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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
kod dostępu: 7447

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

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

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

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

Wysokość składek członkowskich OIA – od 1.07.2012
  członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 40 zł
  emeryci i renciści, którzy przed 31.03.2012 zakończyli wykonywanie zawodu z racji 

przejścia na emeryturę lub rentę, są zwolnieni z płacenia składek
  emeryci i renciści kończący wykonywanie zawodu z racji przejścia na emeryturę 

lub rentę po 31.03.2012 są zwolnieni z płacenia składek po złożeniu oświadczenia 
w biurze OIA

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!

W  dniach 20–22 maja w Krakowie 
studenci i absolwenci Collegium 
Medicum UJ zorganizowali war- 

sztaty i wykłady pod przewodnim hasłem „Dni 
Kariery UJ CM 2014”. Podczas spotkania z młodymi ludźmi zapytano mnie, 
jakie są z punktu widzenia Izby Aptekarskiej perspektywy rozwoju rynku far-
maceutycznego i jakie Izba ma plany i projekty na najbliższe lata. Temat wy-
dawałby się prosty i w oczywisty sposób związany z działalnością samorządu, 
ale biorąc głęboki oddech przed odpowiedzią, przez chwilę zastanawiałam 
się: rozwój? Rynek farmaceutyczny szeroko pojęty rozwija się bardzo dyna-
micznie. Ale czy na pewno jest na nim coraz więcej miejsca dla farmaceuty 
i apteki? Tak naprawdę w ostatnim czasie mam odczucie, że jesteśmy na rów-
ni pochyłej i z całej siły staramy się nie zjeżdżać w dół – droga w górę jest, ale 
będzie ciężko.

Projektów poprawy sytuacji jest dużo, zarówno ze strony samorządu, jak 
i Ministra Zdrowia. Zmienia się rozporządzenie w sprawie recept lekarskich 
(projekt zakłada przepisywanie leku na 120 dni stosowania i podwójną ilość 
leku recepturowego oraz możliwość wypisania przez lekarza do 12 recept 
na 360 dni stosowania leku z odpowiednim dawkowaniem). Jest też projekt 
zmieniający rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji 
psychotropowych i prekursorów kategorii 1 z możliwością przepisania środ-
ka odurzającego na 90 dni kuracji i datą realizacji recepty do 30 dni. Propo-
zycje te związane są bezpośrednio z zamiarem skrócenia kolejek do lekarzy, 
ale aptekarzom przyniosą tylko problemy, bo nie wiem, czy każdego pacjenta 
będzie stać na jednorazowe wykupienie recepty.

Projekty i plany samorządu to:
1. „Apteka dla aptekarza” – skoro dało się to zrealizować na Węgrzech, 

to dlaczego nie u nas? 
2. Wprowadzenie zasad demografii i geografii aptek. 
3. Zmiana sposobu naliczania marży i osłona przed stratami finansowy-

mi ponoszonymi przy zmianie list refundacyjnych. 

M
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4. Utrzymanie w mocy zapisu artykułu 94a Prawa farmaceutycznego 
zakazującego reklamy aptek1. Tu zacytuję pismo Prezesa dr. Grzego-
rza Kucharewicza z 7 marca 2014 roku (L.dz. P-63/2014) do Prezesa 
Rady Ministrów Donalda Tuska: 

Naczelna Rada Aptekarska stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek 
zmianom w przepisach ustawy – Prawo farmaceutyczne dotyczących 
zakazu reklamy aptek i ich działalności. Przepisy te są jasne i nie wyma-
gają ani zmian, ani jakichś szczególnie skomplikowanych działań inter-
pretacyjnych. Uważamy, że nie istnieją żadne merytoryczne przesłanki 
do prowadzenia reklamy aptek.

Relacja pomiędzy pacjentem a farmaceutą wykonującym zawód za- 
ufania publicznego musi być oparta na pełnym zaufaniu. Pacjenci nie 
mogą być narażeni na oddziaływanie reklamy, która zmierza przecież 
do zwiększenia spożycia leków, co nie jest obojętne dla ich zdrowia i ży-
cia. Prawidłowo rozumiane dobro pacjenta winno być zatem stawiane 
ponad korzyści przedsiębiorców. Lek to nie jest zwykły towar. Pacjent 
nie może być traktowany instrumentalnie, nie można go też zachęcać 
do większej konsumpcji leków.

W imieniu wszystkich farmaceutów zapewniam Pana Premiera, że 
zakaz reklamy aptek (punktów aptecznych) i ich działalności nie utrud-
nia wykonywania zawodu przez farmaceutów, a wręcz przeciwnie – sta-
nowi gwarancję dla pacjentów, że personel apteki rzetelnie informuje 
o lekach i ich działaniu oraz sprawuje opiekę farmaceutyczną wyłącznie 
w interesie pacjenta, a nie reklamuje się, instrumentalnie wykorzystując 
pojęcie „opieki farmaceutycznej”. 

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz2

5. Toczy się dyskusja w sprawie produktów leczniczych dostępnych w ob-
rocie pozaaptecznym. W świetle obowiązujących przepisów ogromna 
ilość preparatów dostępna jest na stacjach benzynowych, w sklepach 
czy kioskach z gazetami. Trudno zrozumieć, dlaczego zdrowie pol-
skiego pacjenta powierza się osobom, które nalewają benzynę do 
baku albo sprzedają „kapustę i groch”. Ilość zatruć polekowych i zwią-
zane z tym koszty leczenia systematycznie wzrastają, co wskazuje  
niezbicie, że proceder ten należy szybko zakończyć. Z końcem kwiet-

1  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).

2  Pismo L.dz. P-63/2014 z 5 marca 2014 r. Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzego-
rza Kucharewicza do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, 7.03.2014, http://nia.org.pl/
news/2649/1/zakaz-reklamy-aptek-bedacych-placowkami-ochrony.html, dostęp: 30.05.2014.
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nia ruszyła kampania „Leki do apteki” w celu zwrócenia uwagi na 
narastający problem. Decyzją naszej Okręgowej Rady Aptekarskiej 
przyłączyliśmy się do petycji skierowanej do Premiera.

6. Usilnie staramy się realizować plan rozwiązywania problemów z za-
opatrywaniem aptek w leki. Codziennie przysyłacie Państwo informa-
cje o niemożności zamówienia pasków do glukometrów czy heparyn 
drobnocząsteczkowych. Zamieściliśmy na stronie OIA wzór notatki, 
którą możecie sporządzić, gdy macie trudności z nabyciem leków. 
Wszystkie nadesłane dokumenty przekazujemy do Wojewódzkiego 
Inspektora, Naczelnej Izby Aptekarskiej i Ministerstwa Zdrowia. 
Zebrała się już spora teczka materiałów, ale reakcji na razie nie ma. 
Nieodczuwalne kary i spore zyski dla uczestników „odwróconego 
łańcucha dostaw” sprawiają, że małe apteki mają coraz większe trud-
ności z zapewnieniem pacjentom potrzebnych leków. Obawiam się, 
że w pewnym momencie apteka nie zdąży na czas ze sprowadzeniem 
leku...

Sprawując funkcję prezesa, nie ograniczam się jedynie do przewidy-
wania nieszczęść. Problemy te staram się przedstawiać wszędzie, gdzie jest 
to możliwe: poruszałam je spotkaniu z Panią Poseł na Sejm RP Lidią Gądek 
i Posłem do Parlamentu Europejskiego Bogusławem Sonikiem. Planuję dal-
sze spotkania z kandydatami na europosłów, posłami, senatorami.

Obniżająca się kondycja ekonomiczna aptek oraz monopolizacja rynku 
aptecznego były przedmiotem szkoleń i warsztatów, które organizowaliśmy 
dla niezależnych aptekarzy w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym 
Targu. Wspólnie zastanawialiśmy się nad warunkami zapewnienia skutecz-
nej farmakoterapii dla pacjentów i próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie pro-
blemów dotyczących dostępności i dystrybucji leków. 

Planów i projektów nie brakuje. Potrzebne nam są siła i upór w ich reali-
zacji. Jak zawsze jestem optymistką i wierzę, że się nam uda.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot 
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Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Wiosna wprawdzie była raczej zimna i spóźniona, ale w na-
szym aptekarskim świecie ciągle było gorąco. Koniec kwar-
tału zdominowały dwa wydarzenia naukowe odbywające się 

w Krakowie – niezwykle ważne dla nas farmaceutów.
W dniach 13–14 czerwca odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Na-

ukowo-Szkoleniowa „Prowadzenie opieki farmaceutycznej”. Jej celem była 
wymiana doświadczeń praktyków prowadzących opiekę farmaceutyczną oraz 
farmaceutów zdecydowanych na jej wdrożenie jako usługi farmaceutycznej. 
Część warsztatowa obejmowała dyskusje rzeczywistych przypadków i proble-
mów napotykanych w pracy z pacjentem w ramach opieki farmaceutycznej. 
Organizatorami byli: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Wydział Farma-
ceutyczny UJ CM – Zakład Farmacji Społecznej i Okręgowa Izba Aptekarska 
w Krakowie.

Z kolei 26–28 czerwca odbyła się II Europejska Konferencja Farmacji 
Onkologicznej (ECOP2) zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie 
Farmacji Onkologicznej i Wydział Farmaceutyczny CM UJ. To największe 
europejskie spotkanie z zakresu farmacji onkologicznej dało możliwość wy-
miany doświadczeń zawodowych pomiędzy aptekarzami szpitalnymi. 

Jako Izba wspieraliśmy medialnie oba przedsięwzięcia. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że w komitetach organizacyjnych pracowali nasze koleżanki 
i koledzy z aptek otwartych i szpitalnych. W następnym numerze biuletynu 
zamieścimy obszerne sprawozdania z przebiegu obu konferencji.

A w obecnym numerze biuletynu szczególnie polecam działy:
 Vademecum kierownika apteki – informacja o tym, kiedy można od-

mówić wydania leku lub realizacji recepty;
 Apteka szpitalna – artykuł na temat zmian w regulacjach prawnych 

dotyczących aptek szpitalnych;
 Co aptekarz wiedzieć powinien – informacja o leczniczym i nieme-

dycznym zastosowaniu leków z efedryną;
 Opieka farmaceutyczna – opracowanie na temat diet niskotłuszczo-

wej, niskowęglowodanowej, nisko- i wysokobiałkowej;
 Aptekarskie rodziny – artykuł poświęcony rodowi Pazdirków.

Mam nadzieję, że tak różnorodna tematyka pozwoli każdemu znaleźć 
coś dla siebie.

Redaktor naczelna
Elżbieta Rząsa-Duran
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3.02.2014  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

6.02.2014  Kraków – spotkanie Klubu Ratowania Aptek Aptekarzy z udziałem 
Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot i Wiceprezes ORA mgr farm. Elż-
biety Rząsy-Duran. Wykład na temat podnoszenia rentowności aptek 
wygłosił przedstawiciel firmy Mylan 

11.02.2014  Kraków – spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z przed- 
stawicielami Wydziału Farmacji CM UJ – prof. Renatą Jachowicz oraz 
prof. Jackiem Sapą w sprawie staży w aptekach

12.02.2014  Warszawa – zamknięty pokaz artystycznego kalendarza oraz wernisaż 
prac wykonanych specjalnie w tym celu przez zaproszonych artystów 
zorganizowane przez firmę Gedeon Richter. Udział wzięła Prezes 
ORA mgr farm. Barbara Jękot. W trakcie spotkania omawiano udział 
firmy Gedeon Richter w 19. Kongresie IMEK w Budapeszcie 

21–23.02.2014  Targanice k. Andrychowa – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów VI Ka-
dencji Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

24.02.2014  Kraków – spotkanie z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Małgorzatą Le- 
chowicz. Udział wzięli Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz 
Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński. Temat spotkania: aktualna 
sytuacja ekonomiczna aptek ogólnodostępnych 

26.02.2014  Warszawa – zorganizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia spotkanie prasowe przedstawiające ogólne założenia 
Projektu P1 i jego podstawowych funkcjonalności, takich jak: e-Re-
cepta, e-Zlecenie oraz Aplikacja Usługodawców i Aptekarzy. Udział 
wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

27.02.2014  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

27.02.2014  Kraków – spotkanie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Far-
maceutycznym w Krakowie mgr. farm. Józefem Łosiem. Udział wzięli 
Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA mgr farm. Je- 
rzy Jasiński oraz mec. Janusz Brol

3.03.2014  Myślenice – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Myślenicach 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dy-
żurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na trenie po-
wiatu myślenickiego w 2014 roku. Udział wzięli: Kierownik Wydziału 
Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach 
Małgorzata Bajer, Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wice-
prezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński 

3.03.2014 Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
4.03.2014 Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
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5.03.2014  Kraków – XXXI Zjazd Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych. Udział wziął Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy 
Jasiński

6.03.2014 Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
7.03.2014 Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy 
8–9.03.2014  Wrocław – XXV Okręgowy Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Ap-

tekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
12.03.2014  Kraków – wykład Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot w Towarzy-

stwie Lekarskim Krakowskim na temat: „Leki refundowane – nowe 
ustalenia oraz ogólne informacje apteczne”

13.03.2014 Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie 
15.03.2014  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola farmaceuty w pro- 

cesie leczenia pacjenta” zorganizowana przez firmę Edukacja i Medycy-
na we współpracy z OIA oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.  
Otwarcie: Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

15.03.2014  Kraków – spotkanie z okazji trzeciej rocznicy śmierci Krzysztofa Kmie-
cia połączone z wystawą ekslibrisów, zorganizowane przez Muzeum 
Farmacji UJ CM w Krakowie, Dom Kultury „Podgórze” w Krakowie 
oraz OIA w Krakowie. Udział wzięli Wiceprezes ORA mgr farm. Elż-
bieta Rząsa-Duran oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński

17.03.2014  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

17.03.2014  Kraków – konferencja „Czy można skrócić kolejki do lekarzy w 3 mie-
siące” zorganizowana przez Klub Radnych Miasta Krakowa „Przyja-
zny Kraków” i Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz 
Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa pod patronatem Prezydenta 
Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Udział wzięli Wiceprezes ORA  
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran i Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy 
Jasiński 

19.03.2014  Warszawa – posiedzenie NRA 
20.03.2014  Kraków – spotkanie w krakowskiej Farminie. Udział wzięli: Dyrektor 

Farminy Wojciech Świderski, Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot 
oraz Sekretarz ORA mgr farm. Piotr Zając 

29.03.2014  Kraków – Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich zor-
ganizowany przez Sekcję Studencką Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego „Młoda Farmacja Kraków”. Udział wzięła Prezes ORA  
mgr farm. Barbara Jękot

31.03.2014  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

31.03.2014  Kraków – spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym 
w Krakowie w związku z dopuszczeniem OIA w Krakowie do udziału 
w toczących się postępowaniach prowadzonych przez WIF przeciwko 
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aptekom biorącym udział w programie „Pocztowy 60+”. Udział w spo-
tkaniu wzięli: Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot i Wiceprezes ORA  
mgr farm. Jerzy Jasiński

1.04.2014  Kraków – spotkanie w CM UJ w sprawie e-dukacji. Udział wzięli: 
Dziekan prof. dr hab. Jan Krzek, Kierownik Studium Kształcenia Po-
dyplomowego Wydziału Farmacji CM UJ prof. dr hab. Barbara Filipek, 
Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA mgr farm. Elż- 
bieta Rząsa-Duran

3.04.2014  Kraków – „Wino świata antycznego” – wykład dla farmaceutów w sie-
dzibie OIA w Krakowie połączony z degustacją win. Prowadzenie: 
Agata Ogórka – farmaceuta, enolog historyk sztuki i opiekun Studenc-
kiego Koła Enologicznego

5.04.2014  Kraków – warsztaty z marketingu aptecznego zorganizowane przez 
Komisję Naukowo-Szkoleniową OIA w Krakowie wspólnie z Insty-
tutem Projektów Personalnych sp. z o.o., skierowane do kierowników 
aptek zrzeszonych w Klubie Ratowania Aptek Aptekarzy. Temat: „Da-
wid kontra Goliat, czyli jak skutecznie walczyć na rynku aptekarskim”

6.04.2014  Kraków – kurs „Farmakoterapia chorób jamy ustnej gardła, krtani, 
nosa i ucha”. Otwarcie: Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

8.04.2014  Kraków – spotkanie w siedzibie MOW NFZ w Krakowie. Omawia-
no problemy dotyczące realizacji recept w aptekach. Uczestniczyli: 
p.o. Dyrektor MOW NFZ w Krakowie Elżbieta Fryźlewicz-Chra-
pisińska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Izabela Obarska, 
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Monika Jezierska-Kazberuk oraz 
Prezes ORA Barbara Jękot i mec. Janusz Brol

9.04.2014  Warszawa – spotkanie robocze zespołu NRA ds. współpracy z Cen- 
trum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Udział wzięła 
Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

10.04.2014  Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie 
15.04.2014  Kraków – spotkanie w sprawie staży studentów farmacji odbywających 

sześciomiesięczną praktykę w aptece. Udział wzięli: Prodziekan Wy-
działu Farmaceutycznego CM UJ prof. dr hab. Jacek Sapa, Kierownik 
Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji prof. dr hab. Renata 
Jachowicz, Wiceprezes ORA – Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji 
Aptecznej mgr farm. Jerzy Jasiński, Sekretarz ORA mgr farm. Piotr 
Zając. Tematem spotkania było omówienie przebiegu praktyk oraz roli 
i obowiązków opiekunów studentów

15.04.2014  Bydgoszcz – I Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna nt. „Kondy-
cja polskich aptek a dostępność leków refundowanych”. Organizatorzy: 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Pomorsko-Kujawska OIA. 
W gronie zaproszonych gości byli posłowie członkowie Komisji Zdro-
wia, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, NFZ oraz 
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samorządu aptekarskiego. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Bar- 
bara Jękot

24.04.2014  Kraków – spotkanie w siedzibie OIL w Krakowie z delegacją z Ukra-
iny. Udział wzięli: Konsul Ukrainy w Krakowie, Naczelnik Ochrony 
Zdrowia Województwa Tarnopolskiego, Główny Lekarz z Tarnopo-
la, właściciel sieci aptek, właściciel centrum diagnostycznego, Prezes 
ORA mgr farm. Barbara Jękot

25.04.2014  Kraków – spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z Mało-
polskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie 
mgr. farm. Józefem Łosiem. Tematem spotkania były kwestie poru-
szane podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Byd-
goszczy

25.04.2014  Warszawa – 18. Konferencja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdro-
wia – Forum „Innowacyjna Ochrona Zdrowia”. Udział wzięła Prezes 
ORA mgr farm. Barbara Jękot

25–26.04.2014  Kraków – konferencja naukowa PAN pod patronatem Jego Magni-
ficencji Rektora UJ prof. dr. hab. Wojciecha Nowaka pt. „Optyma-
lizacja postaci leku. Nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do 
bezpiecznej farmakoterapii”. Udział wziął Wiceprezes ORA mgr farm. 
Jerzy Jasiński. Konferencja wpisuje się w cykl wydarzeń naukowych 
w ramach 650-lecia UJ i 230-lecia nauczania farmacji na Uniwersytecie

25–27.04.2014  Gniewino – III Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich 
w Piłce Nożnej Halowej

28.04.2014  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

30.04.2014  Kraków – oficjalne państwowe obchody 10-lecia przystąpienia Polski 
do UE. Udział wzięły: Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wi-
ceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Odmowa wydania leku 
w aptece 

Kierownik apteki zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo far-
maceutyczne1 jest odpowiedzialny za organizację pracy w ap- 
tece, polegającej m.in. na przyjmowaniu, wydawaniu, prze-

chowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 
prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych oraz 
udzielaniu informacji o lekach. W artykule przypominamy, kiedy farmaceuta 
może odmówić wydania leku, a kiedy nie może zrealizować recepty ze zniżką.

W aptece farmaceuta spotyka się z kilkoma sytuacjami, w których wy-
danie leku jest problematyczne lub należy odmówić realizacji recepty albo jej 
realizacji ze zniżką. Obowiązujące prawo przewiduje następujące przypadki:
I.  Odmowa wydania leku w okolicznościach przewidzianych przez prawo 

farmaceutyczne. Ustawa Prawo farmaceutyczne w art. 96 ust. 4 przewi-
duje możliwość odmowy wydania produktu leczniczego, jeżeli jego wy-
danie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta. Dodatkowo w art. 96 
ust. 7 pkt 2 zobowiązuje Ministra Zdrowia do określenia w akcie wyko-
nawczym szczegółowych okoliczności, kiedy można odmówić wydania 
produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

II.  Odmowa realizacji recepty z powodów przewidzianych w rozporządze-
niu Ministra Zdrowia. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów me-
dycznych2 odmowa wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycz-
nego może nastąpić, jeżeli:
1. Zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub 

zapotrzebowania.

1  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.), dalej: ustawa Prawo farmaceutyczne.

2  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apte-
ki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 183, poz. 1531).
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2. Konieczne jest dokonanie zmian, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz 
określonych w odrębnych przepisach, przy braku możliwości poro-
zumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept.

3. Od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej 6 dni – w przypadku 
leku recepturowego lub leku sporządzonego na podstawie etykiety 
aptecznej.

4. Osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku 
życia.

5. Zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której zo-
stała wystawiona recepta.

III.  Niemożność realizacji recepty ze względu na jej nieważność. Nieważ-
ność recepty niekiedy uniemożliwia realizację recepty nawet ze 100-pro-
centową odpłatnością. Dzieje się tak, gdy:
1. Na recepcie jest wypisanych więcej niż 5 leków gotowych.
2. Na recepcie wypisano łącznie lek recepturowy i lek gotowy.
3. Na recepcie wypisany jest łącznie środek psychotropowy i inny lek.
4. Nie określono słownie ilości środka psychotropowego.
5. Nieprawidłowo wypisano receptę na środek odurzający – w takim 

wypadku każda nieprawidłowość, której nie jest w stanie poprawić 
farmaceuta, uniemożliwia realizację recepty.

6. Lek mający kategorie dostępności RpW przepisano na innym wzorze 
recepty niż przewidziany w załączniku 7 do rozporządzania w spra-
wie recept lekarskich3.

7. Recepta na lek mający kategorie dostępności RpW przeterminowała 
się (jest ważna 14 dni)4.

Należy pamiętać, że obrót środkami odurzającymi, psychotropowymi 
i prekursorami kategorii 1 i preparatami zawierającymi te środki pod-
lega dodatkowo rozporządzeniom wykonawczym do ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii5.

IV.  Niemożność zrealizowania recepty z przewidzianą prawem zniżką. Wy-
danie leku bez przysługującej zniżki może mieć miejsce w przypadku:
1. Przeterminowania recepty: jak wiadomo, ważność recepty wynosi: 

30 dni na wszystkie leki, 7 dni na antybiotyki do stosowania wewnętrz-

3  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (t.j. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 319), dalej: rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

4  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzają-
cych, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te 
środki lub substancje (Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1216, zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 10, poz. 55).

5  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124).



15Farmacja Krakowska  2 / 2014

Vademecum kierownika apteki

nego i parenteralnie, 90 dni na preparaty immunologiczne wytwa-
rzane dla pacjenta, 120 dni na leki sprowadzane z zagranicy, 14 dni 
na leki psychotropowe z grupy II-P i leki odurzające z grupy 1-N. 

2. Nieokazania przez osoby uprawnione do dodatkowych uprawnień po-
twierdzającego je dokumentu farmaceucie. Zgodnie z ustawą o świad- 
czeniach zdrowotnych6 dotyczy to wyłącznie takich osób, jak: 
 Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi lub Zasłużeni Dawcy Przeszcze-

pu posiadający uprawnienia określone w art. 43;
 żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie 

wojskowe, ćwiczenia wojskowe, o ile nie podlegają obowiązko-
wi ubezpieczenia z innego tytułu, oraz pełniący służbę wojskową 
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydaci na 
żołnierzy zawodowych, czyli wszyscy pacjenci mający uprawnienia 
określone w art. 44, a także weterani poszkodowani (art. 44 ust. 4–5);

 inwalidzi wojskowi, osoby wymienione w art. 42 ustawy o zaopa-
trzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin7, osoby, 
które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określo-
nych w art. 7 i 8 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i woj-
skowych oraz ich rodzin i nie zostały zaliczone do żadnej z grup 
inwalidów, czyli wszyscy pacjenci posiadający uprawnienia określo-
ne w art. 45 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (ust. 5–6);

 inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, małżonkowie inwalidów 
wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym 
utrzymaniu, wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych 
inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych upraw- 
nieni do renty rodzinnej, osoby, które są cywilnymi niewidomymi 
ofiarami działań wojennych, czyli wszyscy mający uprawnienia 
określone w art. 46 (ust. 5–6). 

 Bez okazania legitymacji recepty mogą być zrealizowane ze zniżkami 
dla osób ubezpieczonych bez dodatkowych uprawnień.

3. Dokonania poprawek przez osobę nieuprawnioną. 
4. Dokonania poprawek przez osobę uprawnioną bez przybicia pieczęci 

i podpisu.

6  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), art. 43 ust. 2–3, dalej: 
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej.

7  Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich ro-
dzin (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.), dalej: ustawa o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
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5. Wystawienia recepty przez lekarza bez danych określonych w rozpo-
rządzeniu w sprawie recept lekarskich.
Obecnie prawo pozwala farmaceucie dokonać kilku poprawek na 
receptach lekarskich i wydać leki refundowane ze zniżką. Paragraf 16 
rozporządzenia w sprawie recept lekarskich określa dane, które pod-
legają korekcie lub interpretacji farmaceuty. Jednak możliwość doko-
nania poprawek jest ograniczona i w pozostałych wypadkach pacjent 
albo musi wrócić do lekarza w celu poprawienia recepty, albo może 
otrzymać lek pełnopłatnie.

V. Niemożność wydania leku w ilości przepisanej na recepcie, gdy:
1. Lekarz przepisał więcej niż 2 opakowania leku wymienionego na li-

stach refundacyjnych, a nie podał dawkowania.
2. Lekarz podał dawkowanie, z którego wynika ilość na 90-dniową ku-

rację mniejsza niż zapisana na recepcie.
3. Ilość leku odurzającego z grupy I-N i psychotropowego II-P przepisa-

na na recepcie przekracza ilość na miesięczną kurację.
VI.  Niemożność zrealizowania recepty z naniesioną na recepcie datą „od 

dnia” przed tym terminem. Gdy lekarz wystawił recepty z odroczonym 
terminem realizacji8, recepta może być zrealizowana w 30-dniowym 
terminie, licząc od daty realizacji „od dnia” określonej na recepcie. Nie 
możemy takiej recepty zrealizować ze zniżką przed tym terminem.

VII.  Nieczytelność recepty. Farmaceuta ma prawo odmówić realizacji recep-
ty, jeżeli jest ona nieczytelna9. Wprawdzie coraz częściej spotykamy się 
z receptami drukowanymi, co eliminuje odwieczny problem nieczytel-
nych recept, jednak ręcznie wypisywane recepty ciągle są standardem 
i w interesie zarówno pacjenta, jak i aptekarza jest odmówienie realizacji 
takiej recepty, jeżeli pozostaje wątpliwość co do nazwy leku na niej za-
pisanej. Z zawodowego doświadczenia wiemy, że nazwy leków niekiedy 
różnią się nieznacznie, a mają zupełnie inny skład. Jeżeli dodatkowo 
pacjent nie pamięta, co lekarz zapisał, a kontakt z lekarzem jest utrud-
niony, to jedynym wyjściem jest odesłanie pacjenta, by lekarz wyraźnie 
napisał nazwę.

mgr farm. Barbara Jękot
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

8  Przewidzianej w § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.
9  Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, § 2 ust. 1 pkt 1. 



17Farmacja Krakowska  2 / 2014

Wydarzenia

Trzecia rocznica śmierci 
Krzysztofa Kmiecia

15 marca 2014 roku w Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone pamięci 
dr. farm. Krzysztofa Kmiecia, zmarłego 13 marca 2011 roku adiunkta Ka-
tedry Farmakognozji CM UJ oraz twórcy 2783 ekslibrisów. Organizatorzy 
uroczystości: Muzeum Farmacji, Galeria Ekslibrisu Domu Kultury „Podgó-
rze” oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie chcieli w ten sposób zaini-
cjować cykl spotkań w marcu, w okolicach daty urodzin i zgonu Krzysztofa 
Kmiecia, poświęconych pamięci tego niezwykłego farmaceuty. Spotkania te 
mają być połączone z prezentacją Jego dorobku ekslibrisowego. Tematem 
pierwszej prezentacji były ekslibrisy farmaceutyczne, które stanowią blisko 
20% wszystkich prac graficznych artysty. Na wystawie prezentowano 160 eks- 
librisów, a spis wszystkich 549 ekslibrisów zawarto w katalogu wystawy, który 
ukazał się nakładem naszej Izby. Na wystawie prezentowano również 35 eks-
librisów in memoriam Krzysztofa Kmiecia wykonanych przez 20 grafików 
z kraju i zagranicy. 

Wśród gości spotkania – rodziny, przyjaciół i znajomych Krzysztofa 
Kmiecia – byli również: Małgorzata Kierczuk-Macieszko i Krzysztof Wereń-
ski – pedagodzy z Zespołu Szkół Artystycznych w Lublinie, którzy w 2009 roku 
zrealizowali film o pracy twórczej Krzysztofa Kmiecia. Ten cenny dokument 

(40 min) składa się z trzech części: „Rozmowa niedo-
kończona o ekslibrisie”, „Warsztat mistrza” i „Kosma 
i Damian w ekslibrisie”. Projekcja filmu była niezwy-
kle wzruszającym momentem spotkania. 

mgr farm. Iwona Dymarczyk
Muzeum Farmacji CM UJ

Juliusz Szczęsny Batura, Ex libris K.[rzysztofa] Kmiecia, linoryt, 
2013, op. 1175 (ze zbiorów autorki)
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Konkurs prac magisterskich
29 marca 2014 roku na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się Finał Wydziałowego Konkursu Prac 
Magisterskich. Organizatorem konkursu była Sekcja Studencka Krakowskie-
go Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”.

Zaprezentowano 11 prac magisterskich obronionych w katedrach Far-
makodynamiki, Botaniki Farmaceutycznej, Chemii Nieorganicznej i Anali-
tycznej w Zakładzie Farmacji Klinicznej, Zakładzie Farmakokinetyki i Far-
macji Klinicznej. Zarówno sposób prezentacji, jak i ciekawa dyskusja tocząca 
się po przedstawieniu każdej z prac świadczyły o bardzo wysokim poziomie 
merytorycznym konkursu. 

Jury po długich obradach przyznało: 
 pierwsze miejsce Pani mgr farm. Magdalenie Wyce za pracę Rola ter-

mowrażliwych kanałów TRP (Transient Receptor Potential Channels) 
w mechanizmie działania wybranych związków wpływających na próg 
bólowy u myszy (praca przygotowana w Katedrze Farmakodynamiki 
pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Barbary Filipek i pod 
opieką dr hab. Kingi Sałat);

 drugie miejsce Elżbiecie Wełnie za pracę Aktywność farmakologicz-
na nowych pochodnych piperazyny (praca wykonana w Katedrze 
Farmakodynamiki pod kierownictwem naukowym oraz opieką  
prof. dr hab. Barbary Filipek);

 trzecie miejsce Kornelii Madej za pracę Optymalizacja biotransforma-
cji hydrochinonu w arbutynę w kulturach in vitro Aronia melanocarpa 
(Michx.) Elliott (praca przygotowana w Katedrze Botaniki Farmaceu-
tycznej pod kierownictwem prof. dr hab. Haliny Ekiert i pod opieką  
dr Ingi Kwiecień).

W imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej miałam przyjemność złożyć 
gratulacje uczestnikom i wręczyć ufundowaną nagrodę zdobywczyni pierw-
szego miejsca. Na podkreślenie zasługują bardzo dobra organizacja, duże 
zainteresowanie ze strony absolwentów i niezwykle miła atmosfera towarzy-
sząca finałowi konkursu. 

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot
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Zmiany w regulacjach 
prawnych dotyczące aptek 
szpitalnych

Zarządzenie Prezesa NFZ
23 stycznia 2014 roku zostało opublikowane Zarządzenie Nr 3/2014/

DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryte-
riów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.

Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów:
1. Jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej – ocenianej w szcze-

gólności przez:
 kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie,
 wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną,
 zewnętrzną ocenę potwierdzoną certyfikatem, m.in. certyfikatem 

systemu zarządzania lub certyfikatem akredytacyjnym Ministra 
Zdrowia przyznawanym przez Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia,

 ocenę kontroli zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej,
 wyniki ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ.

2. Zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdro-
wotnej.

3. Dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
4. Ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
5. Ceny świadczeń opieki zdrowotnej.
Należy podkreślić, że po raz pierwszy wprowadzono nowe kryterium 

jakości, w ramach którego wysoka punktacja jest przyznawana za posiadanie 
apteki szpitalnej i za posiadanie pracowni leku cytotoksycznego. Ponadto 
zwiększono rolę kontroli zakażeń szpitalnych oraz rolę szpitalnej polityki 
antybiotykowej. Punktacja w tym zakresie jest następująca:
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Zakres Liczba punktów  
jednostkowych

Szpital posiada aptekę szpitalną 5
Apteka szpitalna posiada pracownię leku cytotoksycznego 5
Prowadzenie badań PPS (Punktowe Badania Epidemiologiczne) zgodnie 
z Narodowym Programem Ochrony Antybiotyków 3

Szpital posiada i stosuje własną standardową procedurę w zakresie 
antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnej 2

Szpital posiada i stosuje własny program racjonalnej polityki antybiotykowej 1
Zespół kontroli zakażeń szpitalnych sporządza coroczną analizę mikrobio-
logiczną oddziałów w postaci raportu 1

Do powyższego zarządzenia zgłosiłem kilkanaście propozycji. Warto 
podkreślić, że została uwzględniona najważniejsza z nich, czyli zwiększenie 
liczby punktów jednostkowych za posiadanie apteki szpitalnej. Należy rów-
nież zauważyć, że w zarządzeniu w ogóle nie wzięto pod uwagę działu farma-
cji szpitalnej, co może zatrzymać niekorzystne zjawisko przekształcania aptek 
szpitalnych w działy farmacji szpitalnej.

Stanowisko Ministra Zdrowia
W związku z wątpliwościami w sprawie możliwości stosowania w ra-

mach programów lekowych biopodobnych leków zawierających infliximab 
14 kwietnia 2014 roku zostało opublikowane stanowisko Ministra Zdrowia. 
Wskazano w nim, że: 

 programy lekowe przewidują zastosowanie substancji czynnej inflixi-
mab, a nie konkretnego leku zawierającego infliximab;

 w ramach przedmiotowych programów lekowych zastosowanie każ-
dego leku zawierającego infliximab jest dopuszczalne w jednakowym 
zakresie;

 zastosowanie każdego infliximabu u pacjenta wymaga spełnienia jed-
nakowych warunków określonych w treści programu lekowego;

 dopuszczalne jest dowolne zamiennictwo w zakresie leków zawierają-
cych infliximab na każdym poziomie terapii.

Ponadto Minister Zdrowia stoi na stanowisku, że substancja czynna leku 
biopodobnego i leku biologicznego referencyjnego jest zasadniczo tą samą 
substancją, choć mogą występować niewielkie różnice wynikające ze złożonej 
struktury i metody produkcji obu leków. Różnice te są nieistotne klonicznie. 
Lek biopodobny jest używany w takich samych dawkach do leczenia tych 
samych chorób co lek biologiczny referencyjny.
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Stanowisko INFARMY
W związku ze stanowiskiem Ministra Zdrowia Związek Pracodawców 

Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA 30 kwietnia 2014 roku 
wystosował pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

INFARMA podkreśla, że pojawienie się leków biopodobnych może 
poprawić dostęp pacjentów do tych leków oraz ułatwić finansowanie terapii 
ze środków publicznych. Jednak wątpliwości budzi wyrażone w stanowisku 
Ministra Zdrowia założenie automatyzmu zamiennictwa pomiędzy lekami 
biologicznymi i bipodobnymi. Zdaniem INFARMY analiza dokumentów 
europejskich oraz ustawodawstwa innych krajów członkowskich Unii Eu-
ropejskiej prowadzi do wniosku, że taki automatyzm nie powinien mieć 
miejsca. W Polsce, gdzie w obszarze lecznictwa szpitalnego refundacja leków 
ze środków NFZ determinuje dostępność terapii dla pacjentów, kwestie au-
tomatycznego zamiennictwa powinny być szczególnie uważnie analizowane.

Stanowisko Ministra Zdrowia
W katalogu leków refundowanych stosowanych w programach leko-

wych znalazł się lek innowacyjny Glivec (imatinib). Minister Zdrowia podjął 
decyzję, że od 1 lipca 2014 roku leki generyczne zawierające substancję czyn-
ną imatinib we wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa z udokumentowa-
ną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+) będą objęte 
refundacją w katalogu chemioterapii. W związku z tym pojawiają się wątpli-
wości co do skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków generycznych 
zawierających substancję czynną imatinib.

W stanowisku wydanym 8 maja 2014 roku Minister Zdrowia stwierdza, 
że podstawą do dopuszczenia do obrotu wszystkich leków generycznych za-
wierających imatinib, będących pełnowartościowymi odpowiednikami leku 
innowacyjnego Glivec, były badania biorównoważności. Ich wyniki dowiodły 
ponad wszelką wątpliwość, że leki generyczne dostarczają do organizmu tę 
samą substancję czynną w takiej samej ilości i czasie jak wyżej wymieniony lek 
referencyjny. Pojawiający się w wielu opiniach argument o braku rejestracji 
dla leków generycznych wszystkich wskazań zatwierdzonych pierwotnie dla 
leku Glivec wynika wyłącznie z ograniczeń prawnych, które mają charakter 
formalny. Nie istnieją natomiast żadne argumenty podważające skuteczność 
terapeutyczną oraz bezpieczeństwo stosowania dla grupy leków generycz-
nych zawierających substancję czynną imatinib.

Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych 
Walenty Zajdel
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Efedryna w aptece

Informacje ogólne
Efedryna ((-)-(1S, 2R)-1-fenylo-2-metyloamino-1-propanol) jest alkalo-

idem występującym w roślinach z rodzaju przęśl (Ephedra sp. L.) i cis (Ta- 
xace L.). Pozyskuje się ją głównie z gatunków Ephedra sinica, Ephedra dista-
chya, Ephedra equisetina i Ephedra intermedia. Znana jest jako tzw. roślinna 
ecstasy, a w Azji pod nazwą ma-huang. 

Efedryna była znana już 5000 lat temu, kiedy to Chińczycy stosowali 
napary z przęśli w celu zmniejszenia napadów kaszlu, rozrzedzenia wydzie-
liny w oskrzelach, obniżenia gorączki lub zahamowania objawów alergii. 
W 1885 roku japoński chemik Nagayoshi Nagai wyizolował efedrynę z ro-
śliny, ale szerokie zastosowanie tego alkaloidu w krajach Europy Zachodniej 
przypada na lata 30. XIX wieku, kiedy to Ko Kuei Chen i Carl F. Schmidt 
opublikowali w czasopismach medycznych serię artykułów dotyczących po-
tencjału terapeutycznego efedryny. 

Obecnie otrzymuje się syntetycznie chlorowodorek efedryny (efetonina), 
który jest racematem i działa dwa razy słabiej od naturalnej efedryny. Efedry-
na należy do substancji działających sympatykomimetycznie, a mechanizm 
jej farmakologicznego działania związany jest z pobudzeniem ośrodkowych 
i obwodowych receptorów adrenergicznych typu α i β oraz z uwalnianiem 
noradrenaliny z pęcherzyków synaptycznych. 

Efedryna powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi (skurczowego i roz-
kurczowego), przyspiesza czynność serca (działa ino- i chronotropowo do-
datnio), zwęża obwodowe naczynia krwionośne, w tym błony śluzowej nosa, 
powoduje rozszerzenie oskrzeli, zmniejsza wydzielanie śluzu w drogach 
oddechowych i stymuluje oddychanie, rozszerza źrenice, zwiększa napięcie 
i kurczliwość mięśni prążkowanych, powoduje zwiotczenie pęcherza mo-
czowego i skurcz jego zwieracza, osłabia napięcie mięśni gładkich przewodu 
pokarmowego, pobudza ośrodkowy układ nerwowy (działanie amfetamino-
podobne, choć potencjał uzależniający efedryny – w tym efekty nagradza-
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jące – jest niższy), wywołuje hiperglikemię, działa termogennie, przyspiesza 
spalanie brunatnej tkanki tłuszczowej. Po kilkakrotnym podaniu efedryny 
rozwija się zjawisko tachyfilaksji.

Efedryna jest szybko i całkowicie absorbowana po podaniu doustnym 
(w 85%), domięśniowym i podskórnym. Jej efekty działania (po podaniu 
doustnym) obserwowane są po 15–60 minutach, a okres półtrwania wynosi 
około 3–6 godzin. Efedryna jest prawie całkowicie wydzielona w moczu w po-
staci leku macierzystego; tylko jej małe ilości są metabolizowane w wątrobie. 
Okres półtrwania eliminacji efedryny może być zmieniony przez kwaśny 
odczyn moczu, co wydłuża okres półtrwania eliminacji do 6 godzin.

Zastosowanie w lecznictwie
Efedryna stosowana jest w stanach podciśnienia, zapobiegawczo w sta-

nach skurczowych dróg oddechowych (dychawica oskrzelowa, zakażenia 
dróg oddechowych) i w bloku przedsionkowo-komorowym. Miejscowo jej 
zastosowanie dotyczy ostrych i przewlekłych stanów zapalnych błon ślu-
zowych nosa i zatok przynosowych oraz uczuleniowych stanów zapalnych 
błony śluzowej nosa. Zaliczana jest do prekursorów kategorii 1. 

W nie tak odległej przeszłości chlorowodorek efedryny był składnikiem 
wielu leków działających przeciwskurczowo, przeciwalergicznie i wykrztuś- 
nie (tabletki Allergasthmin, Belladrinal, Proasthmin, Efedryna, krople Ast-
min i Kelastmin). Stosowane były m.in. w dychawicy oskrzelowej i rozedmie 
płuc. Większość tych leków jest już wycofana z obrotu, m.in. ze względu na 
ich nadużywanie oraz wprowadzenie innych – skuteczniejszych preparatów. 
Obecnie na naszym rynku jest zaledwie kilka specyfików zawierających efe-
drynę stosowanych w chorobach dróg oddechowych i katarze. Również leki 
recepturowe z efedryną pomału „odchodzą do lamusa”, choć starsi farma-
ceuci na pewno pamiętają olbrzymie ilości proszków z efedryną i mleczanem 
wapnia stosowanych w stanach przeziębieniowych i alergicznych.

Dawkowanie
Efedryna stosowana jest podskórnie, domięśniowo i dożylnie. Jednora-

zowe dawki doustne to 0,025 g, domięśniowe – 0,025–0,05 g; zewnętrznie do 
nosa stosowane są roztwory w stężeniu od 0,5–2,0%, maksymalna doustna 
dawka dobowa wynosi 0,15 g.

U dorosłych w nieżytach górnych dróg oddechowych stosuje się 
25–50 mg p.o.; w razie potrzeby następną dawkę można podać po 3–4 go- 
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dzinach; w stanach skurczowych dróg oddechowych 12,5–25 mg (1/2–1 amp.) 
i.m. lub s.c. Nie należy przekraczać jednorazowej dawki maks. 75 mg, dobo-
wej 150 mg. 

Dzieciom (powyżej 3. roku życia) efedrynę podaje się s.c., p.o. w dawce 
3 mg/kg mc./dobę lub 25–100 mg/m2 powierzchni ciała/dobę w 4–6 podzie-
lonych dawkach. 

Dostępne preparaty
Nazwa leku/postać Skład Status/wskazanie Producent

Efrinol 1% krople  
do nosa,
roztwór

Ephedrini hydrochlo-
ridum 10 mg/g 10 g

Rp. – krople do nosa Farmaceutyczne 
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Ana-
lityczno-Handlowe 
„Prolab” Halkiewicz 
i Ratajczyk sp.j.

Efrinol 2% krople  
do nosa,
roztwór

Ephedrini hydrochlo-
ridum 20 mg/g 10 g

Rp. – krople do nosa Farmaceutyczne 
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Ana-
lityczno-Handlowe 
„Prolab” Halkiewicz 
i Ratajczyk sp.j.

Ephedrinum
hydrochloricum WZF

Ephedrini hydrochlo-
ridum 25 mg/ml 10 
amp. 1 ml

Rp. – roztwór do
wstrzykiwań

Warszawskie Zakłady 
Farmaceutyczne 
„Polfa” SA

Tussipect tbl
20 tabl.

1 tabletka zawiera: 
Liquiritiae radicis 
extractum sicc, 60 mg;  
Liquiritiae radix pulv. 
72 mg; Ephedrini 
hydrochloridum  
15 mg; Natrii benzoas 
6,7 mg; Saponinum 
12 mg

Rp. – choroby dróg 
oddechowych prze-
biegające z trudnością 
w odkrztuszaniu

Poznańskie Zakłady 
Zielarskie  
„Herbapol” SA

Tussipect syrop
butelka 140 g

5 ml syropu zawiera: 
Ephedrini hydro-
chloridum 4,35 mg, 
Thymi extractum 
622 mg; Saponinum 
1,43 mg

Rp. – Tussipect® 
syrop stosuje się 
w stanach przebiega-
jących z trudnością 
w odkrztuszaniu 
(np. w trakcie prze- 
ziębień)

Poznańskie Zakłady 
Zielarskie  
„Herbapol” SA

Rubital Compositum 
syrop 1 butelka 125 g

Ephedrini hydrochlo-
ridum 6,5 mg/5 ml

Rp. – schorzenia gór-
nych dróg oddecho-
wych przebiegające 
z obrzękiem błony 
śluzowej nosa

Grzegorz Nowa-
kowski
Przedsiębiorstwo 
Produkcji Farmaceu-
tycznej „GEMI”
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Syrop Prawoślazowy 
złożony GEMI
1 butelka 125 g

Ephedrini hydrochlo-
ridum 26 mg/10 ml 

Rp. – choroby gór-
nych dróg oddecho-
wych przebiegające 
z obrzękiem błony 
śluzowej nosa

Grzegorz Nowa-
kowski
Przedsiębiorstwo 
Produkcji Farmaceu-
tycznej „GEMI”

Źródło: opracowano na podstawie informacji zawartych w ulotkach producenta i Urzędowym 
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej.

Działanie niepożądane  
oraz przeciwwskazania 
Do najczęściej opisywanych niepożądanych działań efedryny należą:
 objawy uboczne wynikające z mechanizmu działania farmakologicz-

nego: zaburzenia funkcji układu sercowo-naczyniowego (przyspiesze-
nie tętna, zwiększenie ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, zaburzenia 
rytmu serca), układu nerwowego (nadpobudliwość, lęk, niepokój, 
drżenia, ból głowy; u niektórych osób działa euforyzująco), układu 
moczowego (zwiększone wydalanie moczu), podniesienie temperatu-
ry ciała (o 1 °C);

 objawy uboczne niezależne od podanej dawki leku: zmiany derma-
tologiczne, w tym alergiczne wysypki skórne, egzemy kontaktowe, 
pocenie się, zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego (biegunka, 
nudności, wymioty, ból brzucha).

Działania uboczne występujące po długotrwałym stosowaniu efedryny 
(najczęściej w terapii chorób przewlekłych) to: suchość błon śluzowych nosa 
i gardła, polekowy nieżyt nosa, pieczenie lub owrzodzenie błony śluzowej 
nosa, rzadko perforacja przegrody nosa (efedryny nie należy podawać dłu-
żej niż 5–10 dni), zmiany skórne (trądzik, wysypki skórne), utrata apetytu, 
wzmożone pragnienie, zmiany kardiowaskularne (utrwalone nadciśnienie, 
przyspieszona akcja serca), rabdomioliza, bóle i zawroty głowy, zaburzenia 
o charakterze psychotycznym (nadpobudliwość, lęk, niepokój, trudności 
z zasypianiem), drżenia (zwłaszcza rąk), trudności w oddawaniu moczu 
(szczególnie u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego), duszności, bia-
łaczka, zmniejszenie wydzielania insuliny, wzrost poziomu glukozy we krwi, 
hypokaliemia, tolerancja.

Nie należy łączyć efedryny z aminami sympatykomimetycznymi (na-
silenie efektów na układ sercowo-naczyniowy). Przeciwskazaniem są: miaż-
dżyca tętnic, choroby serca, nadciśnienie (w tym u kobiet w ciąży ciśnienie  
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> 130/80 mm Hg), guz chromochłonny, łagodny rozrost gruczołu krokowego 
z zastojem moczu, jaskra z zamykającym się kątem przesączania, nadczyn-
ność tarczycy, cukrzyca, a także znieczulenia wykonane przy użyciu halotanu 
lub cyklopropanu z uwagi na zwiększone zaburzenia rytmu serca. Należy 
unikać długotrwałego stosowania efedryny u osób z nerwicą. Nie może być 
stosowana u dzieci poniżej 3. roku życia oraz przez kobiety karmiące (prze-
nika do mleka). 

Efedryna wchodzi w interakcje z innymi lekami. Podczas stosowania 
efedryny z innymi sympatykomimetykami, inhibitorami MAO lub oksyto-
cyną zwiększa się ryzyko nadmiernego wzrostu ciśnienia tętniczego. Można 
ostrożnie podawać efedrynę z β-adrenomimetykami w niewielkich dawkach 
i w postaciach wziewnych tych ostatnich leków. Efedryna osłabia także 
działanie leków przeciwnadciśnieniowych, hamujących zwoje nerwowe, 
nienarkotycznych leków przeciwbólowych oraz środków działających depre-
syjnie na ośrodkowy układu nerwowego. Równoległe stosowanie efedryny 
z glikozydami nasercowymi lub wziewnymi środkami znieczulenia ogólnego 
(halotan, cyklopropan) nasila zaburzenia rytmu serca. Stosowanie efedryny 
z teofiliną zwiększa pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego i wzmaga 
nudności czy wymioty. Podczas stosowania efedryny z trójpierścieniowymi 
lekami przeciwdepresyjnymi obserwuje się zahamowanie podwyższania ciś- 
nienia tętniczego przez efedrynę. 

Leki alkalizujące mocz (np. acetazolamid) zwiększają toksyczne działa-
nie efedryny, natomiast leki zakwaszające mocz (np. metyldopa, rezerpina) 
osłabiają działanie efedryny. 

Działanie toksyczne efedryny 
Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku (REACH) toksyczność ostra 
(LD50) dla chlorowodorku (-)efedryny u szczura wynosi 710 mg/kg (podanie 
doustne), > 2000 mg/kg (po podaniu na skórę) oraz 5,2 mg/l/4h (droga in-
halacyjna). LD50 wyznaczona dla racematu chlorowodorku efedryny wynosi 
527 mg/kg u szczura (podanie doustne). Efedryna może wywoływać słabe 
działanie drażniące u zwierząt doświadczalnych. Jej działanie uczulające nie 
jest znane. Po podaniu większych dawek efedryny u zwierząt opisano skurcz 
mięśnia sercowego, wzrost ciśnienia krwi, niewydolność oddechową oraz 
poważną dysfunkcję nerek.

Leki z natury skuteczne

Tabletki przeciw niestrawności Labofarm®

Senefol®

Quecor®

Tabletki uspokajające Labofarm®

Tradycyjnie wskazany w dolegliwościach związanych z zaburzenia-
mi procesu trawienia, takimi jak: uczucie pełności w żołądku, 
wzdęcia, zbyt małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego.

Lek wskazany w zaparciach.

Lek przeciwbiegunkowy.

Tradycyjnie wskazany w przejściowych, łagodnych stanach 
napięcia nerwowego oraz okresowych trudnościach 
w zasypianiu. 

Produkt złożony. Tabletka. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na korę kruszyny lub związki antranoidowe, 
korzeń mniszka lub inne rośliny rodziny astrowatych (Asteraceae, dawnej złożonych - Compositae), a także 
nadwrażliwość na którykolwiek z pozostałych składników leku, niedrożność, zwężenie lub atonia (zastój) 
jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, schorzenia zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodzie-
jące zapalenie okrężnicy), bóle brzucha o nieustalonej etiologii, stan odwodnienia połączony z utratą elektro-
litów niedrożność lub zwężenie dróg żółciowych, choroby wątroby, kamica żółciowa, czynna choroba wrzo-
dowa, żołądka i dwunastnicy, inne choroby dróg żółciowych. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Produkt złożony. Tabletka. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki leku.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Skład tabletki: liść i owoc senesu - 300 mg
Przeciwwskazania: Niedrożność i zwężenie jelit, atonia, zapalenie wyrostka ro-
baczkowego, zapalne schorzenia jelit, bóle brzucha niewiadomego pochodzenia, 
stan odwodnienia połączony z utratą elektrolitów. 
Nie należy stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Podmiot odpowiedzialny: 
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. www.labofarm.pl

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące 
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  

Skład tabletki: kora dębu - 370 mg
Lek tradycyjnie stosuje się w objawowym leczeniu łagodnych biegunek. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynną lub pomocnicze zawarte w preparacie.



Leki z natury skuteczne

Tabletki przeciw niestrawności Labofarm®

Senefol®

Quecor®

Tabletki uspokajające Labofarm®

Tradycyjnie wskazany w dolegliwościach związanych z zaburzenia-
mi procesu trawienia, takimi jak: uczucie pełności w żołądku, 
wzdęcia, zbyt małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego.

Lek wskazany w zaparciach.

Lek przeciwbiegunkowy.

Tradycyjnie wskazany w przejściowych, łagodnych stanach 
napięcia nerwowego oraz okresowych trudnościach 
w zasypianiu. 

Produkt złożony. Tabletka. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na korę kruszyny lub związki antranoidowe, 
korzeń mniszka lub inne rośliny rodziny astrowatych (Asteraceae, dawnej złożonych - Compositae), a także 
nadwrażliwość na którykolwiek z pozostałych składników leku, niedrożność, zwężenie lub atonia (zastój) 
jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, schorzenia zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodzie-
jące zapalenie okrężnicy), bóle brzucha o nieustalonej etiologii, stan odwodnienia połączony z utratą elektro-
litów niedrożność lub zwężenie dróg żółciowych, choroby wątroby, kamica żółciowa, czynna choroba wrzo-
dowa, żołądka i dwunastnicy, inne choroby dróg żółciowych. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Produkt złożony. Tabletka. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki leku.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Skład tabletki: liść i owoc senesu - 300 mg
Przeciwwskazania: Niedrożność i zwężenie jelit, atonia, zapalenie wyrostka ro-
baczkowego, zapalne schorzenia jelit, bóle brzucha niewiadomego pochodzenia, 
stan odwodnienia połączony z utratą elektrolitów. 
Nie należy stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Podmiot odpowiedzialny: 
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. www.labofarm.pl

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące 
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  

Skład tabletki: kora dębu - 370 mg
Lek tradycyjnie stosuje się w objawowym leczeniu łagodnych biegunek. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynną lub pomocnicze zawarte w preparacie.



Górny szereg od lewej: Piotr Zajac, Tomasz Płatek,  
Arkadiusz Litwin, Michał Szczęsny, Piotr Gwóźdź, 
Łukasz Bukiel. Dolny szereg od lewej: Hubert Sarliński, 
Dawid Panek, Barbara Jękot, Piotr Knapik, Filip Płoch 
(fot. Adam Świderski)

III Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej 
w Gniewinie koło Gdańska, zorganizowane 6 kwietnia 2014 r. przez Gdańską 

Okręgową Izbę Aptekarską – zwycięzcę ubiegłorocznych zawodów

Zwycięzcami zawodów zostali reprezentanci Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej, którzy 
w finale pokonali drużynę Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom naszej Izby biorącym udział w zawodach za poświę-
cony czas i zaangażowanie w treningi oraz waleczną postawę na zawodach. Życzymy sukcesów 
w przyszłości.

Serdeczne podziękowania składamy też przedstawicielom firmy Farmina za gorące kibi-
cowanie i wsparcie finansowe. 

Mimo wspaniałej sportowej postawy i zaciętej walki  
na boisku nie udało się naszej drużynie zająć miejsca  
na podium (fot. Adam Świderski)

Sponsorem naszej drużyny był krakowski producent 
leków: Farmina sp.z o.o. (fot. Adam Świderski)
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Wydawnictwo MedPharm Polska poleca

cena detaliczna: 120,00  zł
NASZA CENA: 105,00  zł

rok wydania: 2014
stron: 572

format: 190 × 270 mm
oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7846-017-6

NOWOŚĆ!
Farmacja kliniczna
Ulrich Jaehde, Roland Radziwill, Charlotte Kloft 

rok wydania: 2011
stron: 131

format: 210 × 210 mm
oprawa: twarda

ISBN: 978-83-62283-61-3
cena detaliczna: 51,00 zł
NASZA CENA: 47,00 zł

Dagmar Carra  
Język niemiecki w aptece

 

rok wydania: 2006
stron: 1135

format: 143 × 220 mm
oprawa: twarda

ISBN: 978-83-60466-04-9

Słownik medyczny
i farmaceutyczny

cena detaliczna: 94,00 zł
NASZA CENA: 78,00 zł

Wydanie I polskie   

w 11 językach

Redakcja wydania I polskiego:
Anna Wiela-Hojeńska, Edmund Grześkowiak, 
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Łukasz Łapiński, Agnieszka Skowron 

rok wydania: 2007
stron: 126

format: 210 × 210 mm
oprawa: twarda

ISBN: 978-83-60466-10-0

Dagmar Carra, Martha Hein 

cena detaliczna: 41,00  zł
NASZA CENA: 36,00  zł

Język angielski w aptece

Redakcja wydania I polskiego:
Anna Jelińska, Jerzy Pałka, Marianna Zając 

Bestseller
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U człowieka efedryna w niewielkim stopniu wykazuje ostre efekty tok-
syczne, choć dane literaturowe wskazują, że mogą się one ujawnić po przy-
jęciu dawki 3-krotnie przewyższającej dawkę terapeutyczną. Z powodu szyb-
kiej i całkowitej absorpcji efedryny jej kliniczne efekty (zaburzenia w układzie 
sercowo-naczyniowym i ośrodkowym układzie nerwowym) obserwuje się 
w ciągu 1–6 godzin po spożyciu.

Dawka śmiertelna efedryny nie jest ustalona. U dorosłych pacjentów, 
którzy przedawkowali efedrynę, w badaniach post mortem stężenie leku 
w surowicy wynosiło 3,49, 7,85 i 20,5 mg/L. Opisano też jednak przypadek 
przeżycia pacjenta, u którego stężenie leku w surowicy wynosiło 23 mg/L. 

Dawki jednorazowe efedryny w granicach 0,15–1,4 g nie wywołują po-
ważniejszych zaburzeń, choć osobnicza reakcja na lek może spowodować:

 w układzie sercowo-naczyniowym: wzmożoną pracę serca, nadciśnie-
nie, arytmie, wylewy lub udary niedokrwienne; kardiomiopatia została 
opisana u pacjenta, który nadużywał efedryny przez 10 lat;

 w układzie nerwowym: pobudzenie, lęk, bezsenność, zawroty głowy, 
parestezje, psychozy i drgawki; 

 w układzie pokarmowym: nudności, wymioty.
Opisano także nadmierne pocenie się, trudności z oddawaniem moczu, 

niewydolność nerek, obrzęk płuc, zwiększone ryzyko uszkodzenia tkanki 
mięśniowej poprzecznie prążkowanej (rabdomioliza) oraz ryzyko przełomu 
tarczycowego. Nie zaobserwowano kumulacji efedryny w organizmie.

Leczenie przedawkowania  
i zatrucia efedryną
Objawami przedawkowania efedryny są: niewydolność układu oddecho-

wego (duszności) i krążenia (wzrost ciśnienia krwi, tachyarytmia, ból serca),  
pojawienie się napadów drgawkowych, zmniejszenie napięcia mięśniowego. 
Mogą się też pojawić objawy pobudzenia, zaburzenie snu, splatanie oraz 
psychozy paranoidalne. 

Leczenie polega na zabezpieczeniu czynności oddechowych, zahamo-
waniu drgawek (podanie benzodiazepin, fenobarbitalu lub fenytoiny), obni-
żeniu ciśnienia krwi (stosowanie leków wazodilatacyjnych: fentolaminy, ni-
troprusydku, hydralazyny, nifedypiny) i zwalczeniu tachyarytmii (lidokaina, 
propranolol, esmolol). 

Nie zaleca się stosowania dializy lub hemoperfuzji ani zakwaszenia moczu. 
Ten ostatni zabieg przyspiesza wprawdzie eliminację efedryny z organizmu,  
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ale powoduje też uszkodzenie kanalików nerkowych przez wytrącanie się 
mioglobiny pochodzącej z uszkodzenia mięśni prążkowanych. 

Zastosowania niemedyczne efedryny
Efedryna jest nadużywana jako środek dopingujący (choć badania na-

ukowe nie potwierdziły zwiększenia siły, wytrzymałości czy wydolności  
fizycznej po przyjęciu bezpiecznej dawki efedryny – 120 mg), jako silny 
środek odchudzający (ma działanie termogenne; często bywa przyjmowana 
łącznie z kofeiną i aspiryną). Długotrwałe stosowanie prowadzi do rozwoju 
uzależnienia. 

Efedryna jest nadużywana z powodu oddziaływania pobudzającego 
ośrodkowy układ nerwowy, które przypomina działanie amfetamin (zwięk-
szenie uwalniania katecholamin w układzie nagrody). Pojawiające się uczu-
cie euforii, pobudzenie psychomotoryczne, halucynacje, poprawa nastroju, 
zwiększona koncentracja, usunięcie oznak zmęczenia, mniejsza potrzeba snu 
są słabsze niż w przypadku nadużywania metamfetaminy czy MDMA. W celu 
nasilenia ośrodkowych efektów efedryny lek ten często łączy się z kofeiną.

Rozwój uzależnienia od efedryny związany jest z pojawieniem się za-
burzeń psychicznych (manie, paranoje, depresje, myśli samobójcze, zmiana 
osobowości, zwiększenie agresywności i drażliwości, zaburzenia snu). Od-
notowano także zgony w wyniku przedawkowania efedryny u osób uzależ-
nionych.

Przytoczone poniżej informacje pochodzą z forów internetowych i nie 
mogą być w żadnym wypadku źródłem wiedzy na temat działania czy zasto-
sowania leków z efedryną. Przytaczamy je wyłącznie po to, by uświadomić 
czytelnikom, w jakim innym niż leczniczy celu może być kupowany lek i ja-
kie mogą być wobec niego oczekiwania. W cytatach zachowano oryginalną 
pisownię.

Z preparatów zawierających w składzie efedrynę najczęściej stosowano 
Tussipect® w tabletkach lub syropie w celu:

1. Zwiększenia możliwości uczenia – wiele osób przyznaje, że po Tus-
sipekcie uzyskiwały „rześkość umysłu”, nie były senne oraz łatwiej 
się uczyły. Nie brakuje też informacji o fatalnym samopoczuciu po 
dłuższym stosowaniu Tussipectu, z zanikami pamięci, gonitwą myśli, 
kołataniem serca, silnymi lękami, depresją. Część osób przyznaje, że 
uzależniła się od Tussipectu. 
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2. Odchudzania – forumowicze polecają sobie nawzajem mieszankę 
efedryny, kofeiny i kwasu acetylosalicylowego (ECA) jako środek 
o silnym działaniu termogenicznym, używany w celu spalenia tkanki 
tłuszczowej (np. Tussipect tabletki, aspiryna i coca-cola). Na jednym 
z forów internetowych można znaleźć takie wypowiedzi:

Robią [osoby należące do ruchu pro-ana – przyp. aut.] jeszcze coś 
o wiele gorszego, bo skrajnie niebezpiecznego dla zdrowia. Odchudzają 
się syropem na kaszel Tussipect. Zawiera on w swoim składzie efedry-
nę. Ta w połączeniu z kofeiną hamuje uczucie głodu. Mówi się nawet 
(zwłaszcza o „Tussi” w tabletkach), że jego działanie jest zbliżone do 
działania amfetaminy. 

Gdybym miał na czymś chudnąć, to chyba właśnie na Tussi, od 
wczoraj od godziny 16 w ustach nic nie miałem, jestem głodny, ale nie-
stety jedyne, co mogę przełknąć w tej chwili to woda. 

Tussi i kawa – to dzisiejszy sposób na odchudzanie. Nie mówi się 
jednak o tym, że ten preparat uzależnia, sprawia, że serce bije jak osza-
lałe, człowiek ma zaniki pamięci, jest skrajnie pobudzony, poci się, nie 
kontroluje swoich odruchów. 

3. Osiągnięcia euforii czy odmiennych stanów świadomości, szukania 
mocnych doznań psychicznych. Stosujący tabletki lub syrop w ilo-
ści przekraczającej nie tylko dawki lecznicze, ale także maksymalne 
dobowe liczyli na uzyskanie stanu pobudzenia czy euforii. Spotyka 
się informacje o zażywaniu jednorazowo 7–15 tabletek Tussipectu. 
Osoby po przedawkowaniu miały omamy i urojenia. Tu zacytuję jed-
ną z opinii na temat stosowania Tussipectu: 

Proste rzeczy sprawiają przyjemność, zwykły spacer czy szlug jest 
spełnieniem wszystkich marzeń. Świat jest piękny, a ty możesz zwal-
czyć zło znajdujące się na nim Chcesz wszystkim pomóc, gdy kumpel 
zasłabnie po bezalkoholowym ty pierwszy rzucisz się mu na ratunek. 
Tussipect jest substytutem amfetaminy i... też spiduje i daje moc. Naj-
chętniej cały czas byś chodził. W walce jesteś niemalże niezniszczalny 
[...] Ogółem chce się działać, chcesz sobie pobiegać, wejść na coś potem 
z tego zejść i tak w kółko przez całą noc [...] Po tussi mało, kto pogardzi 
jakimś dobrym trance’em szczególnie w domowym zaciszu, gdy nie 
będzie mógł zasnąć muzyka jest obowiązkowa. Każdy usłyszany dźwięk 
jest skierowany specjalnie dla Ciebie, wywołuje dreszcze i mrowienie na 
całym ciele [...] Świat po efedrynie wydaje się być taki ostry i prawdzi-
wy, stojąc w tłumie ludzi masz wrażenie ze z ich grona to ty wszystko 
najlepiej ogarniasz.
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Najczęściej osoby stosujące te leki prawdopodobnie nie zdają sobie spra-
wy, że takie objawy po zażyciu efedryny są działaniem niepożądanym. 

Zmiana statusu tych specyfików na Rp. spowodowała trudność w na-
byciu ich aptece. Zmniejszyła też zainteresowanie głównymi preparatami 
będącymi w obrocie i jednocześnie stosowanymi w celach poza wskazaniami 
terapeutycznymi: syropem i tabletkami Tussipect®. Nie znaczy to, że zmniej-
szyło się zainteresowanie legalnie dostępnymi lekami z substancjami psycho-
stymulującymi. 

Warto także wspomnieć, że efedryna jest stosowana do produkcji nie-
legalnych substancji uzależniających – metamfetaminy i metylokatynonu 
(efedron). Synteza metamfetaminy z efedryny polega na przekształceniu tej 
ostatniej w jodoefedrynę i kolejno jej redukcjach do zasady metamfetaminy, 
która poddana działaniu kwasu solnego wytrąca się w postaci krystalicznej 
soli, chlorowodorku metamfetaminy. Metamfetaminę otrzymuje się także 
przy zastosowaniu reakcji Bircha, w której zachodzi redukcja efedryny za po-
mocą litu rozpuszczonego w ciekłym amoniaku. Metylokatynon otrzymywa-
ny jest z leków zawierających efedrynę (lub pseudoefedrynę) podczas reakcji 
chemicznych z nadmanganianem potasu, octem i spirytusem.

Piśmiennictwo u autorek.
Małgorzata Filip1

Anita Rutkowska2 
Elżbieta Rząsa-Duran3 

1  Katedra Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Kraków; Pracownia Farmakologii 
Uzależnień, Instytut Farmakologii PAN, Kraków.

2  Katedra Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Kraków.
3  Okręgowa Izba Aptekarska, Kraków.
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Szanowni Państwo,

nakładem wydawnictwa MedPharm Polska ukazała się książka FIZJOLOGIA 
SKÓRY. 

Poniżej przedstawiamy publikację i zapraszamy do zakupów.

Fizjologia skóry
Teoria i praktyka

Zoe Diana Draelos, Peter T. Pugliese 
redakcja wydania I polskiego: Barbara Pytrus, 
Ewa Chlebus 
NOWOŚĆ

rok wydania: 2014 r.
ilość stron: 696
format: 165 × 235 mm
oprawa: miękka
cena detaliczna: 169,00 zł
nasza cena: 149,00 zł 

Fizjologia skóry. Teoria i praktyka to nie podręcznik, ale kompendium 
nowej wiedzy, z którą powinni zapoznać się dermatolodzy i lekarze medy-
cyny estetycznej, a także lekarze rodzinni, interniści, kardiolodzy, reumato-
lodzy i inni specjaliści. Pozycja ta polecana jest również kosmetyczkom, ko-
smetologom oraz wszystkim tym, którzy zawodowo zajmują się problemami 
skórnymi. Zakres poruszanych w niej tematów jest bowiem o wiele szerszy, 
niż sugeruje tytuł. W książce zawarto obszerny opis nie tylko zagadnień do-
tyczących fizjologii skóry, lecz także – czy może przede wszystkim – filozofii 
życia, która służy zdrowiu i urodzie. Filozofii, którą już od kilku dobrych lat 
pacjenci wykazują coraz większe zainteresowanie. 

Autorzy tej książki to para znakomitych amerykańskich lekarzy spe-
cjalizujących się w medycynie anty-aging. Są praktykami, którzy leczenie 
pacjentów łączą z pracą naukową i publikacjami w prestiżowych pismach 
branżowych. Przekazują oni wiedzę unikatową, jakiej nie zawierały wcześniej 
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żadne podręczniki. Równie szczegółowo autorzy omawiają zabiegi odmła-
dzające. Dopiero teraz na temat stosowania retinoidów, pilingów, zabiegów 
laserowych czy mikrodermabrazji zgromadzono wystarczająco dużo danych 
potwierdzających ich skuteczność. Nadeszła zatem pora, aby zapoznać z nimi 
większe grono specjalistów i uświadomić lekarzom, że nie służą one wyłącz-
nie odmładzaniu, lecz także leczeniu wielu chorób skóry. 

Książka zawiera bardzo aktualne informacje, ponieważ podstawowe 
wiadomości, które można znaleźć w wielu podręcznikach dermatologii, auto-
rzy uzupełnili o dokonania i odkrycia z ostatnich lat. Warto dodać, że do-
tyczą one zarówno niechirurgicznych metod odmładzania, jak i sposobów 
poprawiania kondycji skóry za pomocą hormonów, nutriceutyków czy po 
prostu diety. Myli się jednak ten, kto sądzi, że Fizjologia skóry służy głównie 
popularyzacji zabiegów wykonywanych w gabinetach medycyny estetycznej. 
Autorzy dołożyli starań, aby pokazać zabiegi, które mają już w pełni udo-
wodnione działanie, nad którymi dopiero prowadzi się badania i których 
skuteczność podawana jest w wątpliwość. Poruszają najbardziej dyskusyjne 
tematy, np. dotlenianie skóry czy choroby powstające w wyniku działania 
promieni słonecznych. Z tej znakomitej książki wynika jedna ważna konklu-
zja: w świetle najnowszych osiągnięć medycyny odmładzanie to dziedzina, 
w której swobodnie może się poruszać tylko ten, kto opanuje szeroki zakres 
wiedzy specjalistycznej.

Zamówienia przyjmuje:
MedPharm Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 28-30
53-333 Wrocław
tel. (071) 33 50 360
info@medpharm.pl
www.medpharm.pl
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Dietetyka – wybrane  
zagadnienia 
cz. V

Diety: niskotłuszczowa,  
niskowęglowodanowa,  
nisko- i wysokobiałkowa
W niniejszym numerze „Farmacji Krakowskiej” omówione zostaną czte- 

ry diety polegające na modyfikacji w podaży podstawowych składników po-
karmowych: tłuszczów, węglowodanów i białek.

Dieta niskotłuszczowa

Według najczęściej spotykanych definicji realizacja diety niskotłusz-
czowej polega na obniżeniu w dziennej racji pokarmowej podaży energii 
pochodzącej z tłuszczów do 15–20% całkowitej ilości energii. Opisywana 
dieta najczęściej stosowana jest w przebiegu zmian niedokrwiennych w ob-
rębie mózgu i serca na tle miażdżycowym, w przewlekłym zapaleniu trzustki, 
w chorobach dróg żółciowych oraz przy upośledzonym wchłanianiu i zabu-
rzonym trawieniu tłuszczów. Najczęściej jednak dieta niskotłuszczowa stoso-
wana jest jako profilaktyczna lub lecznicza tzw. dieta o kontrolowanej zawar-
tości kwasów tłuszczowych z ograniczeniem cukrów prostych. Jest to jedna 
z najczęściej wdrażanych obecnie diet, jej zadaniem jest obniżanie poziomu 
lipidów, w szczególności cholesterolu, we krwi, a co za tym idzie zapobieganie 
rozwojowi miażdżycy tętnic ze wszelkimi jej powikłaniami.

Dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych jest prostą 
modyfikacją żywienia podstawowego, polegającą na ograniczeniu w diecie 
nasyconych kwasów tłuszczowych oraz częściowym zastąpieniu ich jedno-
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nienasyconymi kwasami tłuszczowymi przy jednoczesnej kontroli spożycia 
cholesterolu. Ponadto u osób z nadwagą lub otyłością łączy się ją z dietą nisko-
energetyczną. Zawartość tłuszczu w dziennej racji pokarmowej nie powinna 
przekraczać 25–30% dobowego zapotrzebowania energetycznego. Ilość kwa-
sów tłuszczowych nasyconych powinna być zredukowana do 10% dobowego 
zapotrzebowania energetycznego, a ilość kwasów tłuszczowych wielonie-
nasyconych zwiększona do 6% i nie więcej niż 10% energetyczności diety. 
Stosunek kwasów omega-6 do omega-3 powinien wynosić 4 : 1, a nawet 5 : 1; 
10–15% energetyczności diety powinny stanowić kwasy jednonienasycone.

Aby uzyskać powyższe cele, należy uwzględnić w diecie znaczny udział 
olejów roślinnych bogatych w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, takich jak 
oleje kukurydziany, sojowy i słonecznikowy. Ponadto wskazane jest wpro-
wadzenie do diety kwasów jednonienasyconych, których niezastąpionymi 
źródłami są oliwa z oliwek i olej rzepakowy. Konieczna natomiast jest eli-
minacja tłuszczów zwierzęcych, takich jak smalec i słonina. Ograniczone lub 
wykluczone powinny być: tłuste mięso, wędliny, drób, masło, tłuste mleko 
i jego przetwory, podobnie produkty bogate w cholesterol: żółtka jaj, masło 
i produkty mleczne wysokotłuszczowe. Łączna ilość cholesterolu w diecie nie 
powinna przekroczyć 300 mg/dobę. Konieczne jest także ograniczenie spo-
życia cukrów prostych, które zwiększają poziom triglicerydów1, przy jedno-
czesnym zwiększeniu udziału w diecie produktów bogatych w węglowodany 
złożone (np. skrobia) i włókno pokarmowe, występujących m.in. w nisko-
przetworzonych produktach zbożowych, surowych warzywach, roślinach 
strączkowych i mało słodkich owocach.

Ponadto w realizacji diety o kontrolowanej zawartości kwasów tłusz-
czowych ważne są spożywanie pokarmów o wysokim potencjale przeciwutle-
niającym – warzyw, owoców i produktów zbożowych niskoprzetworzonych 
(płatki, grube kasze, niełuskany ryż, pieczywo i mąka razowa) i zwiększenie 
w pokarmach udziału witamin (m.in. witaminy C, prowitamin A, tokoferoli) 
oraz związków o potencjale antyoksydacyjnym (np. polifenole). Jest to bardzo 
istotne w diecie bogatej w nienasycone kwasy tłuszczowe, które są szczególnie 
1  Cukry proste ulegają w wątrobie przemianom i są magazynowane w postaci glikogenu, którego 

pula 70 g wystarcza na 12–18 godzin głodu. Magazynem glikogenu są także mięśnie, w których –  
w zależności od indywidualnej masy mięśniowej – gromadzi się go około ćwierci kilograma. Po 
wysyceniu tych dwóch pul, przy długotrwałym i nadmiernym dostarczaniu cukrów prostych 
wraz z pożywieniem, mogą one ulegać zarówno w wątrobie, jak i w tkance tłuszczowej induko-
wanemu przez insulinę metabolizmowi w cyklu pentozowym, syntezie kwasów tłuszczowych 
i ich sprzęganiu z glicerolem w triglicerydy, odkładane najczęściej w tkance tłuszczowej. Nad-
mierne i długotrwałe spożywanie węglowodanów może także skutkować ich metabolizmem do 
cholesterolu, także indukowanym przez insulinę. 
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podatne na procesy utleniania. Ponadto wysoki potencjał antyoksydacyjny 
organizmu zapobiega powstawaniu nadtlenków lipidowych, głównej przy-
czyny zmian miażdżycowych. Równolegle do powyższych zabiegów często 
praktykowane jest ograniczanie podaży soli kuchennej poniżej 6 g dziennie 
ze względu na powiązania nadciśnienia tętniczego ze zmianami miażdżyco-
wymi.

Ograniczenia i modyfikacje w stosowaniu diety dotyczą nie tylko skład-
ników pokarmowych, ale także technologii. Przede wszystkim wyeliminowa-
na powinna być obróbka termiczna w wysokich temperaturach (smażenie), 
dzięki czemu ogranicza się powstawanie nadtlenków. Podobnie powinno się  
ograniczyć wszystkie technologie, które wtórnie wprowadzają tłuszcz do 
potraw. Preferowane są natomiast technologie gotowania i wszystkie techno-
logie beztłuszczowe.

Dieta niskowęglowodanowa

Dieta niskowęglowodanowa uznawana jest przez wielu dietetyków nie 
tylko za korzystne postępowanie o charakterze leczniczym i profilaktycznym, 
ale wręcz za konieczność dla współczesnego człowieka. Na poparcie tej tezy 
przywoływane są często dane, według których w czasach prehistorycznych 
człowiek spożywał najwyżej 2 kg cukrów prostych rocznie, i to wyłącznie 
w okresie dostępności owoców i miodu. W XIX wieku ilość ta wynosiła już 
5 kg rocznie, obecnie zaś... aż 70 kg rocznie. Oznacza to, że 56% spożywanych 
obecnie kalorii pochodzi ze źródeł, które nie istniały, kiedy kształtowały się 
ludzkie geny i układ enzymatyczny!

Według klasycznych źródeł dieta niskowęglowodanowa powinna się ce-
chować: ograniczeniem spożycia cukrów prostych i tłuszczów, zwiększeniem 
spożycia węglowodanów złożonych oraz zwiększeniem spożycia błonnika 
pokarmowego. Dieta niskowęglowodanowa zalecana jest najczęściej pacjen-
tom cierpiącym na cukrzycę, a dopiero od niedawna promowana jest jako 
środek pomocniczy w przebiegu chorób nowotworowych.

Stosowanie diety niskowęglowodanowej w przypadku cukrzycy jest oczy-
wiste, prowadzi bowiem do uzyskania prawidłowego, fizjologicznego pozio-
mu cukru we krwi przy zminimalizowaniu jego wahań w ciągu doby. Dzięki 
temu zapobiega się powstawaniu nagłych i odległych powikłań cukrzycy, 
zapewniając pożądany stan zdrowia. 

Korzystny efekt diety niskowęglowodanowej w przebiegu choroby no-
wotworowej jest znacznie subtelniejszy, choć znany już od okresu dwudzie-
stolecia międzywojennego. W 1931 roku Otto Warburg otrzymał Nagrodę 
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Nobla za opisanie zależności metabolizmu guzów złośliwych od spożycia 
glukozy. Glukoza jest fermentowana przez komórki nowotworowe do kwasu 
mlekowego, nie zaś spalana jak w przypadku komórek zdrowych. Za zjawi-
sko to odpowiada aktywacja genu fermentacji TKTL-1 (transketolase-like 1) 
w komórkach nowotworowych. Powstający w wyniku fermentacji kwas mle-
kowy na skutek zmiany pH otoczenia komórki blokuje ataki komórek NK 
i dodatkowo niszczy otaczające komórki, tworząc rodzaj „tarczy ochronnej” 
dla komórek rakowych, a stopień zdolności do produkcji kwasu mlekowego 
jest wyznacznikiem prawdopodobieństwa wystąpienia przerzutów. Komórki 
rakowe są w tej sytuacji ściśle uzależnione od glukozy i do prowadzenia fer-
mentacji potrzebują 20–30 razy więcej cukru niż do klasycznego oddychania. 
Zjawisko to wykorzystuje pozytonowa tomografia emisyjna, wykazująca  
obszary w ciele człowieka pochłaniające większe ilości glukozy. Produkty me-
tabolizmu komórek nowotworowych zmniejszają także skuteczność chemio-  
i radioterapii, neutralizując wolne rodniki i chemioterapeutyki. Przy do-
starczaniu małej ilości glukozy komórki rakowe są „głodzone”, a przy tym 
powracają do mechanizmu oddychania tlenowego, dzięki czemu skuteczniej 
mogą być niszczone przez chemio- i radioterapię.

Realizacja diety niskowęglowodanowej w przypadku osób chorych na 
cukrzycę polega na: ograniczeniu ilości spożywanych węglowodanów łatwo 
wchłaniających się z przewodu pokarmowego (cukrów prostych), ogranicze-
niu tłuszczu wraz z modyfikacją kwasów tłuszczowych, zwiększeniu udziału 
w diecie węglowodanów złożonych, szczególnie pokarmów zawierających 
włókno pokarmowe, a także ścisłym zgraniu pór i wielkości posiłków oraz 
zawartości w nich węglowodanów z insulinoterapią lub farmakoterapią. Jed-
nocześnie konieczne są ograniczenie lub zwiększenie podaży energii, w za-
leżności od nadwagi, otyłości, względnie niedoboru masy ciała. Ilość białka 
w diecie powinna wynosić 0,6–1,0 g/kg masy ciała/dobę, z czego 50% powin-
no stanowić białko zwierzęce. Z tłuszczów powinno pochodzić maksimum 
30% energii diety, czyli około 1 g tłuszczu/kg należnej masy ciała/dobę, nato-
miast dla osób z otyłością – około 0,5 g/kg należnej masy ciała/dobę. Resztę 
zapotrzebowania energetycznego powinny stanowić węglowodany w ilości 
150–400 g/dobę w zależności od udziału białka i tłuszczu, dostarczając 50–60%  
energii w diecie. Należy zastrzec, że ilość węglowodanów w diecie nie powin-
na być mniejsza niż 150 g/dobę, ponieważ mogłoby to spowodować kwasicę. 
Podaż błonnika pokarmowego w diecie niskowęglowodanowej powinna wy-
nosić powyżej 25 g/1000 kcal.

W celu uniknięcia powszechnych w cukrzycy zmian miażdżycowych 
dieta niskowęglowodanowa pokrywa się z opisaną wyżej dietą o kontrolowa-
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nej zawartości kwasów tłuszczowych w zakresie modyfikacji kwasów tłusz-
czowych i podaży: cholesterolu, związków antyoksydacyjnych, witamin B6, 
B12 i kwasu foliowego, soli kuchennej oraz technologii przygotowania potraw.

Produkty zabronione w diecie niskowęglowodanowej to: cukier, pro-
dukty słodzone, miód, dżemy i wszelkie słodycze oraz alkohole. Produkta-
mi dopuszczalnymi są pokarmy zawierające węglowodany złożone: zboża, 
warzywa, ziemniaki, które mają wysoką zawartość skrobi i błonnika oraz 
niski indeks glikemiczny. Wskazane jest również stosowanie w miejsce cukru 
sztucznych lub – najlepiej – naturalnych środków słodzących (np. wyciągów 
ze stewii).

Dieta wysokobiałkowa

Dieta wysokobiałkowa jest przykładem diety zwiększającej spożycie wy- 
branego składnika pokarmowego: białek, których podaż wzrasta o około 
50%, a więc do poziomu 1,5–2,0 g na kilogram masy ciała na dobę, czyli su-
marycznie do mniej więcej 100–150 g dziennie. Jednocześnie podaż wszyst-
kich innych składników pokarmowych nie ulega zmianom i musi pokrywać 
fizjologiczne zapotrzebowanie. Ten cel osiągamy przez zwiększone spożycie 
produktów nabiałowych, mięsa i ryb, a więc tych wszystkich, które charakte-
ryzują się białkiem wysokowartościowym i łatwo przyswajalnym. Dieta ta jest 
niezbędna we wszystkich stanach, w których mamy do czynienia z wynisz-
czeniem organizmu, a więc w przebiegu chorób nowotworowych, w niedoży-
wieniu spowodowanym jadłowstrętem, w przewlekłych zapaleniach: wątroby 
i trzustki, w stanach zapalnych jelit, a także w rekonwalescencji po większości 
zabiegów chirurgicznych.

Zadaniem diety wysokobiałkowej jest dostarczenie do organizmu od-
powiednio dużej ilości aminokwasów do celów anabolicznych, takich jak: 
budowa i odbudowa komórek i tkanek, tworzenie białek odpornościowych, 
enzymów, hormonów, odtworzenie masy białkowej po okresach niedożywie-
nia i intensywnego katabolizmu. Dietę tę stosuje się najczęściej w wyrów-
nanej marskości wątroby, w rekonwalescencji po zawale mięśnia sercowego, 
w stanach pooperacyjnych po częściowym wycięciu trzustki lub jelita grube-
go, w zespołach poresekcyjnych, w stanach po urazach czaszki, oparzeniach, 
a także w wyniszczeniu i niedożywieniu białkowym (np. w przebiegu choroby 
nowotworowej, przetokach pooperacyjnych, jadłowstręcie psychicznym). 
Bardzo często wdrożenie diety wysokobiałkowej konieczne jest w nadczyn-
ności tarczycy i we wszelkich chorobach przebiegających z ujemnym bilan-
sem azotowym. 
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Stosując dietę wysokobiałkową, należy zwrócić uwagę, by białko poda- 
wane było z wysokoenergetycznymi składnikami pokarmowymi, tak by za-
pobiec wykorzystaniu białka na cele energetyczne. Kolejną cechą diety bo-
gatobiałkowej powinna być lekkostrawność, dzięki której uzyskujemy pełne 
wykorzystanie wszystkich podawanych składników pokarmowych. Kolejną 
sugestią przekazywaną przez źródła jest dodatkowe wzbogacanie klasycz-
nych potraw niskobiałkowych w produkty wysokobiałkowe, takie jak mleko 
w proszku czy białka jaja. Dodatki te można wykorzystać do zaprawiania zup, 
sosów, deserów, ziemniaków, farszów, sałatek...

Najważniejszymi produktami zalecanymi w diecie bogatobiałkowej są 
mleko i jego przetwory: sery, twarogi, napoje mleczne fermentowane. Nie 
mniej wartościowe są jaja na miękko oraz chude mięso, najlepiej drobiowe 
lub z ryb (dorsza, sandacza, leszcza), a także chude wędliny: szynka, polędwi-
ca i wędliny drobiowe.

Dieta niskobiałkowa

Zgodnie z nazwą dieta niskobiałkowa jest całkowitym przeciwieństwem 
diety opisanej powyżej. Ogranicza się tu podaż białka, od około 30% fizjo-
logicznej normy poczynając (czyli do 0,6–0,7 g/kg masy ciała/dobę), jednak 
zmniejszenie ilości może być znaczniejsze, z całkowitą rezygnacją z białek 
włącznie w skrajnych przypadkach. Wszystko w zależności od stanu chorego. 
Podaż energii i innych składników powinna pozostać na poziomie pokrywa-
jącym fizjologiczne zapotrzebowanie. Dzięki zastosowaniu diety niskobiałko-
wej obniża się w organizmie poziom toksycznych produktów metabolizmu 
białek: mocznika i amoniaku, dzięki czemu oszczędzane są narządy odpo-
wiedzialne za wydalanie tych substancji: wątroba i nerki. Jednocześnie należy 
dbać, aby nie doszło do ujemnego bilansu azotowego.

Dieta niskobiałkowa jest przykładem diety, która zastosowanie znajduje 
w ciężkich stanach chorobowych nerek i wątroby: w niewydolności wątroby 
i śpiączce wątrobowej, w marskości wątroby, a także w ostrej niewydolności 
nerek w okresie skąpomoczu i bezmoczu, przewlekłej niewydolności nerek 
w fazie niewyrównanej i w mocznicy.

Dietę niskobiałkową stosuje się najczęściej w warunkach szpitalnych, 
a ustalana jest indywidualnie dla każdego chorego, na podstawie najśwież-
szych badań diagnostycznych, takich jak klirens kreatyniny i poziom moczni-
ka we krwi. Podaż białka jest więc określana w zależności od bieżącego stanu 
chorego narządu. Ogólnie jednak przyjmuje się, że przy stosowaniu diety 
niskobiałkowej ograniczenia białka powinny być możliwie jak najmniejsze 
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i trwać jak najkrócej. Ze względu na drobiazgową kalkulację podaży białek 
dieta niskobiałkowa musi mieć cechy diety łatwostrawnej, tak aby maksymal-
nie zwiększyć dostępność składników odżywczych. Należy także zauważyć, że 
stosowanie diety niskobiałkowej jest szczególnie trudne ze względu na brak 
łaknienia wywołany zatruciem metabolitami azotowymi.

Jak wcześniej wspomniano, dieta niskobiałkowa realizowana jest w za-
leżności od stanu chorego narządu: nerek lub wątroby. Przy niewydolności 
zaawansowanej ilość białka w diecie powinna być mniejsza niż 0,5 g/kg 
masy ciała (20–30 g dziennie). Mniej drastyczne ograniczenia pozwalają na 
wprowadzenie do diety 40–50 g białka, do czego organizm łatwo się adaptuje, 
jednak dobowa podaż tego składnika nie powinna przekraczać 0,6–0,7 g/kg 
masy ciała. Dostarczane białko powinno być wysokowartościowe, pocho-
dzenia zwierzęcego (mleko, jaja, sery, mięso i jego przetwory). Jeżeli poziom 
mocznika we krwi zwiększa się powyżej 25–30 mmol/l, należy ograniczyć po-
daż białka poniżej 20 g dziennie, co nie pokrywa fizjologicznego zapotrzebo-
wania i wymaga równoczesnego podawania preparatów aminokwasowych. 
Bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na to, by energia dostarczana była przez 
produkty wysokoenergetyczne (takie jak węglowodany i tłuszcze) i równo-
cześnie niskobiałkowe (np. ziemniaki i chleb niskobiałkowy), spożywane 
razem ze źródłami aminokwasów, tak aby zapobiec wykorzystaniu białka na 
cele energetyczne. Ponadto, podobnie jak w przypadku samych białek, in-
dywidualnie dobiera się podaż innych składników pokarmowych: soli mine-
ralnych (głównie sodu, potasu, fosforu, wapnia i żelaza), witamin z grupy D, 
witamin przeciwutleniających, witamin rozpuszczalnych w wodzie, kwasów 
tłuszczowych, cholesterolu i płynów.

Produktami wskazanymi w diecie niskobiałkowej są ziemniaki, warzywa 
i owoce, pieczywo ciemne i jasne, masło, pasty mięsno-warzywne, ryż oraz 
kasze. Dopuszczalne są natomiast chude mięso i białko jaj, a zabronione mle-
ko i przetwory mleczne, żółtka jaj, podroby i nasiona roślin strączkowych.

W kolejnej „Farmacji Krakowskiej” opisana zostanie duża rodzina bar-
dzo istotnych we współczesnej dietetyce diet lekkostrawnych, do których 
zaliczają się: klasyczna dieta lekkostrawna, tzw. dieta „oszczędzająca” (dieta 
lekkostrawna z ograniczeniem błonnika i substancji pobudzających wydzie-
lanie soku żołądkowego), oraz dieta lekkostrawna z ograniczeniem podaży 
tłuszczu.

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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Pazdirkowie

Poprzedni numer „Farmacji Krakowskiej” przyniósł informację 
o śmierci w wieku 91 lat magister farmacji Krystyny Urbańskiej, 
długoletniej – co podkreślał nekrolog – pracowniczki i kierow-

niczki apteki w Wojniczu. Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” pamiętają 
być może bogato ilustrowany wywiad z magister Urbańską, zatytułowany 
Dom pachniał apteką, a apteka domem, zamieszczony w numerze 3/2010. 
W wywiadzie tym moja rozmówczyni wspominała nie tylko czasy swojej 
pracy w wojnickiej aptece, ale także swoich rodziców, Stanisławę i Józefa 
Pazdirków, którzy aptekę tę zakupili w 1931 roku i przez kolejnych 20 lat 
pozostawali jej właścicielami. Rozpoczęty w ubiegłym numerze cykl Apte-
karskie rodziny, a zarazem śmierć magister 
Krystyny Urbańskiej stwarzają okazję do 
zaprezentowania kolejnej farmaceutycz-
nej familii, tym razem dwupokoleniowej, 
z której nazwiskiem kojarzone było apte-
karstwo w Wojniczu przez blisko 60 lat! 
Bogate, pełne archiwalnych dokumentów 
zbiory rodzinne pozwalają odtworzyć jej 
losy bardzo dokładnie. 

Głowa farmaceutycznego rodu, magi-
ster Józef Pazdirek, urodził się 21 paździer-
nika 1882 roku w Ślemieniu, w ówczesnym 
powiecie żywieckim, jako syn Antoniego 
i Franciszki z domu Prezentkiewicz. Wy-
chowywał się jednak w Nowym Sączu, gdzie 
mieszkali jego dziadkowie i gdzie ukończył 
również szkołę „normalną” i osiem klas 
szkoły gimnazjalnej. Praktykę aptekarską 
rozpoczął w 1908 roku w aptece Antonie-
go Gebauera w Żywcu, a kończący ją egza- 
min tyrocynalny zdawał przed komisją  

Magister Józef Pazdirek. 
Lata 40. XX wieku

Źródło: wszystkie ilustracje 
zamieszczone w artykule pochodzą 
ze zbiorów rodzinnych.
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egzaminacyjną Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej 4 marca 1911 roku. 
Na „Dyplomie tyrocynalnym” widnieje ocena valde bene. 

Pomyślne zdanie egzaminu tyrocynalnego pozwoliło Pazdirkowi posłu-
giwać się tytułem „assystenta farmacji” i jako taki zatrudnił się już w dniu 
zdania egzaminu w miejscu swej dotychczasowej pracy – w aptece Anto-
niego Gebauera w Żywcu. Z okresu tego zachowało się bardzo interesujące 
poświadczenie pracy zawodowej, wystawione Pazdirkowi przez pryncypała, 
mówiące wiele o ówczesnej kulturze i stosunkach międzyludzkich: „Niniej-
szem zaświadczam, że Pan Józef Pazdirek, Asystent farmacyi rodem ze Śle-
mienia w Galicyi – pozostawał u mnie w tym charakterze w czasie od 4 marca 
1911 do 1 października 1911, tj. do chwili udania się do Krakowa na Uni-
wersytet Jagielloński na dalsze studya – pełniąc przez cały ten przeciąg czasu 
obowiązki swoje ku największemu zadowoleniu memu, i dla Jego prawości 
i rzetelności, fachowej wiedzy i zdolności – nie mam dość słów pochwały. 
Z żalem prawdziwym z Nim się rozchodząc, polecam Go jak najlepiej moim 
Panom Kolegom”.

„Legitymacya” członkowska Koła Farmaceutów Uczniów Uniwersytetu  
Jagiellońskiego w Krakowie

Z okresu dwuletnich studiów uniwersyteckich Józefa Pazdirka zachował 
się w zbiorach rodzinnych unikalny „Protokół” z praktycznej części egzaminu 
kończącego studia farmaceutyczne. Otóż Józef Pazdirek otrzymał do analizy 
„ciecz bezbarwną, lekko opalizującą, reakcyi kwaśnej”. W toku licznych prób 
analitycznych, wykluczających obecność kolejnych pierwiastków, udało się 
ustalić, że z roztworu strącają się osady związków cyny (w postaci chlorku) 
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oraz baru i wapnia (węglany). Drugim zadaniem było określenie stopnia za-
nieczyszczenia chlorku rtęci I chlorkiem rtęci II. Józef Pazdirek studia ukoń-
czył terminowo, 12 lipca 1913 roku, a jego dyplom magisterski datowany jest 
na 22 lipca tego samego roku. 

Już w czasie studiów angażował się w działalność społeczną – należał do 
Koła Farmaceutów Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jednocześnie, 
korzystając z uprawnień przynależnych „assystentowi farmacyi”, pracował 
w krakowskich aptekach, sprawując często dyżury nocne.

Po uzyskaniu dyplomu magistra farmacji Pazdirek postanowił, że będzie 
pracować w Nowym Sączu, w aptece Pod Białym Orłem Antoniego Jarosza. 
W 1915 roku – jak pisał w swoim „Curriculum vitae” – służył w tarnow-
skim 15 pułku piechoty, „skąd został wyreklamowany dla [...] apteki” Pod 
Białym Orłem. Ostatecznie czas pracy Pazdirka w Nowym Sączu zamknął się 
w datach 15 października 1913 roku i 6 grudnia 1919 roku. Pracował w niej 
jako „receptaryusz” i „laboratoryusz”. Następnie – na analogicznych stano-
wiskach – był zatrudniony w dobrze sobie znanej aptece Antoniego Gebauera 
w Żywcu. Tym razem okres pracy był krótki – trwał od 7 grudnia 1919 roku 
do 1 listopada 1920 roku, miał jednak zaważyć na dalszym życiu magistra 
Pazdirka. W aptece Gebauera pracowała bowiem Stanisława Tymińska, świe-
żo upieczona absolwentka studiów farmaceutycznych we Lwowie. Pomiędzy 
dwójką farmaceutów zawiązało się uczucie, które wkrótce miało zaprowadzić 
ich na ślubny kobierzec!

Firmowa etykieta apteki Pod Opatrznością dzierżawionej przez Józefa Pazdirka

Jeszcze w czasie pracy w nowosądeckiej aptece Jarosza magister Paz-
direk uzyskał tzw. pięciolecie, czyli osiągnął okres pięciu lat pracy w aptece 
od momentu skończenia studiów uniwersyteckich i podjęcia zatrudnienia  
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w aptece. Dawało mu to prawo do samo-
dzielnego prowadzenia apteki własnej lub 
wydzierżawionej (jak wówczas mawiano –  
„zarządzania” apteką). Z tej okazji woj-
nicki aptekarz szybko skorzystał, obej-
mując 1 kwietnia 1921 roku „dzierżawę 
apteki” Pod Opatrznością „ś.p. Christa 
w Jaworznie”.

W Jaworznie Józef Pazdirek zało-
żył rodzinę. Wspomnianą już magister 
farmacji Stanisławę Tymińską poślubił 
15 października 1921 roku. Jego wybran-
ka urodziła się 21 września 1896 roku 
w Bukaczowcach w ówczesnym powiecie 
rohatyńskim, jako córka Mikołaja i Cze-
sławy Radoń. We Lwowie uczęszczała do 
„Prywatnego Gimnazyum Żeńskiego Zo-
fii Strzałkowskiej”, gdzie uzyskała świa-
dectwo dojrzałości. Następnie rozpoczęła 

naukę aptekarską w aptece Zdzisława Zawałkiewicza w Kamionce Strumiło-
wej, zakończoną pomyślnie zdanym egzaminem tyrocynalnym 1 paździer-
nika 1917 roku. Już kolejnego dnia wstąpiła na studia farmaceutyczne we 
Lwowie, zakończone w 1920 roku otrzymaniem tytułu magistra farmacji 
z „postępem celującym”. Podobnie jak jej przyszły małżonek równolegle do 
studiów farmaceutycznych, korzystając ze zdobytych uprawnień „assystenta 
farmacyi”, pracowała we lwowskiej aptece Ehrbara i... również angażowała się 
w życie studenckie, piastując funkcję sekretarza i członka wydziału organi-
zującego się dopiero „kółka farmaceutycznego słuchaczy Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie”. Wedle relacji „Kroniki Farmaceutycznej” kółko to 
„z powodu ciężkich stosunków wojennych przestało funkcyonować”.

Pierwszym miejscem pracy Stanisławy Tymińskiej po uzyskaniu dyplo-
mu magistra farmacji była apteka Antoniego Gebauera, gdzie pracowała od 
1 sierpnia 1920 roku do 15 września 1921 roku. Jak wspomniano wyżej, to 
właśnie tutaj poznała magistra Józefa Pazdirka, z którym po ślubie zamiesz-
kała w Jaworznie. Oficjalne poświadczenie pracy mówi, że pracę w wydzier-
żawionej aptece rozpoczęła Stanisława Tymińska 15 października 1921 roku, 
a więc w dniu... ślubu z Józefem Pazdirkiem!

Jak wspominała Krystyna Urbańska, córka państwa Pazdirków, ich dom 
znajdował się daleko od apteki Pod Opatrznością, a ojciec spędzał w niej całe 

Stanisława z Tymińskich 
Pazdirkowa. Lata 40. XX wieku
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dnie. Matka pełniła nie tylko obowiązki domowe, ale także pracowała w ap-
tece popołudniami.

„Karta członkowska” krakowskiego oddziału Polskiego Powszechnego  
Towarzystwa Farmaceutycznego

Dzierżawa apteki nie była jednak szczytem ambicji państwa Pazdirków. 
Podobnie jak wszyscy ówcześni farmaceuci marzyli oni o posiadaniu apteki 
własnej! W tym celu w miejscu zamieszkania magister Józef Pazdirek uzyskał 
wymagane przez prawo „Świadectwo moralności”. Naczelnik gminy w Ja-
worznie wystawił aptekarzowi następującą opinię: „Świadectwo moralności, 
mocą którego stwierdza się, że p. Józef Leon Pazdirek ur. w r. 1882, rel. rzym. 
kat. dzierżawca apteki, żonaty, zamieszkały w Jaworznie zachowywał się 
przez przeciąg swego pobytu w tutejszej gminie wzorowo i nie dawał powodu 
do zażaleń w tutejszym Urzędzie gminnym. Niniejsze świadectwo wydaje 
się petentowi jako załącznik do podania o koncesję na aptekę”. Ponadto do 
wystąpienia o przyznanie koncesji potrzebne było „Świadectwo przynależno-
ści”, „mocą którego Gmina król. woln. Miasta Nowego Sącza” poświadczała, 
że „aptekarz Józef Leon dwojga imion Pazdirek w tej gminie posiada prawo 
przynależności”.

Wedle wspomnień córki magistra Pazdirka pierwszym miejscem, w któ-
rym chciał on założyć aptekę, był Przeworsk. Miałaby to być jednak już druga 
apteka w tym miasteczku i dlatego też od lwowskiego Urzędu Wojewódzkie-
go otrzymał w 1930 roku odpowiedź odmowną. Udał się natomiast zakup 
apteki w Wojniczu od dotychczasowego właściciela – magistra Mariana Ger-
lacha. Dzierżawę apteki w Jaworznie zakończył magister Pazdirek 31 grudnia 
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1930 roku, pozostawiając sobie zapewne kilka miesięcy czasu na dopełnienie 
formalności związanych z zakupem apteki w Wojniczu. O kupnie wojnickiej 
apteki przez Józefa Pazdirka informowały „Wiadomości Farmaceutyczne” 
pisząc, że „nabył na własność aptekę w Wojniczu (woj. krakowskie)”. „Kon-
cesja” na prowadzenie apteki w Wojniczu, podpisana przez wojewodę kra-
kowskiego, datowana jest na 25 października 1931 roku.

Na barkach dwójki farmaceutów spoczął cały ciężar prowadzenia apteki. 
Towar zamawiano przez korespondencję pocztową, głównie w krakowskich 
hurtowniach „Pharma” i „Zoria”. Apteka wojnicka dysponowała lekami wy-
twarzanymi we własnym zakresie, np. fasowanymi z większych porcji maścia-
mi: borową, tranową, ichtiolową czy tranową, oferowała też chętnie kupowa-
ne leki gotowe, głównie słynnych firm polskich Klawe i Spiess. Wojniczanie 
lojalnie korzystali z apteki Pazdirków, nie wyjeżdżając po zakup leków np. do 
Tarnowa.

Państwo Pazdirkowie, wraz z dwójką dzieci – bliźniętami Krystyną i An-
drzejem – zamieszkali w pomieszczeniach przylegających do apteki, miesz-
czących się wraz z prowadzoną przez nich placówką pod jednym dachem. 
Podczas gdy rodzice organizowali i prowadzili aptekę, Krystyna i Andrzej 
uczęszczali do wojnickiej szkoły powszechnej, a następnie, od 1936 roku, do 
gimnazjum w Tarnowie. Ze względu na nie najlepsze warunki lokalowe Paz-
dirkowie planowali wybudowanie dla apteki od podstaw nowego budynku, 
który pomieściłby także obszerne mieszkanie dla rodziny. Niestety wybuch 
wojny pokrzyżował te plany.

Jak już wspomniano, pracę w wojnickiej aptece wspominała w wywia-
dzie zamieszczonym na łamach „Farmacji Krakowskiej” córka państwa Paz-
dirków, Krystyna. Warto przytoczyć najciekawszy jego fragment, najtrafniej 
oddający klimat dawnego aptekarstwa: 

[...] dla rodziców, właścicieli apteki, apteka była swoistym, ale kocha-
nym więzieniem, czynnym od godziny 8 do 20, a w niedziele od 8 do 12. 
O rodzinnych wakacjach i wyjazdach nie było w ogóle mowy. Aptekarska 
rodzina spotykała się tylko w czasie wspólnych, domowych posiłków: śnia-
dań i kolacji, a w niedzielę – dodatkowo obiadów. Ojciec pracował w ap-
tece od godziny 8 do 14, potem odbywał parogodzinny spacer z dziećmi 
i psem. Mama pracowała od 14 do 20, a w domu pomagały jej dwie służące. 
Przedwojenna apteka to przede wszystkim śliczne, zabytkowe urządzenie, 
właściwe wyposażenie, świetnie zaopatrzony kącik analityczno-laborato-
ryjny, duża fachowa biblioteka. Na strychu urządzona była zielarnia. Bar-
dzo duża, urządzona piwnica, nie była używana z powodu podchodzącej 
do niej wody. Jako ciekawostkę dodam do tych obrazków z przeszłości 
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kilka słów o tym, jak zaczynał się w aptece moich rodziców pierwszy dzień 
Nowego Roku. Aptekę otwierała Mama, uprzednio wysławszy nasze słu-
żące na Rynek w celu „złowienia mężczyzny”, obojętnie kogo, który miał 
wejść pierwszy do apteki i zakupić (za pieniądze dane mu przez służącą 
Mamy) proszki „z kogutkiem”. To gwarantowało wszystko, co dobre, dla 
apteki na cały następny rok! We wzajemnych stosunkach z pacjentami 
najważniejsza była serdeczność, życzliwość, dominujący zawsze dobry 
humor, wyczuwalna chęć pomocy i kultura. Gwarantowało to pozytywną 
opinię apteki. Praca na jej zapleczu była nieraz bardzo ciężka, to samo-
dzielne przygotowywanie „półfabrykatów”, potrzebnych do wykonywania 
recept, to fasowanie leków dla ułatwienia ich ekspedycji... Wielogodzinna 
czynność apteki była wynikiem rozumienia potrzeby łatwego i szybkiego 
dostarczania leków choremu. Praca w godzinach nocnych wchodziła w za-
kres obowiązków farmaceuty. Nocne dyżury były obligatoryjne.

Stanisława Pazdirkowa z dziećmi – bliźniętami: Krystyną i Andrzejem. Lata 30. XX wieku

Józef Pazdirek bardzo szybko odnalazł się w nowym miejscu pracy 
i zamieszkania. W czasie dalekich spacerów odwiedzał swych pacjentów nie 
tylko w Wojniczu, ale także w okolicznych wioskach. Wzorowe wypełnianie 
obowiązków aptekarza, wielka wiedza, życzliwość, pogodne usposobienie, ła-
twość w nawiązywaniu kontaktów i prawdziwe oddanie pacjentom sprawiły, 
że bardzo szybko stał się w Wojniczu postacią lubianą i popularną. 
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Magister Józef Pazdirek uczestniczył w działalności różnych instytucji 
społecznych oraz zawodowych. Pełnił funkcję radnego miasta. Był „człon-
kiem zwyczajnym” Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Po-
wszechnych, „członkiem rzeczywistym” Polskiego Czerwonego Krzyża, a tak-
że członkiem Klubu Aptekarzy w Krakowie. Córka wojnickiego aptekarza,  
magister farmacji Krystyna Urbańska, wspominała w czasie jednej z rozmów 
z niżej podpisanym, że działalność w PCK była dla Józefa Pazdirka szczegól-
nie trudna w pierwszych dniach II wojny światowej, kiedy to musiał przeka-
zywać informacje o zabitych żołnierzach ich rodzinom. 

O społecznej pozycji wojnickiego aptekarza może świadczyć fakt, że 
zapraszano go na wszystkie oficjalne uroczystości. Z kolei Stanisława Pazdir-
kowa aktywna była na polu działalności charytatywnej, m.in. uczestniczyła 
w pracach Towarzystwa św. Wincentego à Paulo i organizowała w Wojniczu 
przedszkole.

1 września 1939 roku Józef Pazdirek nie opuścił swojej apteki i – jak 
wspomina córka – „był głównym kontaktem między pozostałą ludnością 
a okupantem, który »mianował« go zakładnikiem za spokój w Wojniczu. 
Jako członek PCK umożliwiał ludziom odszukanie się po tej pierwszej zawie-
rusze wojennej, pomagał Żydom i wszędzie, gdzie widział potrzebę pomocy, 
w miarę swych możliwości i umiejętności pomagał”.

Podobnie jak wielu małopolskich aptekarzy państwo Pazdirkowie za-
służyli się działalnością społeczną w czasie okupacji: Stanisława Pazdirkowa 
w mieszczącym się przy aptece domu przyjmowała dziesiątki Polaków z tere-
nów włączonych do III Rzeszy, oferując im darmowy poczęstunek i medyka-
menty. Pazdirkowie, płynnie władający językiem niemieckim, przekazywali 

Odcisk pieczęci apteki Józefa Pazdirka
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także wojniczanom wiadomości z niemieckich gazet i ogłoszeń rządowych. 
W działalność dla Armii Krajowej magister Józef Pazdirek zaangażował się 
pod konspiracyjnym pseudonimem „Aptekarz”. Prowadził m.in. zajęcia 
z pierwszej pomocy na tajnych kursach, przekazywał walczącym oddzia-
łom leki, materiały opatrunkowe i pieniądze. Postawa wojnickich aptekarzy 
w czasie okupacji niemieckiej spowodowała, że więzy z ludnością miasteczka 
zacieśniły się jeszcze bardziej, a rodzinę Pazdirków zaczęto traktować jak 
„swoich”.

Potomkowie wojnickich aptekarzy: Krystyna i Andrzej Pazdirkowie  
w izbie ekspedycyjnej wojnickiej apteki. Lata 30. XX wieku
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W czasie wojny pracę w wojnickiej aptece podjęły dzieci państwa Paz-
dirków: Andrzej i Krystyna. Ambicją rodziców było, aby syn został farma-
ceutą, a córka – lekarzem. Jak miało się jednak okazać, plany te skorygowało 
życie: Krystyna okazała się znacznie bardziej uzdolniona w pracy w aptece, 
natomiast zainteresowania Andrzeja szły coraz wyraźniej w kierunku medy-
cyny. Tymczasem jednak syn aptekarzy pracował jako fachowa sprzątaczka, 
córka zaś – jako siła techniczna. Miało to oczywiście na celu posiadanie przez 
nich „karty pracy”, która dawała ochronę przed wywiezieniem przez hitle-
rowców do obozu pracy. Konspiracyjna działalność Andrzeja w strukturach 
Armii Krajowej doprowadziła w czerwcu 1943 roku do aresztowania go przez 
gestapo i uwięzienia w obozie koncentracyjnym w Pustkowiu pod Dębicą we 
wrześniu 1943 roku. Na szczęście po upływie roku rodzinie udało się go wy-
kupić. W maju 1944 roku powrócił do Wojnicza, a już po wojnie skończył 
studia lekarskie.

Józef Pazdirek z synem Andrzejem w wojnickiej aptece. Lata 40. XX wieku

Po okupacji Józef Pazdirek początkowo zaangażował się w działalność 
społeczną na rzecz korporacji aptekarzy. Na pierwszym zebraniu delegatów Za-
rządu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, które odbyło się 14 września 
1946 roku, był reprezentantem aptekarzy powiatu brzeskiego. Jednak szyka-
ny władz państwowych, rujnujące podatki i krzywdzące, skromne przydziały  
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leków bardzo szybko spowodowały, że państwo Pazdirkowie wycofali się 
z aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Nacjonalizację apteki magi-
ster Józef Pazdirek przyjął pozornie spokojnie, ale następujące po niej krzyw-
dzące zarządzenia władz komunistycznych okazały się zbyt wielkim ciosem, 
który zmęczonego już pracą i życiem człowieka doprowadził do zawału serca. 
Zmarł 12 kwietnia 1951 roku.

Legitymacja członka Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

W tej sytuacji kierownikiem Apteki Społecznej nr 58 w Wojniczu zosta- 
ła Stanisława Pazdirkowa. Po 15 latach pracy, 7 grudnia 1966 roku, przeszła 
na rentę z przyczyn zdrowotnych, a żegnana była okolicznościowym pismem 
dyrektora Krakowskiego Zarządu Aptek magistra Tadeusza Szewczyka: 
„w związku z odejściem Obywatelki z pracy [...] Dyrekcja Krakowskiego Za- 
rządu Aptek w Krakowie [...] składa podziękowanie za dotychczasową niena-
ganną, długoletnią pracę i pełną zrozumienia współpracę, życząc szybkiego 
powrotu do zdrowia”. Stanisława Pazdirkowa zmarła 17 marca 1970 roku. 
We wspomnieniach rodziny pozostaje jako osoba pełna godności osobistej, 
powagi i dystansu do świata i ludzi.

Po odejściu z pracy Stanisławy Pazdirkowej kolejnym kierownikiem 
apteki została jej córka, magister farmacji Krystyna Urbańska, która studia 
farmaceutyczne ukończyła we Wrocławiu 28 listopada 1950 roku. Kilka mie-
sięcy później, 3 lutego 1951 roku, w Katowicach poślubiła Stefana Urbańskie-
go. Pierwszym miejscem pracy świeżo upieczonej farmaceutki była apteka 
Świętej Elżbiety w Katowicach. 3 września 1951 roku, a więc już po śmierci 
ojca, Krystyna podjęła pracę w Aptece Społecznej w Wojniczu, a 7 grudnia 
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1966 roku mianowana została jej kierow-
nikiem. W zakres jej obowiązków wcho-
dziła nie tylko praca na ekspedycji i recep-
turze, ale także prowadzenie administracji,  
retaksacja recept i wypełnianie ksiąg służ-
bowych i handlowych.

Wśród zawodowych zasług magister 
Urbańskiej należy wymienić nie tylko ry-
gorystyczne prowadzenie apteki, ale także 
utrzymywanie stałego dyżuru nocnego 
w latach 60. i 70. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, że władze ap-
tekarskie dawno zlikwidowały instytucję 
nocnych dyżurów, a kierowniczka apteki 
kontynuowała je wyłącznie ze względu na 
potrzeby lokalnej społeczności.

W Wojniczu Krystyna Urbańska była  
również znana jako zasłużona działaczka społeczna, m.in. współzałożycielka 
„Zeszytów Wojnickich”, w których odpowiadała za kontakty z wojniczanami 
rozsianymi po całym świecie, prowadzenie części korespondencji redakcyj-
nej i rozsyłanie ponad 30 egzemplarzy „Zeszytów Wojnickich” do bibliotek 
całej Polski. Opublikowała także w „Zeszytach Wojnickich” kilkanaście 
wspomnień i artykułów historycznych, poświęconych m.in. swemu ojcu – 
magistrowi Józefowi Pazdirkowi, wojnickim pomnikom, przedwojennym 
kwestom na cele charytatywne, wojnickiej szkole powszechnej, wojnickiej 
społeczności żydowskiej czy wreszcie wkroczeniu wojsk hitlerowskich do 
Wojnicza. Od samego początku uczestniczyła w działalności powstałego 
w 1993 roku Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, w którym piastowa-
ła funkcję wiceprezesa. Ze zbiorów Krystyny Urbańskiej pochodziło wiele 
eksponatów eksponowanych w Izbie Muzealnej w Wojniczu, związanych 
m.in. z historią apteki. W ostatnich latach wsławiła się także jako organi-
zatorka kwest na cmentarzu parafialnym w Wojniczu, które miały na celu 
restaurację starych nagrobków i zabytkowej dzwonnicy przy kościele.

W 1983 roku Krystyna Urbańska uzyskała wiek emerytalny, pozostawa-
ła jednak na swym stanowisku aż do 1990 roku. Zmarła 2 marca 2014 roku. 

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek

Magister Krystyna Urbańska. 
Lata 70. XX wieku
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Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała...

Kurs zielarski w Krakowie. W dn. 12 b.m. rozpoczął się w Krakowie 
czterodniowy kurs zielarski, zorganizowany przez Gremium Aptekarzy Ma-
łopolski Zach. pod kierownictwem p. insp. farm. Mgra A. Filemonowicza. 
Wykłady na powyższym kursie objął p. prof. J. Muszyński, dyrektor studium 
farmaceutycznego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 

„Kronika Farmaceutyczna” z 16 kwietnia 1939 roku.

Odznaczenie. Złotym krzyżem zasługi został odznaczony p. Roman 
Nitribitt, zarządzający apteki H. Nitribitta w Krynicy, za zasługi na polu pro-
pagandy i rozwoju sportu. 

„Wiadomości Farmaceutyczne” z 7 maja 1939 roku.

Odczyt. Na zebraniu Sekcji Lekarzy Wolnopraktykujących Związku Le-
karzy P.[aństwa] P.[olskiego], które odbyło się w dn. 26.V. rb. mgr Czesław 
Fink-Finowicki wygłosił odczyt pt. „Współpraca medycyny i farmacji na polu 
fitoterapii”. Odczyt wzbudził zainteresowanie słuchaczy i spotkał się z uzna-
niem. Odczyty tego rodzaju są bardzo pożądane ze względu na konieczność 
nawiązania kontaktu ze światem lekarskim.

„Wiadomości Farmaceutyczne” z 16 czerwca 1939 roku.

Farmaceuci na uniwersytetach w świetle statystyki. Z „Wiad. Stat. Gł. 
Urz. Stat.” Zesz. 11 z br. dowiadujemy się, że w roku akademickim 1938/9 na 
wszystkich uniwersytetach w Polsce studiowało 1.138 farmaceutów, w tym 
nowoprzyjętych na I kurs 314. Rzymsko-katolików obrządku łacińskiego 
było 967, obrządku greckokatolickiego 45, wyznania prawosławnego 24, 
wyznania ewangelickiego 33, wyznania mojżeszowego 65, innych wyznań 4. 

„Wiadomości Farmaceutyczne” z 18 czerwca 1939 roku.

Sen. Milewicz referował 31 maja br. ustawę o Izbach aptekarskich. Mów-
ca podkreślił, że Izby aptekarskie mają na celu spełnić doniosłą rolę scalenia 
zawodu aptekarskiego i krzewienia zasad etyki zawodowej. Jednocześnie 
ustawa ta przyczyni się do unormowania stosunku zawodu aptekarskiego do 
władz państwowych oraz ułatwi nadzór władzy państwowej nad wykonywa-
niem zawodu. Do Izb aptekarskich obowiązane są należeć wszystkie osoby 
wykonujące zawód aptekarski. Ustrój Izb Aptekarskich został zbudowany na 
wzór Izb lekarskich. Nadzór nad działalnością Izb sprawować będzie minister 
Opieki Społecznej. Senat przyjął projekt ustawy w brzmieniu sejmowym. 

„Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”, maj–czerwiec 1939 roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Z dawnej apteki

mgr farm. Iwona Dymarczyk

Mel rosatum – miód różany; suro-
wiec: kwiat róży stulistnej i francuskiej 
(Rosa centifolia L., Rosa Gallica L.); 
preparat ten otrzymywano z odwaru 
świeżych płatków różanych i miodu. 
Był on przeznaczony do smarowania 
pleśniawek jamy ustnej oraz stanowił 
składnik płukanek stosowanych w sta-
nach zapalnych gardła.

Naczynia apteczne ze zbiorów Muzeum Farmacji UJ CM, porcelana, sy-
gnowane znakiem Królewskiej Wytwórni Porcelany w Berlinie (Königliche 
Porzellan Manufaktur – KPM), używanym w latach 1844–1847. Naczynia  
(nr inw. 4465–4465) pochodzą z apteki w Chęcinach koło Kielc (dar z 1959 roku).

Extractum Conii macul. (Extractum 
Conii maculati) – ekstrakt z pietrasz-
nika plamistego; surowiec: pietrasz-
nik plamisty (Conium maculatum L.),  
syn. szczwół plamisty; roślina pospoli-
ta, silnie trująca. Ekstraktu ze świeżych 
liści pietrasznika używano do robienia 
pigułek zalecanych w przewlekłym nie- 
życie oskrzeli. Dodawano go także do 
kropli przeznaczonych do leczenia bo-
lesnych stanów zapalnych oczu.




