: W. Hryniewicz, T. Ozorowski, Szpitalna polityka antybio-
tykowa. Propozycje dla polskich szpitali, Warszawa 2011, http://www.antybiotyki.edu.
pl/pdf/szpitalna/Szp-polit-antyb-MZ.pdf (dostęp: 14.09.2018), wydanego w ramach Na- 
rodowego Programu Ochrony Antybiotyków.
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 8. Prowadzenie analizy retrospektywnej z zestawieniem rozchodu antybioty-
ków i liczby oraz rodzaju badań mikrobiologicznych wykonywanych w szpi-
talu.

 9. Monitorowanie stężeń wybranych antybiotyków, tj. aminoglikozydów i wan- 
komycyny, co bezdyskusyjnie zmniejsza toksyczność tych leków oraz zwiększa 
skuteczność i bezpieczeństwo terapii.

10. Bezpośredni udział w procesie antybiotykoterapii – analiza prospektywna 
stosowania antybiotyków w trakcie wizyt na oddziałach:
• kontrola zasadności doboru antybiotyku;
• kontrola zleconej dawki;
• kontrola zleconego schematu podawania antybiotyków;
• pomoc w ustaleniu czasu trwania antybiotykoterapii;
• pomoc w ustaleniu właściwego schematu dawkowania zleconych anty-

biotyków ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i toksyczności 
leczenia;

• pomoc w ustaleniu właściwej drogi podania antybiotyku;
• pomoc w ustaleniu chwili możliwego przejścia z terapii dożylnej na doustną;
• zapobieganie zakażeniom Clostridium difficile.

11. Udział w tworzeniu procedur z zakresu poprawnego przygotowania anty-
biotyków do podania.

12. Przejęcie przez aptekę szpitalną przygotowania indywidualnych dawek nie-
których preparatów antybiotykowych na podstawie analizy ryzyka zgodnie 
z Rezolucją Rady Europy CMRes(2)/2016.

Populacja hospitalizowanych pacjentów geriatrycznych
Farmaceuta szpitalny w tej grupie pacjentów powinien wykorzystywać narzę-
dzia koncyliacji lekowej i przeglądu lekowego. Należy pamiętać, że u pacjentów 
geriatrycznych bardzo często występuje zjawisko polifarmakoterapii.

Praca farmaceuty szpitalnego z pacjentami geriatrycznymi powinna również 
szczególnie uwzględniać konieczność prowadzenia właściwej edukacji, np. z za-
kresu obsługi urządzeń dawkujących leki (wstrzykiwacze automatyczne, inhala-
tory itp.). Farmaceuta powinien też pracować nad optymalizacją zaangażowania 
pacjenta w proces terapeutyczny, m.in. przez przedstawienie rozwiązań uła-
twiających samodzielne poprawne zażywanie leków.

mgr farm. walenty Zajdel
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Bezprawne użycie  
znaku Czerwonego  
Krzyża

Czerwony Krzyż na białym tle jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zna-
ków na świecie. Ustanowiony na podstawie Konwencji genewskich z 1949 roku 
przez prostotę formy miał nieść prosty przekaz – gwarancja pomocy humanitar-
nej dla każdego człowieka. Niestety od pewnego czasu obecna jest tendencja do 
nadużywania chronionego znaku przez osoby nieuprawnione – w szczególności 
przez właścicieli aptek i firm medycznych, co nie tylko przynosi szkodę na war-
tości znaku, ale także wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Historia Czerwonego Krzyża

Dla pełnego zrozumienia powagi szkodliwości używania znaku Czerwonego 
Krzyża bez zezwolenia należy poznać cel ustanowienia znaku. Henry Dunant 
w 1859 roku w bitwie pod Solferino był świadkiem nieludzkich cierpień i śmierci 
żołnierzy pozbawionych opieki medycznej. W wyniku tych zdarzeń wyartykuło-
wał dwa postulaty: 
• zorganizowanie stowarzyszeń, które na czas wojny miały nieść pomoc rannym;
• zagwarantowanie powszechnej pomocy rannym i chorym na polu walki oraz 

im pomagającym.
Pierwsza propozycja skutkowała powołaniem do życia Stowarzyszeń Czer-

wonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Druga propozycja doprowadziła do 
ujednolicenia znaku, który miał być przyznany wojskowym służbom medycz-
nym, ochotnikom niosącym pomoc oraz ofiarom konfliktu w celu ich ochrony. 
Dzisiaj znaki – wolne od powiązań religijnych, politycznych i kulturowych – 
Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca oraz Czerwonego Kryształu sym-
bolizują neutralną pomoc humanitarną ludziom na całym świecie. 
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Kiedy można używać znaku?

Użycie ochronne

Podczas konfliktu zbrojnego znaki mogą być użyte w celach ochronnych, by  
zapewnić bezpieczeństwo:
• służbom medycznym i personelowi religijnemu sił zbrojnych;
• służbom medycznym, budynkom i pojazdom stowarzyszeń krajowych wów-

czas, gdy działają na zlecenie wojskowej służby medycznej sił zbrojnych i pod-
legają prawu i regulaminom wojskowym;

• po wyraźnej zgodzie rządu i pod jego kontrolą: szpitalom cywilnym, wszyst-
kim cywilnym jednostkom medycznym i innym organizacjom pomocowym, 
ich personelowi oraz cywilnym środkom transportu przeznaczonym do nie-
sienia pomocy rannym, chorym i rozbitkom. 

Wszystkie trzy znaki mają ten sam status i mogą być używane jako środek 
ochronny. Muszą być na białym tle, bez napisów i dodatkowych oznaczeń.

Podczas pokoju znaki mogą być wykorzystane indywidualnie i w czystej 
formie jako symbol ochrony przez:
• służby medyczne i personel religijny sił zbrojnych;
• służby medyczne i na pojazdach stowarzyszenia krajowego, które mają służyć 

niesieniu pomocy w czasie konfliktu zbrojnego, za wiedzą odpowiednich władz.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) i Międzynarodowa 
Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federa-
cja) mogą używać znaków w każdym czasie (w czasie pokoju i w czasie konfliktu 
zbrojnego).

Użycie informacyjne

W czasie pokoju znaki mogą być używane w celach informacyjnych przez:
• ochotników, personel oraz podmioty powiązane z Ruchem (stowarzyszenia 

krajowe, MKCK, Federacja);
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• jako środek wyjątkowy przez ambulanse i punkty pierwszej pomocy przezna-
czone wyłącznie do niesienia pomocy bezpłatnie zgodnie z prawem krajowym 
za wyraźną zgodą stowarzyszenia krajowego.

nadużywanie znaków

Bezprawie nadużywania znaku Czerwonego Krzyża opiera się na utracie wartości 
tego symbolu. Notoryczne nieprzestrzeganie postanowień międzynarodowych 
poprzez nielegalne korzystanie ze znaku może – w razie eskalacji konfliktu – do-
prowadzić do narażenia na niebezpieczeństwo osób uprawnionych do noszenia 
takiego emblematu, co przyczynić się może do podważenia skuteczności pomocy 
humanitarnej Ruchu. 

Naśladownictwo

Użycie symbolu, który ze względu na swój kształt i kolor może  
być pomylony z jednym ze znaków.

Uzurpacja

Każde użycie znaku niezgodne z międzynarodowym prawem 
humanitarnym. Użycie znaku przez nieuprawnione osoby lub 
podmioty (firmy, farmaceutów, lekarzy, organizacje pozarządo-  
we, osoby prywatne itp.) lub dla celów, które niszczą szacunek 
należny znakowi.

Perfidia

Użycie znaku w czasie konfliktu zbrojnego w celu ochrony 
kombatantów i sprzętu wojskowego, mające na celu zmylenie 
przeciwnika. Takie użycie znaku, kiedy prowadzi do śmierci lub 
poważnego zranienia osób, jest uważane za zbrodnię wojenną.

„Znaki Humanitaryzmu”, Zarząd Główny PCK, ICRC. 

Znak Czerwonego Krzyża chroniony jest przepisami prawa międzynarodo-
wego obowiązującego w Polsce (art. 44 i 53 Konwencji genewskich o polepsze-
niu losu rannych i chorych w armiach czynnych z dn. 12 sierpnia 1949 r., Dz.U. 
z 1956 r. nr 38, poz. 171) oraz przepisami prawa wewnętrznego RP (art. 13,  
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14, 15 Ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu z dn. 16 listopada 1964 r., Dz.U. 
nr 41, poz. 276).

Określone wykroczenie, opisane w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, może zostać 
popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Przez „używanie” rozumie 
się posługiwanie się wymienionymi symbolami, np. przez umieszczenie ich na 
produktach, pojazdach, budynkach, w celu wywołania u osób zainteresowanych 
przekonania, że ich sprzedaż lub użytkowanie odbywają się za zgodą albo we 
współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, Międzynaro-
dową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca lub 
Polskim Czerwonym Krzyżem (za Wojciechem Kotowskim, Bolesławem Kurzępą 
Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. 2, 2008).

waga symbolu

Członkowie Ruchu posługujący się znakiem są zobowiązani do niesienia pomocy 
humanitarnej w oparciu o siedem podstawowych zasad: humanitaryzmu, bez-
stronności, neutralności, niezależności, dobrowolności, jedności i powszechno-
ści. Sami także są świadomi, że ich praca nie wiąże ich z żadnymi stronami: po-
litycznymi, ekonomicznymi, religijnymi czy wojskowymi, a powinna wzbudzać 
zaufanie i szacunek. Świadomość społeczna bezstronności zaangażowanych 
oraz ich roli pozwala na efektywną pomoc wszystkim uczestnikom konfliktu 
poprzez zagwarantowanie bezpiecznego dotarcia do miejsc i osób najbardziej 
potrzebujących w kryzysie humanitarnym, w tym także w czasie wojny.

Używając znaków Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca, by 
pokazać związek z Ruchem podczas konfliktu zbrojnego, klęsk żywiołowych 
i katastrof, personel i ochotnicy stowarzyszeń krajowych przekazują ważną 
informację: ich praca jest czysto humanitarna, a ich bezpieczny dostęp do 
poszkodowanych musi być bezwarunkowo respektowany.

Liczymy na zrozumienie, że dbałość o utrwalenie w świadomości właści-
wego znaczenia znaku Czerwonego Krzyża, znaku chroniącego ludzkie życie, 
leży w interesie nas wszystkich. W przypadku chęci zgłoszenia nadużywania 
wyżej wymienionego znaku na terenie województwa małopolskiego prosimy 
o kontakt z Małopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża 
(ul. Studencka 19, 31-116 Kraków), pod numerem tel: 572 341 845, 12 422 91 15  
wew. 34, bądź e-mailem: krakow.mph@pck.malopolska.pl.
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lista osób, które uzyskały  
tytuł specjalisty w dziedzinach:  
farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej  
i farmacji klinicznej1 

Specjaliści w dziedzinie farmacji aptecznej – 2016
mgr farm. Barbara Gajda-Costanzo 

Specjaliści w dziedzinie farmacji aptecznej – 2017 
mgr farm. Iwona Teresa Grzyb
mgr farm. Ewa Maria Mikuś
mgr farm. Anna Maria Socha

Specjaliści w dziedzinie farmacji aptecznej – 2018 
mgr farm. Magdalena Marta Koman
mgr farm. Katarzyna Weronika Srebrzyńska
mgr farm. Karolina Szydło

Specjaliści w dziedzinie farmacji szpitalnej – 2016
mgr farm. Maria Gasińska
mgr farm. Stawarczyk Katarzyna

Specjaliści w dziedzinie farmacji szpitalnej – 2018
mgr farm. Magdalena Kościuszko
mgr farm. Aleksandra Ziemiańska

1  Biuletyn „Farmacja Krakowska” cyklicznie publikuje nazwiska osób, które uzyskały 
tytuły specjalistów z dziedzin farmaceutycznych, na podstawie informacji otrzymanych 
od samych zainteresowanych, gdyż instytucje przeprowadzające egzaminy i wydające 
dyplomy nie mają obowiązku informować o tym izb. Dlatego obecna lista może nie 
uwzględniać wszystkich osób, które zostały specjalistami w ostatnich latach. Corocznie 
za pośrednictwem naszego biuletynu, strony internetowej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
oraz Facebooka prosimy osoby, które zdały egzaminy specjalizacyjne, o zgłoszenie 
tego faktu w OIA w Krakowie. Przypominamy, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 
19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1496) farmaceuta 
ma obowiązek informować niezwłocznie okręgową izbę aptekarską o każdej zmianie 
danych wymienionych w rejestrze farmaceutów, w tym o rodzaju i stopniu posiadanej 
specjalizacji, dacie jej uzyskania oraz nazwie jednostki szkolącej. Informujemy też, że 
od 2012 roku każda osoba będąca członkiem naszej OIA i zdająca pozytywnie egzamin 
specjalizacyjny jest gratyfikowana finansowo przez Izbę.
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Aptekarze na drogach  
do niepodległej 

W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
tegoroczne XXVII Sympozjum Historii Farmacji (Stargard, 24–26 maja) odbyło 
się pod hasłem „Aptekarze na drogach do Niepodległej”. Wykład wprowadza-
jący dotyczył problemów dnia codziennego aptekarzy polskich po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 roku (dr hab. Aleksander Drygas). Wysłuchaliśmy kilku 
referatów na temat wkładu aptekarzy w odzyskanie niepodległości, zwłaszcza 
aptekarzy lokalnych, np. w Kańczudze (dr Lidia Czyż), Łobżenicy (dr Hanna 
Cytryńska) czy na ziemi żywieckiej (mgr Maria Bednarz-Kolonko). Poruszono 
problemy postaw aptekarzy polskich wobec plebiscytu i powstań śląskich 
(mgr Maria Pająk, mgr Małgorzata Tomańska) oraz ich udziału w powstaniu 
wielkopolskim (dr Jan Majewski). Autorka niniejszej notatki wygłosiła referat 
„Harcerski rozdział z życia farmaceuty Mateusza B. Grabowskiego z okresu walk 
o niepodległość Polski”. Szereg doniesień poświęcono patriotycznej postawie 
farmaceutów w odzyskaniu suwerenności naszego kraju w innych okresach 
dziejowych. Jak zawsze były także referaty spoza tematu plenarnego (varia). 

Wydarzenie to zostało włączone do programu uroczystości pod hasłem 
„Stargard dla Niepodległości”, stąd honorowy patronat władz lokalnych (Mar-
szałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Stargardu), 
a ponadto JM Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
i Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Wspaniała organizacja sympozjum to zasługa komitetu organizacyjnego 
pod kierunkiem miejscowych farmaceutów: Państwa Danuty i Jerzego Wali-
szewskich, których wspierała Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 
w Szczecinie. Patronatem objęła to wydarzenie Naczelna Izba Aptekarska. 
Trzeba również wspomnieć o szczodrych sponsorach (firmach: Eprus, Sandoz, 
Hurtap SA, Sanprobi Sp. z o.o., Polfa Tarchomin SA). 

W sympozjach historii farmacji (organizowanych w ramach działalności 
Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego) 
biorą udział badacze historii farmacji i dyscyplin pokrewnych (np. medycyny) 
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historia

zatrudnieni w placówkach badawczych, a także czynni aptekarze zainteresowani 
poszerzaniem wiedzy o dziejach zawodu. Te odbywające się od blisko 30 lat spo-
tkania mają sympatyczny, niemal rodzinny charakter, sprzyjający nawiązywaniu 
kontaktów naukowych i towarzyskich. Warto wspomnieć o dużych walorach 
krajoznawczych tych imprez, ponieważ gospodarze zwykle starają się zaprezen-
tować największe atrakcje regionu. Organizacji następnego sympozjum podjął 
się Oddział Lubelski PTFarm, który w maju 2019 roku zaprasza do Krasnobrodu 
na urokliwym Roztoczu. 

mgr farm. Iwona Dymarczyk

Przypominam, 
że w 2018 roku zakończy się 5-letni okres edukacyjny dla 
farmaceutów, którzy odebrali prawo wykonywania zawodu 
farmaceuty przed 2004 rokiem, w 2008 i w 2013 roku. 

Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również osoby, 
które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu 
edukacyjnego do końca 2018 roku. 

Szczegółowe informacje o zasadach zaliczania okresu edukacyj- 
nego znajdują się na stronie OIA w Krakowie: 
http://oia.krakow.pl/index.php/szkolenia-i-konferencje. 

Kartę szkolenia ciągłego do edycji i wydruku można pobrać: 
http://oia.krakow.pl/index.php/pliki. 

Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Aptekarz leon Safrin

Przeglądając „Kroniki Farmaceutyczne” (1901, nr 3 z 15 marca, s. 58 i 1903, nr 8 
z 15 sierpnia, s. 206), natrafiono na nazwisko Leon Safrin. Nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wyżej wymieniony, pochodzący z małej miej-
scowości Monasterzyska, rozpoczął naukę zawodu farmaceuty w znacznej odleg- 
łości od miejsca zamieszkania. Egzamin tyrocynalny złożył 24 lutego 1901 roku 
przed Gremium Aptekarzy Galicji Wschodniej we Lwowie. Naukę zawodu konty-
nuował na Uniwersytecie Franciszkańskim we Lwowie, gdzie 15 lipca 1903 roku 
otrzymał dyplom magistra farmacji (z odznaczeniem). Jakie były dalsze losy Le-
ona Safrina oraz czy i gdzie pracował po ukończeniu studiów, nie ustalono. Brak 
jest bowiem informacji na jego temat zarówno w kolejnych numerach „Kroniki 
Farmaceutycznej”, jak i w Urzędowym spisie lekarzy oraz w „Kalendarzach Far-
maceutycznych” Franciszka Heroda. Niniejsza notatka napisana została w celu 
zwrócenia uwagi na zapomnianego farmaceutę i upamiętnienia go w 115. rocz-
nicę uzyskania przez niego dyplomu magistra farmacji na Uniwersytecie Fran-
ciszkańskim we Lwowie.

Piśmiennictwo u autorów.

Bożena Sawicka-wiśniewska 
ryszard wiśniewski

Przypominamy, 
że wszystkie osoby korzystające z portalu e-dukacja.pl powinny uzu-
pełnić dane w zakładce „Moje konto” o numer prawa wykonywania 
zawodu (nowy 8-cyfrowy).
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Z żałobnej Karty

Pożegnanie magistra farmacji  
Henryka tomasza Danka1

Poeta Roman Brandstaetter napisał te słowa: „Każdy ma swoją bramę, przez któ-
rą przechodzi w nieskończone przestrzenie nieba”. Tę bramę śp. mgr farm. Hen- 
ryk Tomasz Danek już przeszedł. 

Szanowni uczestnicy tej żałobnej uroczystości, ze smutkiem i żalem przyszło 
mi żegnać naszego kolegę Tomka (ponieważ tak wszyscy zwracaliśmy się do Nie-
go). Czynię to w imieniu koleżanek i kolegów, byłych studentów Wydziału Far-
macji wówczas Akademii Medycznej w Krakowie. Choć od ukończenia studiów 
farmaceutycznych minęło sporo, bo kilkadziesiąt, lat, to grupa byłych studentów 
dzięki śp. Tomkowi miała ze sobą kontakty. 

To dzięki Tomkowi spotykaliśmy się co jakiś czas w Krakowie. To on orga-
nizował te miłe spotkania, pełne refleksji i wspomnień. Wspominaliśmy czasy 
studenckie, ale również rozmawialiśmy o życiu, naszych rodzinach, profesorach 
i oczywiście o problemach pracy zawodowej. Często w tych spotkaniach towa-
rzyszyły nam nasze rodziny. Spotkania w okrągłe rocznice ukończenia studiów 
poprzedzane były uroczystą mszą świętą w Katedrze Wawelskiej bądź innym 
kościele krakowskim. Były to dla nas chwile niezapomniane, pełne wspomnień 
i wzruszeń, a to wszystko dzięki Tomkowi, dzięki Jego inicjatywie. Modlitwa 
sprawiała, że spotkania były bogatsze również w przeżycia duchowe. Nawet gdy 
choroba postępowała, zachowywał pogodę ducha i nie rezygnował z tradycji 
organizowania spotkań z koleżankami i kolegami, z którymi spędzał młode lata 
na studiach w Krakowie. 

Szczególnie warte jest podkreślenia to, że w środowisku aptekarskim cieszył 
się szacunkiem i zaufaniem. Praca zawodowa była częścią Jego życia, bowiem 
sensem Jego życia była Rodzina, która Go w ciężkich chwilach wspierała i trwała 

1  Mgr farm. Henryk Tomasz Danek zmarł 5 kwietnia 2018 roku w wieku 74 lat. W czasie 
uroczystości pogrzebowych, które odbyły się 10 kwietnia 2018 roku na cmentarzu Ra-
kowickim w Krakowie, zmarłego pożegnała mgr farm. Janina Przedpełska-Szerlowska – 
była Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego. Za zgodą Autorki publikujemy to 
bardzo osobiste, ale niezwykle wzruszające przemówienie.
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przy Nim. Teraz, w tym trudnym czasie, łączymy się z Rodziną, z żoną Leokadią – 
naszą koleżanką – i córkami z rodzinami. Całej Rodzinie składamy z głębi serca 
płynące szczere wyrazy współczucia. Tomek odszedł, miejmy nadzieję, że do 
lepszego świata, w którym nie ma trosk i zmartwień, jednak Jego spotkań z nami 
będzie nam brakowało. 

Ale my wychowani w wierze katolickiej wiemy, że kiedyś wszyscy spotkamy 
się w tamtym świecie. Zawsze będziemy Tomka wspominać z szacunkiem i życz-
liwością, a teraz polecamy Go Bogu w modlitwie.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie...

Koleżanka z roku 
Janina Przedpełska-Szerlowska

Wszystkim osobom, które nie zdołały zebrać odpowiedniej 
liczby punktów edukacyjnych, a kończą kolejny okres edukacyjny, 
przypominam, że zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń far-
maceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceu-
tycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 499) wniosek o jego przedłużenie 
wraz z uzasadnieniem należy składać do Prezesa ORA nie później 
niż w ostatnim miesiącu okresu edukacyjnego.

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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DUsZPasTErsTwo FarmacEUTÓw

Spotkanie z duszpasterzem 
farmaceutów

16 czerwca 2018 roku farmaceuci mogli wspólnie przeżyć eucharystię oraz obej-
rzeć film Chata i wziąć udział w dyskusji na jego temat. Mszę odprawił i spotka-
nie zorganizował nowy duszpasterz farmaceutów – o. Mariusz Kiełbasa. Zaprosił 
na nie osobiście w czasie III Mistrzostw Polski Farmaceutów w Raftingu oraz 
mailowo.

Spotkanie odbyło się w centrum formacyjnym Legionistów Chrystusa przy 
ul. Syrokomli 23/2. Przybyli do centrum farmaceuci mieli możliwość nie tylko 
podyskutować o przesłaniu, jakie niesie film, ale też o dalszych planach rozwoju 
duszpasterstwa. O. Mariusz przedstawił nam swoje pomysły na dotarcie do jak 
najszerszej rzeszy aptekarzy i zachęcenie do aktywności we wspólnocie. Z apro-
batą została przyjęta bardzo ciekawa propozycja naszego duszpasterza, że oso-
biście przedstawi się aptekarzom, odwiedzając krakowskie i małopolskie apteki. 
Ojciec Mariusz poprosił także o przekazanie naszych przemyśleń i propozycji. 

Ponieważ większość uczestników tego ostatniego przed wakacjami spotka-
nia stanowiły osoby, które wzięły udział w II Pielgrzymce Krakowskich Farma-
ceutów, nie zabrakło wspomnień i dzielenia się wrażeniami z pobytu w Hiszpanii 
i Portugalii. Wszyscy zgodnie podkreślali, że taka forma wypoczynku i integracji 
jest doskonała. 

Oczywiście zaczęto już planować kolejny wyjazd. Spraw do przedyskutowa-
nia było tak wiele, że spotkanie trwało ponad trzy godziny. 

Na zakończenie o. Mariusz Kiełbasa życzył wszystkim udanego wypoczynku 
i zaprosił na kolejne spotkanie po wakacjach.

Skarbnik OrA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata lelito
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Przyprawy, które leczą,  
przyprawy, które szkodzą… cz. 3

Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” byli być może zaskoczeni tezą postawioną 
w pierwszej części cyklu, mówiącą o konieczności realizowania poradnictwa far-
maceutycznego w odniesieniu do przypraw. Mam jednak nadzieję, że część druga 
rozwiała wszelkie wątpliwości. Przyprawy możemy wdrożyć do codziennego ja-
dłospisu naszych pacjentów, uzyskując ustąpienie tak przykrych objawów jak skur-
czowe bóle jelit i bolesne wzdęcia. Przestrzegać przed przyprawami, a konkretnie 
przed owocami pieprzu i pieprzowca, powinniśmy z kolei wszystkich cierpiących 
na chorobę wrzodową i refluks. Gałka muszkatołowa i owoc jałowca to przyprawy 
wręcz niebezpieczne… W niniejszym odcinku cyklu kontynuujemy przegląd najczę-
ściej stosowanych przypraw, nadal przyjmując jako kryterium podziału farmako-
gnostyczne rozróżnienie na części roślin, z których pochodzi surowiec. 

Kwiaty
Nierozwinięte pączki kwiatowe goździkowca korzennego, zwanego również goź-
dzikowcem aromatycznym i goździkiem korzennym (Caryophyllus aromaticus, 
Eugenia caryophyllata, Syzygium aromaticum) to popularne goździki (Flos Caryo- 
phylli). Pośród przypraw goździki są rekordzistami pod względem zawartości 
olejku eterycznego. Mają go nawet do 22%, a głównym jego składnikiem jest silnie 
przeciwdrobnoustrojowy eugenol. Nie dziwmy się więc, że już od bardzo dawna 
praktykowane jest powolne żucie goździków w celu odkażania jamy ustnej, tym 
bardziej że surowiec zawiera dodatkowo dużą ilość garbników (12–14%). Poza 
silnym działaniem antyseptycznym napary z goździków można wykorzystać w le-
czeniu biegunek, przy czym należy się liczyć z działaniem dodatkowym tego su-
rowca, polegającym na pobudzaniu trawienia. Jako przyprawa goździki stosowane 
są powszechnie, m.in. jako dodatek do napojów (np. kawy z mlekiem), napojów al-
koholowych, kompotów, przetworów owocowych, mięs, sosów słodkich i słodko- 
-kwaśnych, bigosu, ryb. Trzeba jednak pamiętać, że wysoka zawartość olejku ete-
rycznego teoretycznie powoduje ryzyko poronień u kobiet ciężarnych. Goździki 
uważane są także za przyprawę wywołującą alergie pokarmowe i kontaktowe.
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Właściwości lecznicze ma najdroższa przyprawa świata: szafran (Stigma 
Croci), której rośliną macierzystą jest pochodzący z Grecji i Bliskiego Wschodu 
szafran uprawny, zwany też krokusem (Crocus sativus). Szafran to w istocie nie 
kwiat, lecz wyłącznie znamię jego słupka. Taki jest skład surowca o najwyższej 
jakości, coraz rzadziej spotykanej. Najczęściej sklepowy „szafran” to pręciki 
kwiatu, również zabarwione pomarańczowo, ale nijak mające się do krwistopo-
marańczowej barwy znamienia słupka. Szafran to surowiec olejkowy, zawierają-
cy 0,4–1,3% olejku, którego składnikiem jest safranol. W surowcu występują po-
nadto: barwnik krocyna (2%), karotenoidy, witaminy z grupy B. Omawianemu 
surowcowi przypisuje się właściwości przeciwskurczowe, obniżające ciśnienie 
krwi i poziom cholesterolu (krocyna, krocetyna). Jako przyprawa stosowany jest 
do aromatyzowania i barwienia napojów oraz ciast, przede wszystkim bab wiel-
kanocnych, jako dodatek do zup, mięs, ryżu. Jest także składnikiem przyprawy 
curry. Należy pamiętać, że szafran uznaje się za mocno alergizującą przyprawę, 
powodującą również alergie zawodowe.

Kwiat lawendy (Flos Lavandulae) stosowany był do niedawna jako przyprawa 
bardzo rzadko. Od pewnego jednak czasu jest mocno promowany, wraz z innymi 
produktami uzyskiwanymi z odmian hodowlanych gatunku lawenda, głównie la-
wendy lekarskiej (Lavandula vera syn. Lavandula officinalis). Zasadniczy problem  
ze zdefiniowaniem działania leczniczego kwiatu lawendy wynika z bardzo zmien-
nego składu, zależnego od odmian i mieszańców, z których pochodzi surowiec. 
Ogólnie ujmując, kwiat lawendy to surowiec olejkowy, o zawartości około 3% olej-
ku. Jego składnikami są przede wszystkim estry linalolu, geraniol oraz octan linalilu, 
substancja odpowiadająca za charakterystyczny zapach lawendy. Kwiat lawendy 
ma działanie żółciopędne, nasenne i uspokajające. Zewnętrznie surowiec ten zaleca 
się do kąpieli w reumatyzmie. Jako przyprawa dodawany jest do potraw w niewiel-
kich ilościach ze względu na bardzo intensywny zapach. Stosuje się go do aromaty-
zowania ciężkich pieczeni, baraniny, mięsa z kaczki i dań rybnych. Kwiat lawendy 
wchodzi w interakcje z lekami, nasilając działanie leków przeciwcukrzycowych 
i przeciwdepresyjnych, osłabiając zaś działanie leków przeciwdrgawkowych.

liście i ziele
Czytelnicy poprzedniej części cyklu „Przyprawy, które leczą, przyprawy, które 
szkodzą…” pamiętają z pewnością, że w farmakognostycznej grupie owoców naj-
istotniejsze były surowce z rodziny selerowatych. W przypadku kolejnej grupy, 
tj. liści i ziela, dominująca rola przypada roślinom z rodziny jasnotowatych, w jej 
obrębie zaś prym wiedzie ziele bazylii (Herba Basilicae). Rośliną macierzystą jest 
bazylia ogrodowa (Ocimum bassilicum), pochodząca z Indii, a uprawiana obecnie 
w krajach podzwrotnikowej Azji, Afryki i Ameryki, w południowej i zachodniej 
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Europie, a także w Polsce, głównie jednak w szklarniach. Skład chemiczny ziela 
bazylii, podobnie jak kwiatu lawendy, jest uzależniony od odmiany i dzieli się 
na cztery typy: linalolu i metylochawikolu, kamfory i pinenu, cynamonianu 
metylu oraz eugenolu. Zastosowanie lecznicze ziela bazylii jest wszechstronne. 
To surowiec rozkurczający i wykrztuśny, stosowany w zaburzeniach trawienia, 
zewnętrznie zaś do sporządzania okładów i kąpieli leczniczych przy trudno go-
jących się ranach. Ziele bazylii to również przyprawa o jednym z najbardziej róż-
norodnych zastosowań w technologiach gastronomicznych. Najczęściej dodawa-
ne jest do surówek, sałatek warzywnych, pieczeni mięsnych, pieczywa, sosów, 
pizzy i spaghetti. Ziele bazylii to także doskonała alternatywa dla soli – dzięki 
swemu mocnemu aromatowi pozwala porzucić nałóg solenia przede wszystkim 
dodatków do chleba, takich jak pomidory czy twarogi. Trzeba jednak pamiętać, 
że spożywanie tej przyprawy zbyt częste i w zbyt dużych ilościach (co z racji 
znakomitego smaku może się łatwo zdarzyć) wiąże się z ryzykiem podrażnienia 
wątroby. Ziele bazylii należy ponadto do przypraw średnio alergizujących.

Nie mniej popularne od bazylii są trzy kolejne przyprawy pochodzące z bota-
nicznej rodziny jasnotowatych: ziele majeranku, ziele tymianku i ziele lebiodki. 
Rośliną macierzystą ziela majeranku (Herba Majoranae) jest majeranek ogrodowy 
(Majorana hortensis), inaczej lebiodka majeranek. Pochodzi on z obszaru Morza 
Śródziemnego, Arabii i Egiptu. Majeranek uprawiany jest powszechnie w Azji, 
Ameryce Północnej, Europie, także w Polsce. Jest to surowiec olejkowy, o zawarto-
ści olejku 0,2–2,5%, z głównymi składnikami terpinenem i terpineolem. Ponadto 
zawiera do 10% garbników. Ziele majeranku działa rozkurczająco na jelito grube, 
żółciopędnie i przeciwwirusowo. Zewnętrznie stosowane jest do kąpieli w trudno 
gojących się ranach i do wyrobu maści majerankowej. Jako przyprawa może być 
stosowane w postaci świeżej i suszonej, jako dodatek do twarogów i past sero-
wych, pieczeni, zup, ryb i potraw z kapusty. Służy też do aromatyzowania octu. Sto-
sujący ziele majeranku muszą wiedzieć, że to jeden z najsilniej zanieczyszczonych 
glebą surowców zielarskich, a zatem w celu prewencji zatruć pokarmowych nie 
powinno się go podawać dzieciom, osobom starszym i przewlekle chorym. Ziele 
majeranku należy ponadto do przypraw alergizujących.

Dzikim majerankiem zwana jest powszechnie występująca na całej półkuli 
północnej lebiodka pospolita (Origanum vulgare), z której pozyskuje się ziele 
lebiodki (Herba Origani). Jest to jedna z nielicznych przypraw, której surowiec 
nadal pozyskuje się przede wszystkim ze stanu naturalnego. Zawiera olejek 
eteryczny o bardzo zmiennym składzie, w ilości 0,1–1,2%, którego głównymi 
składnikami są cytral i karwakrol. Zastosowanie lecznicze ziela lebiodki jest 
analogiczne do omówionego poniżej działania ziela tymianku: ma działanie 
wykrztuśne, odkażające oraz żółciopędne, ale znacznie słabsze. Ziele może być 
również stosowane zewnętrznie – do płukania jamy ustnej w stanach zapalnych 
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dróg oddechowych oraz do kąpieli w bólach mięśniowych i reumatycznych. 
Jako przyprawę dodaje się je do potraw mięsnych, zup, sosów, bigosu, pizzy, 
gulaszów. Lebiodka należy do przypraw klasyfikowanych jako mocne alergeny 
pokarmowe. 

Wspomniane ziele tymianku (Herba Thymi), pochodzące z tymianku pospo-
litego (Thymus vulgaris), zwanego również macierzanką tymianek, jest kolejnym 
surowcem leczniczym i przyprawowym z rodziny jasnotowatych. Zawartość 
olejku w omawianym surowcu wynosi 0,5–2,5%, a jego główne składniki to ty-
mol (do 50%) i karwakrol oraz cymol, pinen i linalol. Zastosowanie lecznicze zie-
la tymianku wiąże się z wysoką zawartością silnie przeciwdrobnoustrojowego 
tymolu. Jest to surowiec o działaniu dezynfekującym i wykrztuśnym (zalecany 
w zapaleniach górnych i dolnych dróg oddechowych) oraz spazmolitycznym. 
Jako przyprawę tymianek dodaje się do potraw mięsnych, szczególnie drobio-
wych, do zupy fasolowej i grochówki, do marynaty i potraw z grzybów. Tymianek 
należy do przypraw słabo alergizujących, uważa się jednak, że może zwiększać 
ryzyko poronienia. 

Nieco mniej popularnymi w naszym kraju przyprawami z rodziny jasnotowa-
tych są ziele cząbru oraz liść rozmarynu. Ziele cząbru (Herba Saturejae) pochodzi 
z rośliny cząber ogrodowy (Satureja hortensis), rosnącej w stanie naturalnym na 
Bliskim Wschodzie i we wschodniej części rejonu Morza Śródziemnego, uprawia-
nej zaś na całej półkuli północnej. Ziele cząbru jest surowcem olejkowym, o stosun-
kowo niskiej zawartości olejku eterycznego, wynoszącej do 0,5%. Jego głównymi 
składnikami są karwakrol, tymol i cymol. Ziele cząbru to surowiec przyprawowy 
i leczniczy jednocześnie, żołądkowy, wiatropędny i odznaczający się słabymi 
właściwościami dezynfekującymi. Jako przyprawa dodawany jest do pieczonych 
mięs i potraw z roślin strączkowych – fasoli, grochu, soi, bobu i soczewicy, a także 
do sosów, farszów grzybowych, potraw rybnych. Ziele cząbru wymienia się jako 
jedną z przypraw, która może powodować ryzyko poronień u kobiet ciężarnych. 

Podobnym działaniem niepożądanym obarcza się liść rozmarynu (Folium 
Rosmarini), pochodzący z rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis), typo-
wej rośliny z basenu Morza Śródziemnego. Jest to surowiec olejkowy, o zawar-
tości 1–2,5% olejku, którego głównymi składnikami są cyneol, borneol, kamfora, 
kamfen i pineny. Liść rozmarynu ma bardzo wszechstronne działanie: przeciw-
skurczowe, wiatropędne, żołądkowe, żółciopędne, odkażające i antyseptyczne. 
Może być także stosowany zewnętrznie: przeciwbólowo do nacierań w postaci 
maści. Stwierdzono ponadto dwa niezwykle interesujące działania liścia rozma-
rynu: inotropowe ujemne i hamujące proteazę wirusa HIV-1. Jako przyprawę 
dodaje się go do potraw z baraniny, wieprzowiny, ryb, drobiu, do sosów, wsze-
lakich przypraw z pomidorów i zup. Poza postulowanym działaniem poronnym 
liść rozmarynu wymienia się jako alergen pokarmowy i kontaktowy.
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W poprzedniej części cyklu opisany został owoc kopru włoskiego. Powszech-
nie, zarówno w postaci świeżej, jak i suszonej, stosuje się też liść kopru ogrodo-
wego (Folium Anethi), pochodzący z kopru ogrodowego (Anethum graveolens), 
rośliny występującej w stanie naturalnym na terenie Indii, Kaukazu, Iranu, 
uprawianej zaś na całym świecie. Jest to surowiec olejkowy o bardzo zmiennym 
składzie, pozbawiony właściwości leczniczych. Wyłącznie lecznictwo ludowe 
stosowało jego owoce jako środek wiatropędny i przeciwskurczowy. Liściem 
kopru ogrodowego przyprawia się sosy, pieczywo, zupy, gotowane i pieczone 
ziemniaki, jajecznicę, omlety, potrawy mięsne. Wierzchołki pędów dodaje się do 
kiszonych ogórków, owoce zaś można próbować stosować jako alternatywę soli. 

Pozbawiona działania leczniczego jest również kolejna przyprawa – liść pie-
truszki (Folium Petroselini), pochodząca z rośliny pietruszka zwyczajna (Petro-
selinum sativum). Liść pietruszki słynie z wysokiej zawartości witaminy C oraz 
niehemowego żelaza, dlatego też polecany jest w diecie kobiet ciężarnych i nie-
mowląt. Jako przyprawę stosuje się go – zarówno w postaci świeżej, jak i suszo-
nej – jako dodatek do mięs, zup, dań rybnych, sałatek warzywnych czy jajecznicy.

W poprzedniej części cyklu wspomniany został także owoc wawrzynu, typowy 
surowiec żołądkowy, mocno pobudzający trawienie. Podobnymi właściwościami 
leczniczymi odznacza się liść wawrzynu (Folium Lauri), zawierający olejek eterycz-
ny w ilości 1–3%, gorycze oraz garbniki. Jako przyprawę stosuje się go podobnie 
jak owoc tej rośliny, a zatem do ciężkich mięs (wołowiny, wieprzowiny, baraniny, 
dziczyzny), do zup i potraw z roślin strączkowych (fasola, soja, soczewica).

Cebule, kłącza i korzenie
Przyprawy znajdujemy także pośród surowców stanowiących podziemne części 
roślin: cebul, korzeni i kłączy. W postaci sproszkowanej stosowane są niezwykle 
popularne cebula oraz czosnek. Cebula czosnku (Bulbus Allii sativi) pochodzi 
z rośliny czosnek pospolity (Allium sativum), w stanie naturalnym występującej 
w Azji Środkowej, uprawianej zaś powszechnie w Europie. Najbardziej cha-
rakterystyczną substancją czynną cebuli czosnku jest bezwonna allina, która 
w cebuli uszkodzonej przekształca się w allicynę, substancję o silnym, bardzo 
charakterystycznym zapachu i właściwościach bakteriobójczych. Ponadto w su-
rowcu występują metyloallina i propyloallina oraz cysteinosulfotlenek. Bulwę 
czosnku uznaje się za surowiec szczególnie korzystny dla osób starszych, działa 
bowiem hipoglikemicznie, hipotensyjnie oraz obniża poziom cholesterolu we 
krwi, co zostało udowodnione w badaniach klinicznych. Ponadto znane jest 
działanie bakteriobójcze bulwy czosnku na przewód pokarmowy i drogi odde-
chowe. Wielorakość zastosowań czosnku sprawia, że na rynku obecny jest on 
nie tylko jako przyprawa o działaniu pobudzającym trawienie i dezynfekującym 
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przewód pokarmowy (stosowana m.in. jako dodatek do pieczywa, zup i sosów), 
ale także w postaci niezliczonych suplementów diety. Niezależnie jednak od po-
staci, w której czosnek będzie zastosowany, należy się liczyć z jego działaniami 
ubocznymi. Możliwe są interakcja na poziomie izoenzymu CYP 3A4 cytochromu 
P-450 i nasilenie działania acenokumarolu, co może skutkować wystąpieniem 
krwawień. Ponadto odnotowujemy interakcję z lekami hipoglikemicznymi, na 
skutek jednoczesnego obniżania poziomu cukru we krwi. Czosnek należy do 
mocnych alergenów pokarmowych. 

Z rośliny cebula zwyczajna (Allium cepa), pochodzącej z zachodniej Azji, a upra-
wianej powszechnie na całej półkuli północnej, uzyskuje się surowiec Bulbus Allii 
cepae, zwany tradycyjnie cebulą. Składnik czynny to olejek siarkowy, zawierający 
pochodne aminokwasu cysteiny – metyloalliinę, propyloalliinę i propenyloalliinę. 
Przy uszkodzeniu tkanek cebuli pod wpływem enzymów powstają liczne produkty 
ich rozpadu: siarczki, disiarczki, trisiarczki propylu, polisulfidy, wielosiarczki, tio-
le, tiofeny, tiosulfiny. Ponadto cebula to surowiec bogaty w witaminy C, B, E, K oraz 
składniki mineralne. Ze względu na działanie fibrynolityczne preparaty z cebuli 
stosowane są zewnętrznie do usuwania blizn, sam zaś surowiec działa podobnie 
do bulwy czosnku – silnie przeciwdrobnoustrojowo, pobudzająco trawienie, ob-
niżająco na ciśnienie krwi. Wykazuje ponadto właściwości przeciwmiażdżycowe 
i hipoglikemiczne. Miazga z rozgotowanej cebuli stosowana jest jako lek zmiękcza-
jący w przypadku czyraków i zastrzałów. Jako przyprawę cebulę można stosować 
na surowo, w postaci dodatku do pieczywa, sałatek, zup, past, twarogów, bądź też 
suszoną – do aromatyzowania pieczywa i zup.

Związki siarkowe zawiera także korzeń chrzanu (Radix Armoraciae recens) 
z rośliny chrzan pospolity (Armoracia lapathifolia), która rośnie w stanie natural-
nym w strefie umiarkowanej Azji i Europy. Jest to jedna z nielicznych przypraw 
stosowanych w postaci świeżej. Zawiera glikozyd izosiarkocyjanowy sinigrynę, 
która rozpada się do izosiarkocyjanianu allilu, drażniącego zakończenia nerwów 
czuciowych. Uzasadnia to zewnętrzne zastosowanie chrzanu w lecznictwie lu-
dowym – w nerwobólach, bólach artretycznych i gośćcowych. Miazga z korzenia 
chrzanu działa też bakteriobójczo i pobudzająco na wydzielanie soków trawien-
nych. Opisana aktywność biologiczna decyduje także o zastosowaniu przyprawy, 
czyli tzw. tartego chrzanu, jako surowca drażniącego silnie błonę śluzową żołąd-
ka i pobudzającego wydzielanie soków trawiennych. Podobnie zatem jak owoce 
pieprzu i pieprzowca korzeń chrzanu będzie przeciwwskazany w chorobie 
wrzodowej żołądka. Jego nadmierne spożycie częstokroć powoduje zaostrzenie 
stanów zapalnych błony śluzowej żołądka i podrażnienie nerek.

Bardzo popularne w ostatnim czasie stały się dwie przyprawy należące do 
farmakognostycznej grupy kłączy: imbir oraz kurkuma. Kłącze imbiru (Rhizoma 
Zingiberis) pochodzi z rośliny imbir lekarski (Zingiber officinale), występującej 
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i uprawianej na terenie południowo-wschodniej Azji. Jest to surowiec olejkowy, 
o zawartości olejku 2,5–3,0%, w którego skład wchodzą: zingiberen, zingiberol, cy-
neol, borneol, cytral, felandren, kamfen, a ponadto fenyloalkanony (gingerole, zin-
gerony i shogaole). Imbir to roślina o wszechstronnym zastosowaniu leczniczym. 
Działa przeciwwymiotnie i zmniejsza uczucie mdłości już w dawce dwóch gramów, 
choć z racji wysokiej zawartości olejku eterycznego wykorzystywanie tych wła-
ściwości u kobiet ciężarnych wydaje się kontrowersyjne. Ponadto korzeń imbiru 
pobudza wydzielanie śliny i soku żołądkowego, obniża poziom cholesterolu, działa 
przeciwmigrenowo. Właściwości przeciwwirusowe imbiru wykorzystywane są 
w okresie zwiększonej zachorowalności na grypę. Do tego celu sporządza się napa-
ry z kilku-, a nawet kilkunastogramowych porcji świeżego kłącza. Ich ostry, piekący 
smak można neutralizować dodatkiem miodu i soku z cytryny. Jako przyprawa 
kłącze imbiru dodawane jest najczęściej w postaci kandyzowanej do mięs, sałatek 
owocowych i wypieków. Przyprawa suszona i sproszkowana stosowana jest po-
wszechnie w przemyśle spożywczym, cukierniczym i likierniczym. Niezależnie od 
postaci kłącze imbiru ma swoje działania niepożądane: silnie drażni błonę śluzową 
żołądka, przeciwwskazane jest zatem we wrzodach. Ponadto imbir wchodzi w inte-
rakcję z lekami antykoagulacyjnymi, jest alergenem pokarmowym i kontaktowym.

Kłącze kurkumy (Rhizoma Curcumae longae), pochodzące z rosnącej w In-
diach i południowych Chinach rośliny ostryż długi (Curcuma longa), to również su-
rowiec olejkowy, o zawartości olejku 1,5–5,5%. Charakterystycznym składnikiem 
surowca jest barwnik – kurkumina. Kłącze kurkumy stosuje się jako surowiec 
leczniczy o silnych właściwościach żółciopędnych (choroby wątroby i pęcherzyka 
żółciowego). Ponadto posiada ono właściwości bakteriostatyczne i fungistatyczne, 
które wykorzystuje się m.in. przy sporządzaniu maseczek przeciwtrądzikowych. 
Jako przyprawę kłącze kurkumy stosuje się przede wszystkim w celu poprawy nie 
smaku czy zapachu, lecz wyglądu potraw – do ich barwienia („indyjski szafran”). 
Kurkuma ma znacznie łagodniejszy i mniej wyrazisty smak od imbiru. Dodaje się 
ją do zup (np. rosół), mięs, flaków, zawiesistych i tłustych sosów.

Typowym surowcem leczniczym i przyprawowym są korzeń i kłącze lubczy-
ka (Radix Levistici). Jego rośliną macierzystą jest lubczyk ogrodowy (Levisticum 
officinale), pochodzący z południowo-zachodniej Azji. Jest to surowiec olejko-
wy – zawiera 0,5–1,0% olejku, w skład którego wchodzą: ftalidy – ligustylid, 
n-butyloftalid, n-butylenoftalid – oraz pinen, felandren i terpineol. Ponadto 
składnikami surowca są kumaryny (kumaryna, bergapten, psoralen). Zastoso-
wanie lecznicze korzenia i kłącza lubczyka jest bardzo szerokie. Wymienia się 
jego działanie: moczopędne, spazmolityczne, uspokajające i pobudzające wy-
dzielanie soku żołądkowego. Jako przyprawę omawiany surowiec stosuje się 
wraz z jego organami nadziemnymi jako środek spożywczy dodawany do zup 
(maggi), składnik przyprawy czubryca, składnik kostek bulionowych i do sosów. 
Kumaryny zawarte w surowcu mają działanie fotouczulające.
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Surowcem wyjątkowym omawianym w tym cyklu jest korzeń arcydzięgla 
(Radix Archangelicae), pochodzący z rośliny arcydzięgiel litwor (Archangelica 
officinalis, Angelica archangelica), która występuje naturalnie w strefie chłodnej 
Azji i Europy. W Polsce rośnie w górach. Korzeń arcydzięgla to surowiec olejko-
wy, o zawartości do 1,5% olejku, którego składnikami są m.in. felandren i pinen. 
Ponadto w skład surowca wchodzą kumaryny i furanokumaryny (bergapten, 
ksantotoksyna, angelicyna, izoimperatoryna), flawonoidy i fenolokwasy. Korzeń 
arcydzięgla działa rozkurczająco na przewód pokarmowy, pobudzająco na wy-
dzielanie soku żołądkowego i żółci; angelicyna działa depresyjnie na układ ner-
wowy. Omawiany surowiec nie jest stosowany jako przyprawa, znajduje jednak 
bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle likierniczym – jako składnik likie-
rów i wódek ziołowych. Spożywając te produkty, warto pamiętać, że – podobnie 
jak korzeń i kłącze lubczyka – korzeń arcydzięgla ma działanie fotouczulające.

Podsumowując drugą i trzecią część cyklu, należy zwrócić uwagę, że wspólne 
dla większości przypraw ryzyko zdrowotne jest charakterystyczne dla wszyst-
kich surowców olejkowych, przy czym stopień jego nasilenia jest bardzo zróżni-
cowany. Trzeba tu wymienić: możliwość wywoływania podrażnienia wątroby, 
ryzyko podrażnienia błony śluzowej żołądka i podrażnienia nerek oraz – coraz 
częściej eksponowane – ryzyko efektu poronnego. Wiele przypraw to alergeny 
pokarmowe, kontaktowe i zawodowe. Istnieją również przyprawy, takie jak 
gałka muszkatołowa, o bardzo specyficznym – i niebezpiecznym – kierunku 
działania. Wszystko to sprawia, że przyprawom należy zacząć się przyglądać 
znacznie bardziej drobiazgowo w kontekście ludzkiego zdrowia niż do tej pory. 
Farmaceuci są do tego powołani w sposób szczególny, gdyż to właśnie w apte-
kach najłatwiej jest o dłuższą rozmowę z pacjentem, na temat nie tylko stoso-
wania leku, ale także wszystkich okoliczności, które farmakoterapii towarzyszą 
i mogą towarzyszyć. Znakomitym przykładem może być potrzeba ostrzegania 
pacjentów cierpiących na chorobę wrzodową i wykupujących odpowiednie leki 
o konieczności wyeliminowania z diety takich przypraw, jak: owoc pieprzu i pie-
przowca, korzeń chrzanu i kłącze imbiru.

W czwartym, ostatnim już, odcinku cyklu „Przyprawy, które leczą, przypra-
wy, które szkodzą…” omówimy właściwości biologiczne przypraw w kontekście 
możliwości ich stosowania lub konieczności eliminacji w trakcie realizowania 
rozmaitych diet i schematów żywieniowych. 

Piśmiennictwo u autora.

dr n. farm. Maciej Bilek
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Odżywianie  
a stan zdrowia psychicznego
Zachowania żywieniowe

W dzisiejszych czasach żywność służy nam nie tylko do zaspokojenia głodu 
oraz dostarczenia organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżyw-
czych. Coraz częściej jemy również w zależności od nastroju – ze smutku lub 
szczęścia. Przeważnie jest to jednak związane z negatywnymi emocjami. Jedząc, 
nagradzamy się, pocieszamy, odstresowujemy. Jedzenie nierzadko służy nam 
także do zabicia nudy. W tego typu przypadkach sięgamy po różnego rodzaju 
przekąski bogate w węglowodany proste, które sprzyjają poprawie naszego 
samopoczucia. Wpływają korzystnie na wydzielanie endorfin, tzw. hormonów 
szczęścia. Łagodzą ból, pozytywnie wpływają na nastrój człowieka oraz dają 
uczucie przyjemności. Jednak trwa to tylko chwilę. Taki sposób „emocjonalnego” 
odżywiania się może prowadzić do zaburzeń odżywiania (np. zespołu kompul-
sywnego objadania się, bulimii), nadwagi, otyłości, a ostatecznie do depresji. 
Tego rodzaju zachowania dotyczą przede wszystkim osób z niską samooceną, 
samotnych, wrażliwych, podatnych na uzależnienia. Częściej spotykane jest to 
u kobiet – zwłaszcza młodych. U mężczyzn przeważa sięganie po alkohol. 

Zachowania żywieniowe kształtowane są już w dzieciństwie. Dlatego też 
szczególnie istotną rolę w budowaniu odpowiednich nawyków żywieniowych 
u dzieci odgrywają rodzice czy opiekunowie. To od nich będzie zależeć, w jaki 
sposób dziecko wykształci swoje zwyczaje żywieniowe (zdrowe odżywianie, je-
dzenie wspólnych posiłków, przekonania na temat własnego ciała). Dużym błę-
dem jest częste podawanie dziecku słodyczy na pocieszenie czy w nagrodę. Może 
to skutkować tym, że jako osoba dorosła zacznie wykorzystywać żywność do 
rozładowywania napięcia wywołanego negatywnymi emocjami, a nawet zwięk-
sza ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania. Również rygorystyczne podejście 
do zdrowego odżywiania jest nieodpowiednie. 

Zaburzenia odżywiania są plagą naszych czasów. Można by je zaliczyć do 
chorób cywilizacyjnych. Niestety przez wiele osób są ignorowane, uważane jedy-
nie za wymysły, kaprysy nastolatków czy wyraz nadmiernego dbania o sylwetkę. 
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Jednak stanowią one istotny problem zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Osoby 
cierpiące na zaburzenia odżywiania potrzebują wsparcia, pomocy nieraz całej 
rodziny. Dlatego ważne jest zrozumienie, na czym polegają te choroby. Rów-
nież aptekarze mogą w ramach opieki farmaceutycznej odegrać znaczącą rolę 
w uświadamianiu i edukacji pacjentów na ten temat.

Zaburzenia odżywiania –  
kiedy jedzenie staje się problemem

Zaburzenia odżywiania (eating disorders) są zespołem zaburzeń związanych 
z nieprawidłowymi zachowaniami żywieniowymi. Można je nazwać „uzależnie-
niem od jedzenia”. Zalicza się do nich m.in. jadłowstręt psychiczny – anoreksję 
(anorexia nervosa), żarłoczność psychiczną – bulimię (bulimia nervosa), zespół 
kompulsywnego objadania się (binge-eating disorder), zespół jedzenia nocnego 
(night eating syndrome), zaburzenie odżywiania się związane ze snem (sleep- 
-related eating disorder), ortoreksję (orthorexia nervosa), dysmorfię mięśnio-
wą – bigoreksję, zespół selektywnego jedzenia (selective eating syndrome), zespół  
łaknienia spaczonego – zespół pica.

W zależności od zaburzenia mogą one prowadzić do wychudzenia i wynisz-
czenia organizmu lub przeciwnie – do nadwagi i otyłości. Wiąże się to z wieloma 
negatywnymi konsekwencjami w funkcjonowaniu całego organizmu. W przy-
padku osób chorujących na cukrzycę prowadzą do jej powikłań.

Zaburzenia odżywiania występują przede wszystkim u osób młodych (okres 
dojrzewania – zmiana wyglądu), ambitnych, perfekcjonistów, mających niską 
samoocenę, chorujących na depresję czy zaburzenia lękowe. Dotykają zwłaszcza 
płeć żeńską. Zauważono zależność pomiędzy dziewczętami i kobietami chorują-
cymi na cukrzycę typu I a występowaniem zaburzeń odżywiania. Istotnym pro-
blemem w ich rozwoju są środki masowego przekazu, które promują szczupłą, 
często nierealną do osiągnięcia sylwetkę. Czasopisma przeznaczone dla kobiet 
najczęściej zawierają hasła typu: „bądź szczupła, piękna, młoda, seksi”. Modne 
jest również obecnie stosowanie różnego rodzaju diet. Przeważnie początek cho-
robie daje czynnik stresujący, np. niemiła opinia rówieśników na temat wyglądu. 

Anoreksja – zazwyczaj ujawnia się u młodych osób pomiędzy 15. a 18. ro-
kiem życia, jednak coraz częściej jest spotykana u dzieci, przed okresem pokwi-
tania. Polega ona na świadomym odchudzaniu z powodu braku zadowolenia 
ze swojego wyglądu. Nierzadko cierpią na nią osoby, których zawód związany 
jest z utrzymaniem szczupłej sylwetki (modelki/modele, tancerze, sportowcy, 
gimnastycy). Chorzy na anoreksję często przed rozpoczęciem odchudzania mieli 



Farmacja KraKowsKa  3 / 201848

Opieka farmaceutyczna

prawidłową masę ciała, ale zaburzenie to może też dotykać osoby z nadwagą, 
u których obniżenie masy ciała było uzasadnione. Proces odchudzania w jadło-
wstręcie psychicznym nigdy się nie kończy, prowadzi do wychudzenia, a w skraj-
nych przypadkach nawet do wyniszczenia organizmu. W 10% przypadków jadło-
wstręt kończy się śmiercią (najczęściej w wyniku samobójstw oraz problemów 
kardiologicznych). Początkowo osoby cierpiące na to zaburzenie ograniczają 
spożycie produktów niezdrowych, np. słodyczy, potem jedzą coraz mniej, aż do-
chodzi u nich do głodówek oraz ograniczenia spożycia płynów. Towarzyszą im 
ciągły strach przed przytyciem, a także poczucie winy w przypadku nieutrzymania 
założonego sposobu odżywiania. Najpierw osoba chora na anoreksję tłumi celowo 
swój apetyt (pijąc duże ilości wody, żując gumę), później, w miarę postępowania 
choroby, traci apetyt. U kobiet następuje zahamowanie krwawień miesiączko-
wych. Osoby zmagające się z jadłowstrętem nie czują się chore.

Bulimia – rozwija się u osób w okresie dojrzewania, rzadko wcześniej. Po-
jawia się najczęściej u młodych kobiet, które stosowały różnego rodzaju diety, 
jednak bez skutku, a także u wcześniej wykazujących objawy anoreksji. Tak jak 
w przypadku jadłowstrętu osoba cierpiąca na to zaburzenie nieprawidłowo 
postrzega wygląd swojego ciała. Chorzy ciągle myślą o jedzeniu i mają napady 
objadania się, w czasie których spożywają nawet kilka tysięcy kalorii. Po napa-
dzie osoba cierpiąca na bulimię ma silne poczucie winy oraz odczuwa lęk przed 
wzrostem wagi. Aby zapobiec przytyciu, chorzy stosują różne metody (określane 
jako zachowania kompensacyjne): prowokowanie wymiotów, głodówki, środki 
przeczyszczające, moczopędne, zmniejszające łaknienie, lewatywy, intensyw-
ne ćwiczenia fizyczne. Chorujący na cukrzycę celowo zmniejszają lub pomijają 
dawki przyjmowanej insuliny (diabulimia). Podczas bulimii występują znaczne 
wahania masy ciała. Może dojść zarówno do nadwagi/otyłości, jak i do skrajnego 
wychudzenia. W odróżnieniu od chorujących na anoreksję osoby z bulimią wie-
dzą, że są chore, jednak wstydzą się przyznać do swojego zachowania.

Zespół kompulsywnego objadania się – polega na przyjmowaniu pokarmu 
o znacznej ilości kalorii, szybko, z utratą poczucia kontroli. Osoby cierpiące na to 
zaburzenie odżywiania jedzą, mimo że nie czują głodu, aż do poczucia dyskom-
fortu, na siłę. Napad objadania się odbywa się najczęściej w samotności, osoba 
chora skrywa swoje zachowanie przed innymi. Po napadzie następuje głębokie 
poczucie winy, braku kontroli. Może prowadzić do otyłości, a tym samym chorób 
z nią związanych. Zaburzenie to przypomina bulimię, jednak po napadzie obżar-
stwa nie występują tutaj zachowania kompensacyjne.

Zespół jedzenia nocnego – chorzy spożywają znaczną ilość pokarmu po 
wieczornym posiłku, są tego świadomi i pamiętają to. Potrzeba jedzenia jest tak 
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duża, że chora osoba nie potrafi zasnąć, póki nie spożyje pokarmu. Natomiast 
rano nie odczuwa apetytu. Schorzenie to prowadzi zwykle do zaburzeń snu. 

Zaburzenie odżywiania się związane ze snem – jest formą lunatyzmu. Polega 
na niekontrolowanym jedzeniu w nocy, po zaśnięciu. Chory nie ma świadomo-
ści tego, że je, nie pamięta tego. Osoba cierpiąca na to zaburzenie nadmiernie 
skupia się na swojej sylwetce, jednak nie ma tutaj zachowań kompensacyjnych. 
Schorzenie może prowadzić do nadwagi, otyłości oraz chorób z nią związanych. 
Najczęstszymi objawami, które mu towarzyszą, są: brak porannego apetytu, za-
burzenia snu czy urazy spowodowane nocnym lunatykowaniem.

Ortoreksja – chorzy mają obsesję na punkcie zdrowego jedzenia. Początkowo 
wykluczana jest z diety żywność uznana społecznie za niezdrową (słodycze, fast 
food), następnie coraz więcej produktów, aż pozostają tylko te, które osoba cho-
ra uznaje za „nieskażone”. Może nawet dojść do tego, że za zdrowe będzie uznane 
tylko picie, oczywiście odpowiedniej wody. Tym samym doprowadza się do nie-
doborów składników żywnościowych w diecie, osłabienia organizmu i chorób. 
W cięższych przypadkach ortoreksja może się skończyć śmiercią. Podobnie jak 
w przypadku anoreksji i bulimii chory na ortoreksję ma obsesyjne myśli na te-
mat jedzenia. Podstawową różnicą jest to, że głównym celem ludzi cierpiących 
na ortoreksję nie jest osiągnięcie idealnej sylwetki, nie jest dla nich istotna ilość 
jedzenia, lecz jego jakość. Takie osoby nieraz godzinami przygotowują swój ide-
alny posiłek, następnie w czasie jedzenia przeżuwają go kilkadziesiąt razy. Cięż-
ko dostrzec różnicę pomiędzy osobą zdrową dbającą o prawidłowe odżywianie 
a osobą chorą na ortoreksję. 

Bigoreksja – w porównaniu z innymi zaburzeniami odżywiania dotyka naj-
częściej mężczyzn. Polega na dążeniu do uzyskania jak największej tkanki mięś- 
niowej kosztem tkanki tłuszczowej. Około 10% kulturystów zmaga się z tym 
zaburzeniem odżywiania. Chorzy skupiają się jedynie na swoim wyglądzie, ćwi-
czą intensywnie na siłowni, stosują rygorystyczne diety, zażywają suplementy, 
a także steroidy anaboliczne. Te ostatnie stanowią zagrożenie dla zdrowia. Po-
wodują m.in. wzrost poziomu cholesterolu, atrofię jąder, rozrost gruczołu kroko-
wego czy trądzik. W przypadku bigoreksji, tak samo jak w anoreksji, chora osoba 
nigdy nie będzie zadowolona z wyglądu swojego ciała. 

Zespół selektywnego jedzenia – dotyka głównie dzieci, najczęściej z niego 
wyrastają. Polega on na spożywaniu jedynie akceptowanego przez siebie po-
karmu. Inny smak, konsystencja, zapach, a nawet kolor posiłku sprawiają, że 
chory nie chce go spożyć, ma trudności z jego przeżuwaniem, połykaniem. Próba 
zjedzenia może prowadzić nawet do wymiotów. Selektywne odżywianie jest 
niebezpieczne, ponieważ skutkuje znacznymi niedoborami składników odżyw-
czych (żelazo, wapń, witaminy, białko), a tym samym rozwojem wielu chorób. 
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Przyczyny powstawania tego zaburzenia są różne, np. może to być związane ze 
złymi doświadczeniami z danym produktem.

Zespół pica – zaburzenie polegające na spożywaniu rzeczy niejadalnych, nie-
odżywczych (np. tynku, papieru, ziemi). Może być związane ze znacznymi niedo-
borami składników odżywczych w organizmie (np. żelaza) bądź z zaburzeniami 
psychicznymi. W psychiatrii charakteryzowane jest jako zaburzenie obsesyjno-
-kompulsywne. Zespół pica stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. Może 
prowadzić do niedrożności przewodu pokarmowego, wrzodów żołądka, zatruć.

Im wcześniej zostanie wykryte zaburzenie odżywiania u danej osoby, tym 
łatwiej jest jej pomóc. Często całe życie, czynności codzienne, kontakty społecz-
ne są podporządkowane chorobie. W późniejszym przebiegu może ona przejść 
w stan przewlekły. Dotyczy to przede wszystkim anoreksji oraz bulimii. Bardzo 
pomocna może się okazać psychoterapia. W cięższych przypadkach wymagane 
jest leczenie szpitalne. W przypadku bulimii, napadów objadania się oraz ze-
społu pica skutecznie działają leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI. Stosuje się 
również leczenie dietetyczne, które ma na celu dostarczenie odpowiedniej ilości 
kilokalorii, uzupełnienie niedoborów witamin i składników mineralnych oraz 
wykształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych. 

Składniki diety wpływające na nastrój

Wraz z pokarmem do organizmu człowieka wprowadzane są składniki od-
żywcze, które wpływają na jego psychikę. Ich niedobór może się przyczynić do 
wystąpienia depresji czy negatywnie wpłynąć na nastrój, a nawet spowodować 
agresywne zachowania. Odpowiednie odżywianie może wspomagać leczenie 
farmakologiczne i psychoterapię.

Tryptofan – jest to aminokwas egzogenny (musi być dostarczany z pożywie-
niem) wykorzystywany w organizmie człowieka do produkcji serotoniny, natu-
ralnego antydepresanta. Jej niedobór może prowadzić do stanów depresyjnych. 
Serotonina działa relaksująco, przeciwbólowo. W tryptofan bogate są przede 
wszystkim produkty zawierające dużo białka, takie jak: mięso, sery dojrzewają-
ce, ryby, jaja, pestki dyni, nasiona słonecznika, orzechy. 

Węglowodany złożone – w przeciwieństwie do prostych działają pozytywnie 
na nastrój przez dłuższy czas. Ich źródłami są pełnoziarniste zboża: grube kasze, 
otręby, płatki owsiane oraz warzywa strączkowe: soczewica, fasola, soja.

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 – ich niski poziom z jed-
noczesnym wysokim poziomem kwasów omega-6 w organizmie człowieka może 
prowadzić do stanów depresyjnych, zaburzeń lękowych, agresji. Do grupy kwa-
sów omega-3 zaliczamy: kwas α-linolenowy (ALA), kwas dokozaheksaenowy 
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(DHA) i kwas eikozapentaenowy (EPA). Wpływają one korzystnie na działanie 
układu nerwowego, poprawiają nastrój. Szczególnie duża zawartość kwasów 
omega-3 jest odnotowywana w rybach, owocach morza, siemieniu lnianym, 
nasionach chia i orzechach włoskich.

Witaminy z grupy B: B1, B2, B6, kwas foliowy, B12 – odpowiadają za prawi-
dłowe działanie układu nerwowego. Ich niedobory w diecie mogą doprowadzić 
do rozwoju chorób psychicznych: depresji, hipochondrii, histerii. Małe ilości 
witamin B6, B12 oraz kwasu foliowego w diecie skutkują wysokim poziomem 
homocysteiny – aminokwasu, który z kolei może się przyczyniać do pogorszenia 
sprawności umysłowej, depresji oraz rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. 
Wraz ze spadkiem zawartości kwasu foliowego w organizmie dochodzi do po-
głębienia stanów depresyjnych. Źródłami witamin z grupy B są: nasiona, orze-
chy, pełnoziarniste zboża, rośliny strączkowe, drożdże, zielone warzywa, nabiał. 
Kwas foliowy można znaleźć w takich produktach, jak: surowe warzywa (szpi-
nak, sałata), surowe owoce, rośliny strączkowe, pełnoziarniste zboża, drożdże, 
wątroba. Witamina B12 zawarta jest przede wszystkim w produktach pochodze-
nia zwierzęcego, takich jak: mięso, podroby, ryby, owoce morza, nabiał, jaja.

Cholina – działa łagodząco na stany depresyjne oraz obniżony nastrój, po-
prawia pamięć i koncentrację. Jej źródła to: żółtka jaj, wątroba, chude mięso, 
drożdże, warzywa strączkowe, kiełki pszenicy.

Witamina D3 – wpływa na ośrodkowy układ nerwowy. Istnieje coraz więcej 
dowodów na to, że niski poziom tej witaminy (<30 ng/ml) zwiększa ryzyko wy-
stąpienia depresji. W przypadku chorych osób im znaczniejszy jest jej niedobór, 
tym silniejsze występują objawy depresyjne. Źródłami żywieniowymi witaminy 
D3 są przede wszystkim tłuste ryby: śledź, łosoś, makrela. Głównym, najistot-
niejszym źródłem tej witaminy dla człowieka jest promieniowanie UVB, które 
oddziałuje na syntezę skórną. W tym celu zaleca się w okresie od kwietnia do 
września co najmniej 15-minutową ekspozycję na promienie słoneczne w go-
dzinach 10.00–15.00, przy co najmniej 18-procentowej powierzchni odkryte-
go ciała, bez zastosowania filtru. W Polsce w okresie od września do kwietnia 
zaleca się suplementację witaminy D3: dzieci i młodzież – 600–1000 IU/dobę 
(15–25 µg/dobę), dorośli – 800–2000 IU/dobę (20–50 µg/dobę).

Przeciwutleniacze: witaminy E, C, β-karoten – również działają korzystnie na 
sprawność umysłową. Szczególnie jest to widoczne w przypadku osób starszych. 
Witamina E zawarta jest w: olejach (kukurydziany, słonecznikowy), orzechach 
(migdałach, laskowych), nasionach, ziarnach zbóż, tłustych rybach. Najlepszymi 
źródłami witaminy C są: dzika róża, czarna porzeczka, papryka, nać pietruszki, 
rokitnik, owoce cytrusowe (pomarańcza, cytryna), zielone warzywa (jarmuż, 
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brokuł). β-karoten znajdziemy w: marchewce, czerwonej papryce, natce pietrusz-
ki, zielonych warzywach (jarmuż, szpinak), owocach (brzoskwinie, morele).

Magnez – reguluje pracę układu nerwowego. Niedobór magnezu powoduje 
nerwowość, niepokój. W sytuacjach stresowych spada jego zawartość w orga-
nizmie, ponieważ jest wykorzystywany do produkcji hormonów stresu. Źródła 
magnezu: woda mineralna, pestki dyni, migdały, kasza gryczana, zielone warzy-
wa (jarmuż, szpinak, brokuły), kakao, gorzka czekolada. 

Żelazo – anemia spowodowana niedoborem tego pierwiastka objawia się 
spadkiem nastroju, uczuciem lęku, a nawet depresją. Jego dobrymi źródłami 
są: chude mięso, ryby, wątróbka, rośliny strączkowe (soja, fasola, soczewica), 
orzechy, ziarna sezamu, banany. Należy pamiętać o tym, że żelazo pochodzenia 
roślinnego jest słabiej wchłaniane przez organizm człowieka niż to pochodzenia 
zwierzęcego. W tym celu produkty roślinne bogate w ten pierwiastek powinno 
się przyjmować razem z żywnością bogatą w witaminę C, która znacznie zwięk-
sza jego przyswajalność.

Cynk – jest pierwiastkiem odpowiedzialnym za utrzymanie prawidłowej 
równowagi nastroju. Źródła cynku: owoce morza, migdały, ziarna sezamu, pestki 
dyni, kiełki pszenicy, mięso (wołowina, baranina).

Błędy dietetyczne

Do niedoborów wyżej wymienionych składników żywieniowych oraz gorszego 
nastroju przyczyniają się popełniane często błędy żywieniowe, takie jak:
1. Spożywanie żywności wysokoprzetworzonej, bogatej w tłuszcze nasycone, 

kwasy omega-6, nienasycone kwasy tłuszczowe typu trans i węglowodany 
proste, a pozbawionej niezbędnych składników odżywczych. W wyniku ta-
kiego odżywiania dochodzi do wahań poziomu cukru we krwi, co prowadzi 
do zmian nastroju, osłabienia koncentracji, zmęczenia. 

2. Obróbka kulinarna – działanie wysokiej temperatury wpływa niekorzystnie 
m.in. na zawartość kwasu foliowego.

3. Niskie spożycie warzyw zielonych, owoców, otrębów, zbóż, ryb oraz wysokie 
spożycie nabiału, mięsa i serów, przy jednocześnie niskim poziomie witamin 
B6, B12 i kwasu foliowego w organizmie, może prowadzić do podwyższonego 
poziomu homocysteiny. 

4. Spożywanie posiłków nieregularnie – pomijanie posiłków czy głodówki 
w wyniku braku czasu na ich spożycie skutkują brakiem energii w ciągu dnia, 
zwiększonym ryzykiem sięgania po niezdrowe przekąski oraz niekontrolo-
wanym wahaniem cukru we krwi. 
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5. Niskie nawodnienie organizmu – picie w małych ilościach, zapominanie o tym 
może doprowadzić do odwodnienia organizmu, które objawia się bólami gło-
wy, osłabieniem koncentracji, zmęczeniem.

6. Stosowanie restrykcyjnych diet – diety takie są często nieskuteczne, dają 
krótkotrwałe efekty, mogą skutkować wyniszczeniem organizmu, zaburze-
niami odżywiania oraz niedoborem składników odżywczych.

7. Alkohol – wpływa bezpośrednio na działanie centralnego układu nerwowego 
i psychikę, Może doprowadzić do niedoborów tryptofanu, kwasu foliowego 
oraz pogorszyć sprawność psychomotoryczną.

8. Nadmierne spożywanie kofeiny – kofeina wykazuje działanie psychostymu-
lujące. W odpowiednich dawkach może korzystnie oddziaływać na organizm 
człowieka, m.in. poprawiać nastrój, pamięć, koncentrację. Jednak jej nadmiar 
może przynieść odwrotny skutek i doprowadzić do uczucia niepokoju, roz-
drażnienia, trudności z zasypianiem, nadpobudliwości. W przypadku osób re-
gularnie spożywających kofeinę po jej odstawieniu dochodzi do wystąpienia 
takich objawów, jak: agresja, senność, przygnębienie, zmęczenie. Znajduje się 
głównie w nasionach kawy, liściach herbacianych, ziarnach kakao. Z pożywie-
niem jest przyjmowana w formie kawy, herbaty, kakao, czekolady oraz coraz 
częściej w napojach energetyzujących.
Jak można zauważyć, dieta istotnie wpływa na zdrowie psychiczne czło-

wieka. Ważne jest więc, aby już od dziecka kształtować odpowiednie nawyki 
żywieniowe. Poświęcanie wystarczającej uwagi kwestiom dotyczącym żywienia 
dziecka może się okazać pomocne w zapobieganiu zaburzeniom odżywiania lub 
w odpowiednio wczesnym wykryciu nieprawidłowości żywieniowych. 

Wiele składników żywności odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu ukła-
du nerwowego, działa na nastrój. Szczególnie ważne są witaminy: B6, B12 oraz 
kwas foliowy, a także nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Powinniśmy za-
dbać o to, aby nie zabrakło ich w naszej codziennej diecie. 

Piśmiennictwo u autorki.

mgr inż. Dorota Ziaja
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Krakowskie zjazdy absolwenckie

Farmaceutyczne zjazdy, opisane w ubiegłym roku na łamach „Farmacji Krakow-
skiej”, nie były jedynymi aptekarskimi spotkaniami, które w uroczystej atmosfe-
rze odbywały się w Krakowie. Szeroko komentowano w prasie zawodowej także 
zjazdy absolwentów krakowskich studiów farmaceutycznych. Dzięki drobia-
zgowym i pełnym emocji relacjom zamieszczonym na łamach czasopism zawo-
dowych możemy nie tylko szczegółowo odtworzyć kolejny fragment z dziejów 
krakowskiej kultury farmaceutycznej, ale również dowiedzieć się, jak niegdyś 
bawili się nasi znakomici poprzednicy.

Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w 1931 roku, w dniach 3–4 paź-
dziernika. Jak podawały „Wiadomości Farmaceutyczne”, był to „pierwszy po 
wojnie Zjazd magistrów farmacji, wychowańców Almae Matris Jagellonicae 
Cracoviensis, z racji 10-ciolecia ukończenia studiów farmaceutycznych”. 

Program zjazdu był bardzo ciekawy i bogaty. W pierwszym dniu, o 10.00, 
„po zbiórce w Collegium Novum”, byli studenci „podążyli na nabożeństwo do 
kościoła akademickiego Św. Anny”. Obok nabożeństwa „wygłosił do zebranych 
okolicznościową, pięknie ujętą, mowę” proboszcz, ks. Jan Masny. 

Następnie „udano się” do lokalu Koła Farmaceutów Studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, „mieszczącego się Zakładzie Chemij”. Jak drobiazgowo relacjo-
nowano, „o godz. 11 min. 15 organizator Zjazdu kol. Kornel Piotrowski zagaił 
Zjazd”, na który zjechało 19 byłych studentów. Gośćmi byli m.in. profesorowie 
Karol Dziewoński, „dziekan i kurator Koła Farm. na rok akademicki 1920–21”, 
oraz profesor Tadeusz Estreicher. Na początku spotkania wspominano zmarłych 
profesorów: Rostafińskiego, Łazarskiego, Łobaczewskiego i Szyszkowskiego 
oraz nieżyjącego już kolegę ze studiów – Kuziemskiego. Powiedziano także 
o „trudnych warunkach, z jakiemi musieli walczyć w latach studjów koleżanki 
i koledzy, z których niejeden powrócił na ławę uniwersytecką bezpośrednio 
z frontu bojowego o Niepodległość Ojczyzny, o tem, jakie trudności mieli przy 
pracy w laboratorjach z powodu braku miejsca, jak wielką ofiarność we współ-
pracy okazywali słuchaczom pp. prof. Dziewoński i Estreicher – i cały szereg 
innych spraw”. Następnie przemawiał profesor Dziewoński, „dziękując […] za 
słowa uznania i wyrozumiałości na te wszystkie przykrości, jakie mogły spotkać 
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słuchaczy od profesorów, którzy niezawsze mogli powodować się względami 
i najczęściej właśnie musieli stać na stanowisku profesorskim, będąc nieraz 
bezwzględnymi”. Z kolei profesor Estreicher przemawiał na temat zasadniczych 
zmian, które zaszły na Oddziale Farmaceutycznym od czasu ukończenia studiów 
przez uczestników zjazdu i „zakomunikował, że powstało Tow. Popierania Stu-
djum Farm.1, którego zadaniem będzie stałe wzbogacanie Wydziału2 w potrzeb-
ne budynki i urządzenia i dbanie, by Oddział Farm. na Wszechnicy Jagiellońskiej 
nie pozostawał wtyle za innemi”. 

Myliłby się ktoś, sądząc, że opisywany zjazd miał służyć wyłącznie towa-
rzyskiemu spotkaniu! Jego uczestnicy uchwalili bowiem „kilka wniosków”. 
Pierwszy z nich, autorstwa Kornela Piotrowskiego, polecał, „by z racji Zjazdu 
zebrać doraźnie fundusz ze składek wynoszących nie mniej jak 10 zł. i złożyć 
na ręce dyrektora Oddziału […], by ten wedle własnego uznania przeznaczył na 
konieczne potrzeby Wydz. Farm.”. Jak podkreślała redakcja „Wiadomości Far-
maceutycznych”, „ogółem zebrano 320 zł., które p. prof. Estreicher przeznaczył 
na Zakład Farmacji Stosowanej”. Na tym jednak nie koniec – „na dalszy wnio-
sek kol. Piotrowskiego uchwalono jednogłośnie zapisać się na członków Tow. 
Popierania Stud. Farm. na U.J. w Krakowie”. Następnie zebrani „zaapelowali do 
wszystkich kolegów, którzy nie mogli wziąć udziału w Zjeździe, by do uchwa-
lonego jednorazowo datku przystąpili gremialnie, nadsyłając do kol. Piotrow-
skiego ofiary wedle swego uznania, jednak nie mniej jak 10 zł., oraz by przysłali 
deklaracje członków Tow. Popierania Studj. Farm.”. Do wszystkich tych osób 
listy miał skierować Kornel Piotrowski. Ponadto „ustalono termin następnego 
Zjazdu koleżeńskiego za lat 5 w Warszawie”. W części oficjalnej spotkania zwie-
dzano jeszcze Zakłady Chemii profesorów Dziewońskiego i Estreichera, po czym 
nastąpiła część nieoficjalna: „o godz. 14-ej min. 30, w Sali restauracji Pollera, 
spożyto wspólny obiad, który zaszczycił swą osobą p. prof. Estreicher”. „Wiado-
mości Farmaceutyczne” relacjonowały, że wzniesiono wówczas toasty: „na cześć 
obecnego profesora” oraz „za pomyślny rozwój Oddz. Farm. na U. Jagiellońskim. 
W miłym i serdecznym nastroju biesiada przeciągnęła się do godz. 19”, po czym 

1  Profesor Estreicher miał na myśli oczywiście dobrze znane Czytelnikom „Farmacji Kra-
kowskiej” Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie. Zob. M. Bilek, 
Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych, „Farmacja Krakowska” 2016, nr 2, 
s. 43–47.

2  Czytelnicy poprzedniego artykułu w cyklu, zatytułowanego Krakowski Oddział Farma-
ceutyczny, wiedzą doskonale, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Kra-
kowie istniał Oddział Farmaceutyczny przy Wydziale Filozoficznym. Cytowane słowa 
dowodzą typowej w owym czasie swobody w używaniu i doraźnym modyfikowaniu 
nazw instytucji. Zob. M. Bilek, Krakowski Oddział Farmaceutyczny, „Farmacja Krakow-
ska” 2018, nr 2, s. 58–67.
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„o godz. 20 – wszyscy uczestnicy Zjazdu oraz prof. Estreicher z Małżonką byli 
obecni na inauguracyjnem przedstawieniu w teatrze im. Słowackiego, na sztuce 
»Mindowe« Słowackiego”. Jakby tego było mało, „po teatrze udano się na dan-
cing do restauracji »Pavilon«”. Drugi dzień zjazdu miał program bez porównania 
uboższy: „uczestnicy Zjazdu wpisali się protokólarnie do książki protokołów 
Koła Farm. i udali się na Wawel, gdzie zwiedzano odrestaurowane sale Zamku 
Królewskiego”. Również „na dziedzińcu Zamku Wawelskiego o godz. 13 nastąpi-
ło rozwiązanie Zjazdu i ogólne pożegnanie”. 

Relacjonująca to wydarzenie redakcja „Wiadomości Farmaceutycznych” 
komplementowała, że wypadło ono „pod każdym względem świetnie, mimo 
ciężkich warunków gospodarczych”. Z kolei we wspomnianej w cytacie „Księdze 
protokołów z posiedzeń Walnych Zebrań i zebrań Zarządu Koła Farmaceutów 
Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego”, znajdującej się w zbiorach krakow-
skiego Muzeum Farmacji, umieszczono taki oto wzruszający zapisek dotyczący 
rozstania uczestników zjazdu: „zadzierzgnąwszy więzy koleżeńskie, rozjechali 
się do codziennego swego życia…”.

Echem zjazdu był zamieszczony przez „Kronikę Farmaceutyczną” bardzo 
ciekawy „List do Redakcji” autorstwa Tadeusza Estreichera. Dyrektor Oddzia-
łu Farmaceutycznego wspominał: „w październiku roku zeszłego obchodziło 
grono absolwentów Studjum farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
dziesięciolecie otrzymania dyplomu magisterskiego, przyczem uczestnicy zjaz-
du złożyli znaczną kwotę na cele potrzeb Studjum. Ponieważ nie wszyscy kole-
dzy ówcześni mogli wziąć udział w zjeździe i w składce, przeto p. Mgr. Kornel 
Piotrowski zajął się zebraniem składek i pomiędzy nimi, tak, że ostatnio mógł 
przesłać na ręce Dyrekcji Oddz. Farmaceutycznego Uniwersytetu Krakowskiego 
dalszą kwotę zł. 130, na cele Studjum”. Następnie profesor Estreicher, z typową 
przedwojenną kulturą, pisał: „niech mi będzie wolno za pośrednictwem Organu 
Szanownej Redakcji złożyć ofiarodawcom na ręce p. Mgra Piotrowskiego za ten 
dar szczere podziękowanie, tem serdeczniejsze, że on jest dowodem życzliwej 
pamięci i przywiązania dawnych wychowańców Szkoły, której zawdzięczają wy-
kształcenie zawodowe, a przez to i swe obecne stanowisko życiowe”.

Kolejny zjazd koleżeński absolwentów studiów farmaceutycznych w Krako-
wie odbył się 11 listopada 1934 roku w Warszawie. Tym razem spotkali się starsi 
absolwenci – z 1909 roku, a były to nie lada persony, m.in. znany nam doskonale 
profesor Marek Gatty-Kostyál3 oraz słynny redaktor „Wiadomości Farmaceu-
tycznych” – Franciszek Herod. Ponadto przybyli magistrzy Zdzisław Heinz, wła-
ściciel apteki w Dąbrowie, Stanisław Kowalski, właściciel apteki w Szydłowcu, 

3  Zob. m.in. M. Bilek, Rodzina Gatty, „Farmacja Krakowska” 2014, nr 3, s. 43–55.
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oraz Salomon Finder, pracownik apteki Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie. 
Niestety Franciszek Herod zamieścił w wydawanym przez siebie czasopiśmie 
zaledwie kilkuzdaniową notkę, informując, że „po nabożeństwie uczestnicy 
między innemi zwiedzili aptekę dr. K. Wendy”. Ponadto przekazano, że pośród 
absolwentów, „nieobecność usprawiedliwili koledzy: Ludwik Pieguszewski4,  
wł. apteki w Tymbarku i St. Wawrowski z Baranowa”. Reprodukowano natomiast 
w „Wiadomościach Farmaceutycznych” fotografię, przedstawiającą uczestników 
zjazdu. 

Uczestnicy zjazdu koleżeńskiego absolwentów studiów farmaceutycznych w Krakowie z 1909 roku. 
Od lewej: Franciszek Herod, Stanisław Kowalski, Marek Gatty-Kostyál, Salomon Finder, Zdzisław Heinz 

Źródło: „Wiadomości Farmaceutyczne” 1934, nr 46, s. 680. 

Jak pamiętamy, następny zjazd absolwentów studiów farmaceutycznych 
z 1921 roku miał się odbyć w 1936 roku w Warszawie. Na czele Komitetu Or-
ganizacyjnego stał wspomniany już wielokrotnie magister farmacji Kornel 
Piotrowski, pracownik Towarzystwa Przemysłu Chemiczno-Farmaceutycznego 
KLAWE S.A. W 1936 roku w prasie aptekarskiej, zarówno na łamach „Kroniki 
Farmaceutycznej”, „Wiadomości Farmaceutycznych”, jak i „Farmacji Współczes- 
nej” (której Piotrowski był skądinąd redaktorem), zamieszczono interesujące 
ogłoszenie zatytułowane „Drugi zjazd koleżeński wychowanków Almae Matris 
Jagellonicae 1921–1931–1936”. Miało ono następującą treść: „w imieniu Komi-
tetu Organizacyjnego, niniejszym przypominam wszystkim Koleżankom i Kole-
gom, którzy uzyskali absolutorium na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1921, 
że zgodnie z powziętą uchwałą I Zjazdu Koleżeńskiego w Krakowie w 1931 r.,  

4  M. Bilek, Apteki Małopolski. Historia apteki w Tymbarku, „Farmacja Krakowska” 2007, nr 1, 
s. 19–26.
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drugi taki Zjazd winien odbyć się w roku bieżącym jesienią w Warszawie”.  
Magister Piotrowski zaznaczał, że aby „II Zjazd podobnie jak pierwszy, udał się”, 
prosi „wszystkie Koleżanki i Kolegów o rychłe nadesłanie swego adresu oraz 
wiadomych adresów innych Kolegów, w tym celu, by Komitet mógł powiado-
mić o terminie i programie II Zjazdu Koleżeńskiego”. Na koniec zaś apelował, 
by „korespondencję i ewentualne swe uwagi o terminie Zjazdu” przesyłać bez-
pośrednio do niego, na adres Warszawa, ul. Warszewickiego 3. Możemy jedynie 
przypuszczać, że zjazd ów się nie odbył, gdyż skrupulatne i uważne pod tym 
względem czasopisma zawodowe nie przekazały na jego temat żadnych infor-
macji.

Odbył się natomiast w maju 1937 roku rocznicowy zjazd w okazji 25-lecia 
działalności Koła Farmaceutów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Or-
ganizatorzy uroczystości dzielili się planami z potencjalnymi uczestnikami już 
w lutym, publikując zarówno w „Kronice Farmaceutycznej”, jak i w „Wiadomo-
ściach Farmaceutycznych” ogłoszenie informujące, że „w pierwszej połowie 
marca b.r. odbędzie się uroczysty obchód jubileuszowy XXV-cio lecia istnienia 
Koła Farmaceutów”. Proszono wszystkich, „którzy ukończyli studia na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim o łaskawe nadesłanie swych adresów oraz zgłoszeń uczest- 
nictwa w tej uroczystości”. Zgłoszenia przyjmował i informacji udzielał sekre-
tariat Koła Farmaceutów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczący 
się w Krakowie przy ul. Olszewskiego 2. Wkrótce w „Kronice” publikowanej na 
łamach „Wiadomości Farmaceutycznych” podkreślano i wyjaśniano, że „okazję 
tę obecny Zarząd [Koła Farmaceutów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – 
M.B.] z prezesem Januszem Bechloffem i sekretarzem Czesławem Włosińskim na 
czele łączy ze zjazdem wszystkich byłych słuchaczy [studiów farmaceutycznych 
UJ – M.B.]”. W dwa tygodnie później niespodziewanie poinformowano w „Wia-
domościach Farmaceutycznych”, że „ze względów odeń niezależnych termin 
uroczystości zapowiedziany na marzec przełożony został na dzień 2 maja br.”. 
Dodawano, że „zaproszenia ze szczegółowym programem zostaną rozesłane na 
początku kwietnia”. Tę zmianę planów wyjaśniają zapiski w „Księdze protoko-
łów z posiedzeń Walnych Zebrań i zebrań Zarządu Koła Farmaceutów Studentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zmiana terminu nastąpiła mianowicie „z powodu 
wielkiego postu na życzenie dziekana prof. Estreichera”. Zapowiadany „szcze-
gółowy program” został również ogłoszony w „Wiadomościach Farmaceutycz-
nych”. Uroczystość miało rozpocząć „nabożeństwo w kościele św. Anny z udzia-
łem Chóru Akademickiego”, a następnie przewidywano „Akademię w auli U.J.”, 
na którą miały się złożyć tradycyjne Gaude Mater w wykonaniu Chóru Akademic-
kiego, a ponadto „słowo wstępne, przemówienia” oraz enigmatyczny punkt pro-
gramu określony jako „Jubileusz – Chór Akademicki”. Dalej planowano na 20.00 
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„raut w salach Tetmajerowskich Hawełki”, o 23.00 zaś – „zabawę jubileuszową”, 
która miała zakończyć „piękną tę uroczystość”. Cytowana „Księga protokołów…” 
podaje również, że obchody rocznicowe wsparli finansowo profesor Bronisław 
Koskowski kwotą 100 zł oraz krakowscy aptekarze – kwotą 150 zł. Niestety sa-
mej relacji z uroczystości nie przekazało żadne z czterech wydawanych wówczas 
czasopism aptekarskich. 

W następnym numerze „Farmacji Krakowskiej” po raz ostatni już podejmie-
my tematykę „uczelnianą”: szczegółowo przedstawiona zostanie bardzo ciekawa 
działalność samego Koła Farmaceutów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, o którym kilkukrotnie mowa była w tym opracowaniu.

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek

Przypominam 

wszystkim osobom, które posiadają prawa wykonywania zawodu 
ze starymi numerami (tj. wydane do 2004 roku) i nie uzupełniły 
ich o nowy numer, że powinny się zgłosić do biura Izby w celu 
otrzymania adnotacji o nowym ośmiocyfrowym numerze PWZ. 
Aktualizacji dokumentu można dokonać osobiście lub drogą 
pocztową (przesyłając go listem poleconym bądź kurierem).

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot
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Przed 75 laty Polska Prasa farmaceutyczna Pisała...

Dotyczy etykiet aptecznych. Na podstawie zarządzenia nr 3 Urzędu Gospo-
darki Papierem i Towarami Różnego Rodzaju w Generalnym Gubernatorstwie 
z dnia 1 kwietnia 1943 r. został w zasadzie zabroniony wyrób etykiet do nakleja-
nia formatu większego niż 20 cm2. Urząd Gospodarki Papierem wyraził jednak-
że zgodę na wyjątkową produkcję etykiet dla celów aptecznych, dopuszczając 
maksymalną ich wielkość 30 cm2. Zlecenie na druk dla wielkości ponad 20 cm2 
wymaga jednakże każdorazowo zezwolenia właściwego Wydziału Zdrowia przy 
Gubernatorze Okręgu, który winien opatrzyć zlecenie odpowiednim dopiskiem, 
że etykieta mniejszej wielkości w danym wypadku nie może być użyta. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 lipca 1943 roku.

Dot. pracowników zatrudnionych przez pół roku. Wzywam niniejszym kie-
rowników oraz właścicieli aptek, aby zgłosili […] natychmiast, najpóźniej do dnia 
31 lipca b.r. tych pracowników aptekarskich, którzy nie są zatrudnieni przez cały 
dzień. Równocześnie należy podać na jakiej podstawie nie są oni zajęci przez 
cały dzień; w przeciwnym wypadku wymagane jest przedłożenie urzędowego 
świadectwa lekarskiego albo innych dowodów rzeczowych. 

Dot. polskiej taksy aptekarskiej. Zwracam się do wszystkich aptek, które 
posiadają dwa egzemplarze polskiej taksy aptekarskiej z r. 1938, z prośbą, aby 
jeden z nich oddały za opłatą do użytku tych aptek, które ich wcale nie posiadają. 
Egzemplarze tej taksy proszę kierować do Izby Aptekarskiej, Krakau, Wehr-
machtstrasse 3, która zajmuje się ich rozdzielaniem. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 lipca 1943 roku.

Dotyczy wykonywania recept Ubezpieczalni Społecznej przez publiczne ap-
teki. Ponownie zwracam uwagę na to, że w miejscowościach gdzie niema aptek 
Ubezpieczalni Społecznej, wykonywanie recept na rachunek Ubezpieczalni Spo-
łecznej należy do aptek publicznych. Przeciwko aptekarzom, którzy posiadają 
na składzie potrzebne środki lecznicze, a mimo to wzbraniają się je dostarczyć na 
recepty, podejmę jak najsurowsze kroki. Z polecenia Dr Martinus Radca farmacji 

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 sierpnia 1943 roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Oximel ∙ Zuccarino ∙ (Oximel) – octo-
miodek cukrowy, syn. Oximel Sim-
plex, czyli octomiodek prosty. Był 
to popularny jeszcze w XVIII wieku 
preparat sporządzany z miodu i octu 
(w stosunku 1 : 2), zagęszczony do 
konsystencji syropu. Lek ten miał 
poprawiać trawienie. W XIX wieku 
octomiodki wchodziły w skład in-
nych specyfików aptecznych.

Słoje typu albarello, majolika, Włochy, XVII–XVIII wiek, wys. 20 cm; zbiory Mu-
zeum Farmacji UJ CM, kolekcja Mateusza B. Grabowskiego, emigracyjnego apte-
karza z Londynu, przekazana w 1976 roku (nr inw. 5950, 5951)1.

mgr farm. Iwona Dymarczyk
Fot. Adam Olszowski

1  Szczegółowy opis naczyń w: I. Dymarczyk, Aptekarz i majoliki. O Mateuszu B. Grabowskim 
i jego krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej, Kraków – Poznań 2015.

Ung ∙Bianco ∙ Canf ∙ (Unguentum Bian- 
co Canforato), syn. Unguentum Album 
Camphoratum, czyli maść biała kam-
forowa, zawierająca kamforę i biel 
ołowiową. Środek o działaniu prze-
ciwzapalnym, osuszającym i chło- 
dzącym.






