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Na okładce: naczynie apteczne – szkło bezbarwne, przeźroczyste, wys. 21 cm, 1. poło-
wa XIX wieku, zbiory Muzeum Farmacji UJ CM, dar Apteki Społecznej nr 7 (wcześniej 
Pod Białym Orłem) w Radomiu, przekazany w 1955 roku, nr inw. 3669. Motyw deko-
racyjny z okresu Księstwa Warszawskiego, przedstawiający białego orła z rozpostar-
tymi skrzydłami na tle książęcego płaszcza, umieszczono na pojemnikach aptecznych 
i na suficie apteki na polecenie jej właściciela – mgr. farm. Stanisława Kwaśniewskiego 
w 1824 roku. Dekoracje przetrwały okres zaborów, a później okupacji hitlerowskiej 
pomimo odgórnych decyzji o ich usunięciu. Napis apteczny wielokrotnie przemalo-
wywano; widoczny napis pochodzi z końca XIX wieku (?). Sol. ac. borici 1 : 30. (Solutio 
acidi borici 1 : 30) – roztwór kwasu borowego 1 : 30.
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INFORMACJE BIEŻĄCE

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

Nr konta: Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 174536 1020 2892 0000 5702 0016 1745 

Biuro w Krakowie czynne:Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 17.00 
we wtorki, środy i piątki od 9.00 do 15.30 
Używając kodu dostępu do lokalu OIA w Krakowie, należy wybrać na klawiaturze 
domofonu 68, nacisnąć przycisk „klucz” i wpisać kod 7447 

Prezes Prezes 
mgr farm. Barbara Jękot pełni dyżury: 
w poniedziałki od 10.00 do 16.45 
w czwartki od 12.00 do 16.45 
w piątki od 10.00 do 12.00 

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

Radca prawny OIA Radca prawny OIA 
mgr Janusz Brol pełni dyżur: 
w poniedziałki od 14.00 do 16.45 

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

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

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

W listopadzie 2015 roku Okręgowy Zjazd Aptekarzy 
wybrał mnie na Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej 
na kolejną czteroletnią kadencję. To nie tylko wielki 
zaszczyt, ale też wielki obowiązek. Zdaję sobie dokładnie sprawę, że oczekiwania 
ze strony farmaceutów w stosunku do władz samorządu są ogromne. Sama nie 
mam zamiaru zwalniać tempa pracy i żywię nadzieję, że dzięki współdziałaniu 
z nowo wybraną Radą uda mi się zrealizować plany, jakie przedstawiłam na 
Zjeździe. Cieszę się niezmiernie, że obok „starych” działaczy samorządowych 
zasiadają w Radzie osoby, które wprawdzie nie uczestniczyły dotychczas w pra-
cach na rzecz samorządu, ale mają inne doświadczenia, np. w działaniu w ramach 
Młodej Farmacji. Nowe, świeże spojrzenie na rolę i zadania samorządu jest nie-
zbędne, by izba aptekarska była autentycznym przedstawicielem farmaceutów. 
Wymiana pokoleniowa zawsze wzbogaca i rozwija organizację.

Za nami także VII Krajowy Zjazd Aptekarzy, który odbył się w Jachrance 
w dniach 29–31 stycznia 2016 roku. Relację z niego zamieszczamy w tym nu-
merze biuletynu.

Delegaci Krajowego Zjazdu Aptekarzy wybrali Prezesa Naczelnej Rady Apte-
karskiej. Została nim Pani mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Dopełniły 
się przepowiednie mówiące, że teraz czas na rządy kobiety w NRA. Delegaci z na-
szej Izby objęli funkcje Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
i Przewodniczącego Naczelnego Sądu Aptekarskiego. Jestem pewna, że będzie-
my stanowić solidne wsparcie dla nowej Prezes NRA.

Zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi Prezes Piotrowska-Rutkowska 
ma w planie „unowocześnienie narzędzi kontaktu z członkami organów NIA oraz 
izbami”1. Nowa szefowa NRA chce również zrestrukturyzować Izbę pod wzglę-
dem finansowym. Będzie wspierać prace Inspekcji Farmaceutycznej w elimino-
waniu wszystkich patologii związanych z nieprzestrzeganiem obowiązującego

1  Za: VII Krajowy Zjazd Aptekarzy wybrał Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, 30 stycz-
nia 2016, http://www.nia.org.pl/news/3015/1/vii-krajowy-zjazd-aptekarzy-wybral-
-prezesa-naczelnej.html, dostęp: 2.03.2016.
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prawa, tj. reklam aptek, ograniczeń dostępności leków dla pacjentów i aptek, od-
wróconego łańcucha, braku wymaganej obsady fachowej, przekroczeń 1% aptek 
w województwie.

Zwracając się do wszystkich aptekarzy, w liście otwartym nowa Prezes pisze: 
„Deklaruję, że drzwi Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz mojego gabinetu są szeroko 
otwarte dla wszystkich aptekarzy. Będziecie tu mile widziani. Zapraszam człon-
ków samorządu ze wszystkich izb aptekarskich do współdziałania w realizacji 
programu. Mojemu hasłu z kampanii wyborczej – samorząd aptekarski koalicją 
izb aptekarskich, dodaję rozszerzenie – samorząd aptekarski naszą wspólną 
sprawą, o którą musimy jako farmaceuci dbać wszyscy. Jest nas ponad 31 tysięcy 
członków samorządu aptekarskiego. Jako aptekarze jesteśmy obdarzani zaufa-
niem społeczeństwa. Nasz społeczny kapitał stanowi solidną podstawę do wyjścia 
z propozycją reform w obszarze aptekarstwa i farmacji. W kampanii wyborczej 
oraz podczas zjazdu składałam deklaracje i zobowiązania. Nie brak mi siły woli 
i hartu ducha, żeby niełatwe zadania, które są przede mną, wykonać w pełni”2.

Życzymy Pani Prezes, aby udało jej się zrealizować te plany.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

2  List Pani Prezes NRA do członków samorządu aptekarskiego, 4 lutego 2016, http://www.
nia.org.pl/news/3019/1/list-pani-prezes-nra-do-czlonkow-samorzadu-aptek.html, do-
stęp: 2.03.2016.

Wszystkim członkom naszej Izby 
życzymy zdrowych, słonecznych i radosnych

Świąt Wielkanocnych! 

Okręgowa Rada Aptekarska 
i pracownicy biura 

Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Krakowie
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OD REDAKCJI

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Oddaję dziś w Wasze ręce nasz biuletyn w nowej, zmienionej nieco szacie gra-
ficznej. Warto przypomnieć, że „Farmacja Krakowska” wydawana jest od 19 lat. 
Pierwszy numer ukazał się w 1998 roku. Inicjatorką publikowania samorządo-
wego biuletynu i jego pierwszym redaktorem naczelnym była mgr farm. Barbara 
Sanowska. Tę funkcję pełniła do 2010 roku. Biuletyn początkowo wychodził 
w wersji drukowanej w nakładzie 1500 egzemplarzy. Potem nakład stopniowo 
się zwiększał, by w 2010 roku osiągnąć 2600 sztuk. Rozsyłany był do farmaceu-
tów. W 2010 roku Okręgowa Rada Aptekarska ze względów finansowych podję-
ła decyzję o zmniejszeniu nakładu i wysyłaniu biuletynów do miejsc pracy far-
maceutów (apteki, hurtownie, uczelnia). Biuletyn zaczął się również ukazywać 
w wersji elektronicznej. Na stronie Izby w zakładce „Farmacja Krakowska” do-
stępne są archiwalne numery od 4/2001. Biuletyn przez cały okres wydawania 
był kwartalnikiem, z wyjątkiem 2009 roku, kiedy opublikowano sześć numerów. 

Periodyk zmieniał się zarówno pod względem prezentowanych treści, jak 
i szaty graficznej. Taka sama pozostawała jedynie okładka. Twórcą projektu, ze 
słynnym obrazem Piotra Stachiewicza Hygiea, był Attila Leszek Jamrozik. 

Zmieniały się też składy kolegium redakcyjnego. Należeli do niego, co warto 
przypomnieć: dr n. farm. Maciej Bilek, który w latach 2008–2011 pełnił funkcję 
zastępcy redaktora naczelnego, mgr farm. Iwona Dymarczyk, dr farm. Leszek 
Ekiert (dyrektor Muzeum Farmacji), mgr farm. Agnieszka Gąsiorek, mgr farm. 
Piotr Jóźwiakowski, mgr Maciej Kołaczkowski, mgr farm. Andrzej Piekarz, 
mgr Maciej Strzemski, mgr farm. Joanna Typek, Jadwiga Wojdyła. Pierwszym 
sekretarzem redakcji był mec. Janusz Brol, który odpowiadał również za sprawy 
formalnoprawne związane z rejestracją periodyku. Część wymienionych osób 
nadal współtworzy biuletyn.

Biuletyny są wspaniałym źródłem informacji o działaniach samorządu, jego 
inicjatywach, problemach, z jakimi przez te lata borykało się nasze aptekarskie 
środowisko.

Od 2012 roku mam przyjemność być redaktorem naczelnym „Farmacji Kra-
kowskiej”. Nie wiem, czy biuletyn spełnia całkowicie Państwa oczekiwania, ale 
zawsze jestem otwarta na sugestie czy cenne wskazówki co do jego formuły.
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W obecnym numerze szczególnie polecam artykuły w działach:
• Aktualności – relacja z VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy, który odbył się 

w dniach 29–31 stycznia 2016 roku w Jachrance koło Warszawy;
• Apteka szpitalna – tekst na temat projektu nowej ustawy Prawo zamówień 

publicznych;
• Opieka farmaceutyczna – opracowanie poświęcone otyłości i nadwadze oraz 

metodom ich zwalczania, a także informacja o nowej piramidzie zdrowego 
żywienia.

Wszystkim koleżankom i kolegom życzę radosnych Świąt Wielkanocnych, 
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół, oraz odpoczynku od trudnej pracy 
zawodowej.

Redaktor naczelna
Elżbieta Rząsa-Duran

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie organizuje w dniach 

20–22 maja 2016 roku 

I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu. 

Zawody odbędą się na terenie Krakowskiego Klubu Kajakowego 
przy ul. Kolnej 2 w Krakowie.

Zapraszamy do udziału w regatach wszystkich farmaceutów 
i sympatyków farmacji z rodzinami. 

Szczegółowe informacje na temat zawodów, regulaminu oraz 
deklaracja uczestnictwa znajdują się na stronie Izby w zakładce 

„W wolnym czasie...”:

http://oia.krakow.pl/pl/wolnyczas.html.
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Relacja z VII Krajowego 
Zjazdu Aptekarzy

W dniach 29–31 stycznia 2016 roku w Jachrance koło Warszawy odbył się 
VII Krajowy Zjazd Aptekarzy. Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie reprezen-
towało 33 delegatów.

W części oficjalnej Zjazdu, obok delegatów, uczestniczyli zaproszeni goście, 
przedstawiciele: rządu (z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem), Sejmu RP, 
korporacji zawodowych, uczelni wyższych, towarzystw naukowych, stowarzyszeń. 

Część sprawozdawczo-wyborcza rozpoczęła się od wyboru organów Zjazdu 
oraz przyjęcia porządku i regulaminu obrad.

Na Przewodniczącą Zjazdu wybrano mgr farm. Bożenę Śliwę z Kieleckiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej. Nasi delegaci czynnie włączyli się w prace orga-
nów Zjazdu: mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran została jednym z Sekretarzy Zjazdu, 
mgr farm. Anna Rowińska – Przewodniczącą Komisji Mandatowej, mgr farm. Ju-
styna Dymek była członkiem Komisji Regulaminowej, a mgr farm. Maria Janik – 
członkiem Komisji Skrutacyjnej.

Część sprawozdawcza obejmowała sprawozdania z działalności władz VI ka-
dencji: 
• Naczelnej Rady Aptekarskiej – wygłoszone przez ustępującego Prezesa NRA 

dr. farm. Grzegorza Kucharewicza; 
• Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – wygłoszone przez 

ustępującego Rzecznika mgr farm. Beatę Owczarską;
• Naczelnego Sądu Aptekarskiego – wygłoszone przez ustępującego Przewodni-

czącego NSA mgr. farm. Kazimierza Jurę;
• Naczelnej Komisji Rewizyjnej – wygłoszone przez ustępującego Przewodni-

czącego mgr. farm. Andrzeja Wróbla.
Zjazd przyjął uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolu-

torium ustępującym władzom VI kadencji.
Część wyborczą rozpoczęły wybory na funkcje Prezesa NRA i Naczelnego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Kandydaci na Prezesa NRA – dr farm. 
Marek Jędrzejczak (Kielecka OIA) i mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska 
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(OIA w Łodzi) – przedstawili swoje programy, a następnie przez ponad dwie 
godziny odpowiadali na pytania zadawane przez delegatów i gości. Zjazd w taj-
nym głosowaniu wybrał na nowego Prezesa NRA mgr farm. Elżbietę Piotrowską-
-Rutkowską. 

W kolejnym głosowaniu delegaci wybrali mgr. farm. Kazimierza Jurę (OIA 
w Krakowie) na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Następnie dokonano wyborów: Naczelnej Rady Aptekarskiej, Zastępców Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelnego Sądu Aptekarskiego i Naczelnej 
Komisji Rewizyjnej.

Z przyjemnością informuję, że do NSA zostali wybrani z naszej Izby: mgr farm. 
Anna Włodarczyk, która po ukonstytuowaniu się NSA została jego Przewodni-
czącą, oraz mgr farm. Magdalena Kudrzycka i mgr farm. Wojciech Stępień. Na 
członków NRA wybrano z kolei mgr farm. Małgorzatę Lelito i mgr. farm. Piotra 
Zająca. Z urzędu członkiem NRA jest prezes OIA w Krakowie.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

W dniach 8–10 kwietnia 2016 roku 

w Aesculap Akademii w Nowym Tomyślu 
odbędzie się 

VI Ogólnopolski Zjazd 
Polskiego Stowarzyszenia 

Farmaceutów Onkologicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
Polskiego Stowarzyszenia 

Farmaceutów Onkologicznych:

http://www.psfo.org/konferencje/konferencje/przyszle-konferencje-psfo.
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Sprawozdawczy Zjazd Okręgowej 
Izby Aptekarskiej
5 marca 2016 roku w hotelu Fero Express w Krakowie odbył się Sprawozdawczy 
Zjazd Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Obecni byli: Prezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Przewodnicząca 
Naczelnego Sądu Aptekarskiego mgr farm. Anna Włodarczyk, Naczelny Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej mgr farm. Kazimierz Jura oraz Małopolski Woje-
wódzki Inspektor Farmaceutyczny mgr farm. Józef Łoś.

Zjazd otworzyła Prezes mgr farm. Barbara Jękot, witając przybyłych gości, 
delegatów, prawnika i pracowników biura. W trakcie części oficjalnej Prezes 
NRA przedstawiła plan pracy na ten rok, uwzględniający uchwały Zjazdu Kra-
jowego. Poinformowała też o już podjętych działaniach i odbytych spotkaniach 
z władzami resortowymi. Z kolei Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny skupił 
się na wynikach kontroli aptek, w tym na stwierdzonych nieprawidłowościach, 
a także powiedział o bieżących działaniach inspektoratu.

Następnie Prezes NRA i Prezes ORA wręczyły odznaczenia przyznane przez 
ORA w Krakowie farmaceutom szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz środo-
wiska aptekarskiego. Wyróżnienie „Laur aptekarski” otrzymali: mgr farm. Iwona 
Dymarczyk, mgr farm. Teresa Pociecha, mgr farm. Wojciech Stępień i mgr farm. 
Piotr Zając, a odznaką „Zasłużony dla Środowiska Aptekarskiego Małopolski” 
uhonorowano mgr farm. Anitę Molendę.

Część plenarną poprowadziła Przewodnicząca Zjazdu mgr farm. Elżbieta 
Rząsa-Duran. Delegaci – po wysłuchaniu sprawozdań za 2015 rok Skarbnika ORA 
mgr farm. Małgorzaty Lelito z realizacji budżetu i Przewodniczącego Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej mgr. farm. Wojciecha Stępnia – przyjęli sprawozdania i udzielili 
absolutorium OKR i ORA z działalności i wykonania budżetu za 2015 rok. Skarbnik 
ORA przedstawiła projekt budżetu i gospodarki finansowej na 2016 rok. Po dys-
kusji, w trakcie której Skarbnik i Prezes ORA odpowiadały na pytania delegatów, 
Zjazd przyjął uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu i gospodarki finansowej OIA 
w Krakowie na 2016 rok oraz uchwałę zaprezentowaną przez Komisję Wniosków 
i Uchwał dotyczącą działań programowych ORA w Krakowie na 2016 rok.

Delegaci wysłuchali wykładów: „Podręczna apteczka słów i znaków. Zestaw 
pierwszej pomocy komunikacyjnej” Olgi Koc z Aptekarskiej Szkoły Zarządzania 
oraz „Ekonomika aptek oraz prawidłowa komunikacja z pacjentem” Alicji Bubki, 
przedstawicielki firmy Mylan – sponsora Zjazdu.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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. .   Ożarów Mazowieckiżarów Mazowiecki – konferencja uzgodnieniowa zorganizowana 
przez NRA, dotycząca projektu ustawy o zawodzie farmaceuty i izbach 
aptekarskich. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara 
Jękot

. .   WarszawaWarszawa – posiedzenie NRA. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot

. .   KrakówKraków – wręczenie przez Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbarę 
Jękot listów gratulacyjnych magistrom farmacji członkom OIA w Kra-
kowie, którzy ukończyli specjalizację i pozytywnie zdali państwowy 
egzamin specjalizacyjny farmaceutów w dziedzinie farmacja apteczna 
w  roku

. .   KrakówKraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Jak sprzedać lodówkę 
Eskimosowi”. Otwarcie konferencji: Prezes ORA w Krakowie mgr farm. 
Barbara Jękot

. .   Kraków –  Kraków – msza święta w intencji farmaceutów oraz konferencja na 
temat „Modlitwa Słowem Bożym” wygłoszona przez ojca duchownego 
seminarium kapucynów w Krakowie br. Janusza Pałkę

– . .   Targanice koło AndrychowaTarganice koło Andrychowa – Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Dele-
gatów OIA w Krakowie

. .   KrakówKraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ w Krakowie. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Piotr Zając

. .   KrakówKraków – IV Konkurs Nalewek Własnej Receptury zorganizowany 
przez OIL w Krakowie oraz OIA w Krakowie

. .   KrakówKraków – Ogólnopolska Konferencja Młodej Farmacji „Farmaceuta – 
jeden z filarów systemu ochrony zdrowia”. Udział wziął Wiceprezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Piotr Zając

. .   KrakówKraków – kolacja wigilijna Młodej Farmacji. Udział wziął Wiceprezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Piotr Zając

. .   WarszawaWarszawa – spotkanie Zespołu NRA ds. opieki farmaceutycznej w pod-
miotach leczniczych. Udział wziął mgr farm. Walenty Zajdel

. .  KrakówKraków – spotkanie wigilijne Kierowników Aptek Szpitalnych
. .  KrakówKraków – posiedzenie ORA w Krakowie VII kadencji
. .  WarszawaWarszawa – posiedzenie NRA
. .   KrakówKraków – spotkanie opłatkowe Wydziału Farmaceutycznego CM UJ. 

Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-
-Duran

. .   KrakówKraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

. .   WarszawaWarszawa – posiedzenie Prezydium NRA. Udział wzięła Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

. .   KrakówKraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Jękot 
z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie mgr. farm. 
Józefem Łosiem
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. .   KrakówKraków – spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym 
w Krakowie mgr. farm. Józefem Łosiem. Udział wzięli: Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Piotr Zając

. .   KrakówKraków – Noworoczny Koncert Aptekarzy w Teatrze im. Juliusza Sło-
wackiego

. .   KrakówKraków – zebranie Komisji Kwalifikacyjnej dotyczące naboru na spe-
cjalizację farmacja apteczna. Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot oraz Konsultant Wojewódzki ds. Specjalizacji 
Farmacja Apteczna płk mgr farm. Jerzy Jasiński

. .  KrakówKraków – posiedzenie ORA w Krakowie VII kadencji

. .   WarszawaWarszawa – XVI Charytatywny Noworoczny Koncert Aptekarzy zorga-
nizowany przez OIA w Warszawie. Udział wzięły Prezes ORA w Kra-
kowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran 

– . .  JachrankaJachranka – VII Krajowy Zjazd Aptekarzy

Przypominam, że w 2015 roku zakończył się 5-letni okres 

edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali prawo 

wykonywania zawodu farmaceuty w 2005 

i 2010 roku. Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego 

mają również osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie 

wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 

2015 roku. Szczegóły dotyczące warunków zaliczenia 

okresu edukacyjnego znajdują się na stronie Okręgowej 

Izby Aptekarskiej w zakładce „Szkolenia i konferencje”.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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IV Konkurs Nalewek 
Własnej Receptury 

4 grudnia 2015 roku odbyła się IV edycja Konkursu Nalewek Własnej Receptury. 
Organizatorami tradycyjnie były Okręgowa Izba Lekarska wraz z Okręgową Izbą 
Aptekarską w Krakowie. Gościny udzielił nam, podobnie jak w ubiegłym roku, 
Dyrektor Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 
Zbigniew Bela. 

Wiceprezes ORA w Krakowie Elżbieta Rząsa-Duran – w towarzystwie Wice-
prezesa OIL Dariusza Kościelniaka i Sekretarza OIL Katarzyny Turek-Fornelskiej – 
powitała gości i zaprosiła do degustacji nalewek.

W konkursie brały udział jedynie te nalewki, które są niedostępne w sprze-
daży komercyjnej. W tym roku zgłoszeń było nieco mniej, zwłaszcza z innych 
izb aptekarskich, co wiązało się z odbywającymi się w całej Polsce wyborami do 
władz okręgowych izb aptekarskich. Nie zawiodła Śląska Izba Aptekarska, która 
dostarczyła cały zestaw nalewek konkursowych.

Jury w składzie: Dariusz Kościelniak (OIL), Przemysław Szybka (OIA) i Pa-
tryk Hartwich (OIL), nie miało łatwego zadania. Wszystkie nalewki okazały się 
wyborne i bardzo trudno było wybrać najlepszą. Kunszt, z jakim je przygotowa-
no, niepowtarzalny aromat i smak stanowiły o niezwykłości trunków. 

Uczestników i gości urzekały wnętrza Muzeum Farmacji, w którym odbywał 
się konkurs. Na imprezie byli też obecni zagraniczni naukowcy przebywający 
w Krakowie w ramach wymiany naukowej. Dla nich zarówno możliwość degu-
stacji nalewek, jak i zobaczenie Muzeum były wspaniałym i niezapomnianym 
wydarzeniem. 

Oto oficjalne wyniki konkursu:
Nagroda Prezesa OIANagroda Prezesa OIA: 1. miejsce – Marek Lysko z Katowic (nalewka słodka 

„jeżynowa”); 2. miejsce – Kamila Mitka z Krakowa (nalewka słodka „rodzinna – 
ostrężnica na rumie”); 3. miejsce – Beata Sekuła z Krakowa (nalewka wytrawna 
„nalewka z beskidzkiej tarniny”).

Nagroda Prezesa OILNagroda Prezesa OIL: dla najlepszej nalewki aptekarza – Małgorzata Lelito 
(nalewka słodka „truskawkowy raj”); dla najlepszej nalewki lekarza – Anna 
Owsiak z Krakowa (nalewka słodka „wiśniówka na miodzie”).

Nagroda publicznościNagroda publiczności: Małgorzata Lelito (nalewka słodka „truskawkowy raj”).

Sekretarz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Maryla Lech
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Noworoczny Koncert Aptekarzy –
„Musicale świata” 

10 stycznia 2016 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbył się 
już po raz ósmy Noworoczny Koncert Aptekarzy. Patronat honorowy nad jego 
organizacją objął Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. W imie-
niu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie gości przywitała Prezes Barbara 
Jękot, a życzenia noworoczne złożyli aptekarzom przybyli na koncert: Poseł na 
Sejm RP Lidia Gądek oraz Prezes Stowarzyszenia „Logiczna Alternatywa” Łukasz 
Gibała, jak również przedstawiciele głównych współorganizatorów – firm: My-
lan, Grupa NEUCA i Farmina.

Podobnie jak w latach ubiegłych koncert cieszył się wielkim zainteresowa-
niem aptekarzy, władz miasta, uczelni, organizacji społecznych i prasy. Nasze 
zaproszenie na koncert przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością: Prezes Na-
czelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz, Wiceprezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej Marek Jędrzejczak, byli prezesi Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w Krakowie, a także Prezesi VI i VII kadencji z Okręgowych Izb Aptekarskich: 
Gdańskiej, Kieleckiej, Łódzkiej, Olsztyńskiej, Opolskiej, Pomorsko-Kujawskiej, 
Śląskiej, Warszawskiej. Z przyjemnością gościliśmy przedstawicieli: Wydziału 
Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział w Krakowie, reprezentantów korpo-
racji zawodowych lekarzy, radców prawnych, pielęgniarek i położnych. Obecni 
byli przedstawiciele firm sponsorujących i patronów medialnych imprezy.

Tradycyjnie dołożyliśmy starań, aby koncert miał akcent charytatywny. 
W tym roku firmy farmaceutyczne Farmina oraz Sequoia ufundowały produkty 
lecznicze i wyroby medyczne dla pensjonariuszy Powiatowego Domu Pomocy 
Społecznej w Płazie. W imieniu podopiecznych podziękowania złożyła dyrektor 
Kazimiera Żmudzińska, która wręczyła Prezes Barbarze Jękot obraz wykonany 
przez pensjonariusza.

Tegoroczny koncert swoim charakterem odbiegał nieco od tych z poprzed-
nich lat. Nie było na nim arii z oper i operetek. Do współpracy zaprosiliśmy arty-
stów Teatru Muzycznego „Roma” z Warszawy. W programie koncertu królowały 
utwory z najsłynniejszych musicali świata: Dzwonnik z Notre Dame, Deszczowa 
piosenka, West Side Story, Nędznicy, Upiór w operze, Skrzypek na dachu, Evita, 
Koty, My Fair Lady. Usłyszeliśmy też piosenkę z filmu W pustyni i w puszczy. 
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Na bardzo duże uznanie zasłużyli wykonawcy tych przepięknych utworów: 
Edyta Krzemień, Ewa Prus, Anita Steciuk, Damian Aleksander, Tomasz Steciuk, 
Jakub Szydłowski, Jan Bzdawka i Łukasz Talik. Solistom towarzyszyła znakomita 
Orkiestra Straussowska „Obligato” pod kierownictwem Jerzego Sobeńki.

Konferansjerkę prowadziła Jolanta Suder z Agencji Artystycznej „Violin & Piano”. 
Starannie dobrany repertuar, znane i popularne melodie oraz wspaniałe ich 

wykonanie przez artystów Teatru Muzycznego „Roma” sprawiły, że i ten koncert 
będzie można uznać za wydarzenie kulturalne w środowisku aptekarskim.

Jak zwykle Noworoczny Koncert Aptekarzy to również okazja do towarzy-
skich spotkań z kolegami po fachu i przyjaciółmi.

Organizatorzy koncertuOrganizatorzy koncertu:
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie 

oraz Agencja Artystyczna „Violin & Piano”

Główni współorganizatorzyGłówni współorganizatorzy:
Grupa NEUCA, Farmina, Mylan

WspółorganizatorzyWspółorganizatorzy: 
24MANAGEMENT Sp. z o.o. 

DuoLife
Gedeon Richter

Hurtap SA
ICB Pharma

Forfarm
KAMSOFT SA

Medicare
PPH Galfarm Sp. z o.o.

Sequoia
Teva Operations Poland

Patronat medialnyPatronat medialny:
„Aptekarz Polski”, „Magazyn Aptekarski”, „Moda na Zdrowie”, 

„Moda na Farmację”

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
„Recepta na wiersz” 

12 lutego 2016 roku w krakowskim Muzeum Farmacji Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Floriańskiej 25 odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród i tomików wierszy laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Po-
etyckiego „Recepta na wiersz”.

Inicjatorem konkursu był Dyrektor Muzeum Farmacji prof. dr hab. Zbigniew 
Bela, którego zamysłem było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu dawne aptekar-
stwo, a w szczególności krakowskie Muzeum Farmacji, mogłoby się stać źródłem 
inspiracji dla refleksji o charakterze poetyckim. Okręgowa Rada Aptekarska 
w Krakowie wsparła imprezę organizacyjnie i medialnie, m.in. publikując infor-
mację o konkursie na stronie internetowej Izby i w biuletynie informacyjnym 
„Farmacja Krakowska”.

Uroczystość wręczenia nagród otworzył Dyrektor Muzeum Farmacji prof. Zbi-
gniew Bela. Mówił o idei konkursu oraz o tym, że nie spełniły się obawy, iż za-
miast poezji organizatorzy otrzymają wierszowane „wypracowania na temat”. 
Spośród nadesłanych utworów jurorzy z łatwością wybrali te, które zakwalifi-
kowali do drugiego etapu konkursu, powiększając ze względu na poziom prac 
ich liczbę z regulaminowych 25 do 30. Stworzono też kategorię wierszy, które 
choć do drugiego etapu nie przeszły, to jednak zostały przez jurorów zauważone 
i z tego powodu opublikowano je na stronie internetowej Muzeum.

Fundatorami nagród byli:
• I nagrody – Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak;
• II nagrody – Prorektor UJ ds. CM prof. dr hab. Piotr Laidler;
• III nagrody – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego CM UJ prof. UJ dr hab. Jacek 

Sapa;
• wyróżnień – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz. 

Prace ocenił zespół jurorów w składzie: Józef Baran (przewodniczący), Ja-
nusz Drzewicki, Krzysztof Lisowski, Jarosław Mikołajewski, Adam Ziemianin, 
Zbigniew Bela.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie nagród.
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Laureatami konkursu zostali: 
• Krzysztof Rejmer – I nagroda za wiersz Summa iatrochemiae; 
• Krzysztof Schreyer – II nagroda za wiersz Oda do Farmacji; 
• Marek Szczerbiński – III nagroda za wiersz Hygieia, która się waha.

Wyróżnienia otrzymali: Jerzy Fryckowski za wiersz Apteka dziadka, Janusz 
Koryl za wiersz Zaklęcia, Anna Piliszewska za wiersz Rizotomowie oraz Maciej 
Zdziarski za wiersz 1824: Konstancja Studzińska.

Laureaci i osoby, których wiersze przeszły do drugiego etapu konkursu, 
otrzymali też tomiki Recepta na wiersz, zawierające wszystkie utwory oceniane 
na drugim etapie. 

Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym i „zauważonym” autorom gratuluję. 

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Wydziału Farmaceutycznego:

http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/kosmetologia-praktyczna.

Studia podyplomowe

KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA
na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w Krakowie

Serdecznie zapraszamy

Farmaceutów, 
Lekarzy, 

Pielęgniarki
oraz przedstawicieli 

innych zawodów 
medycznych.
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Duszpasterstwo 
farmaceutów

27 lutego 2016 roku w Krakowie przy ul. Loretańskiej 11 odbyło się kolejne spo-
tkanie w ramach duszpasterstwa farmaceutów. Rozpoczęło się ono uroczystą 
mszą w intencji farmaceutów, odprawioną przez naszego duszpasterza brata 
Krzysztofa Niewiadomskiego. Każdy miał też możliwość zamówienia indywidu-
alnej intencji, w której ta eucharystia była sprawowana.

Tradycyjnie po mszy farmaceuci spotkali się w salce klasztornej. Spotkanie 
połączone było z konferencją na temat „Liturgia Kościoła”. Wykład wygłosił 
wspaniały gość – brat Cezary Pietras. Brat Cezary jest kapucynem, probosz-
czem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie-Olszanicy, liturgistą, 
absolwentem rzymskiej uczelni Anselmianum. Niezwykle interesujący wykład 
stanowił okazję do wymiany poglądów wśród uczestników spotkania, wyjaś-
nienia wątpliwości związanych z różnymi obrzędami, liturgią, kultem Boga. 
Następnie dyskusja przeniosła się na temat trudności, z jakimi spotykają się 
duszpasterze w prowadzeniu swojej posługi kapłańskiej. Jednocześnie mogli-
śmy się dowiedzieć o szeregu bardzo ciekawych inicjatyw, które brat Cezary 
Pietras podejmuje w swojej parafii. 

Z satysfakcją należy odnotować, że chętnych do spotkań w ramach duszpa-
sterstwa jest coraz więcej. To wynik zarówno serdeczności i otwartości brata 
Niewiadomskiego, jak i starannie wybranych tematów wykładowych, które po-
zwalają szerzej spojrzeć na zagadnienia i problemy związane nie tylko z wyko-
nywanym zawodem. Oczywiście jest to też zawsze okazja do tego, by wymienić 
poglądy czy podyskutować z kolegami i koleżankami po fachu.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Projekt nowej ustawy 
Prawo zamówień publicznych

Cel projektowanej regulacji

Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych ma na celu kompleksowe uregu-
lowanie materii zamówień publicznych, czyli umów o charakterze odpłatnym 
zawieranych pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami.

W Unii Europejskiej zostały przyjęte trzy nowe dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady, których przepisy muszą być wdrożone do polskiego prawa. 
Termin implementacji upływa 18 kwietnia 2016 roku. Konieczność dokonania 
zmian obecnie obowiązujących przepisów wynika m.in. z faktu, że zasadniczo 
zmieniły się przepisy unijne z zakresu zamówień publicznych, z którymi polskie 
prawo pod tym względem powinno być zgodne. 

Większość dyrektyw to przepisy wymagające obowiązkowego wdrożenia 
przez państwa członkowskie UE. Wprowadzone dyrektywami zmiany pozwolą 
m.in. na uelastycznienie i przyspieszenie procesu udzielania zamówień publicz-
nych, ułatwiając korzystanie z procedury dialogu konkurencyjnego i procedu-
ry konkurencyjnej z negocjacjami. Umożliwią rezygnację z pewnych etapów 
w procedurze zamówienia publicznego lub zmianę ich kolejności. Przewidują 
obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym. 

Nowe przepisy nakładają na zamawiających szereg nieprzewidzianych do-
tychczasowymi regulacjami obowiązków w zakresie weryfikacji sytuacji pod-
miotowej wykonawców. Przepisy dyrektyw promują rozwiązania innowacyjne, 
wprowadzając m.in. szczególny rodzaj współpracy zamawiającego z wykonaw-
cami w ramach ustanowienia partnerstwa innowacyjnego.

Nowa ustawa, w ślad za postanowieniami dyrektyw, będzie miała na celu 
stworzenie mechanizmów umożliwiających najefektywniejsze wykorzystanie 
środków publicznych.

Ponadto ponieważ z udzielaniem zamówień publicznych wiąże się zazwy-
czaj wydatkowanie pieniędzy publicznych o znacznej wartości, konieczne jest 
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zapewnienie warunków do tego, by przebiegało ono skutecznie, przejrzyście 
i konkurencyjnie. Udzielanie zamówień publicznych powinno być uregulowane 
w sposób, który z jednej strony zapewni dostęp do tych zamówień i umożliwi 
konkurencję, prowadzącą do uzyskania najkorzystniejszych ekonomicznie ofert, 
a z drugiej strony pozwoli na kontrolę takich postępowań i unikanie zjawisk 
sprzyjających korupcji.

Najważniejsze regulacje związane 
z implementacją dyrektyw

Najistotniejsze uregulowania w ramach implementacji dyrektyw dotyczą: 
1. Uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznie-

nia, co przyniesie korzyści zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, szcze-
gólnie małym i średnim przedsiębiorcom, poprzez:
• lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków 

umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, która najlepiej odpowiada 
potrzebom zamawiającego;

• skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień;
• zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie 

zamówienia; przedstawianie przez wykonawców oświadczenia o speł-
nianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamó-
wienia; obowiązek złożenia wszystkich dokumentów co do zasady przez 
wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą;

• wprowadzenie fakultatywności wadium i terminu związania ofertą;
• zlikwidowanie obowiązków zamawiających w zakresie przesyłania do 

prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawiadomień o wszczęciu postępo-
wania z w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o zawarciu umowy ramowej lub 
ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższy niż cztery 
lata;

• otwarcie katalogu przesłanek unieważnienia postępowania.
2. Elektronizacji zamówień publicznych, polegającej na wprowadzeniu obo-

wiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą i zamawiającym.
3. Promowania i realnego wykorzystywania pozaekonomicznych celów zamó-

wień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy 
wspieranie innowacyjności:
• położenie nacisku na wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, czyli 

opartej na efektywności kosztowej, jak również uwzględniającej nie tylko 
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cenę lub koszt, ale także inne aspekty, oraz wprowadzenie możliwości 
ograniczenia stosowania kryterium najniższej ceny;

• użycie przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji itp.;
• wprowadzenie nowej procedury – ustanowienia partnerstwa innowacyj-

nego, przeznaczonej do nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze 
dostępne na rynku.

4. Zapewnienia lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom 
poprzez:
• zachęcanie zamawiających do zawierania kilku mniejszych umów (udziela-

nia zamówień w częściach, o które łatwiej będzie się ubiegać małym i śred-
nim przedsiębiorcom);

• ograniczenia żądania spełniania wygórowanych warunków udziału w po-
stępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej (średni roczny obrót – 
maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia).

5. Uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych 
innych usług, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, 
zdrowotnych, poprzez:
• podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek przestrze-

gania przepisów ustawy;
• umożliwienie zastosowania kryteriów jakościowych, takich jak: dostęp-

ność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług;
• umożliwienie określenia własnej procedury udzielenia zamówienia.

Przewodniczący Komisji do spraw Aptek Szpitalnych
Walenty Zajdel
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Dekstrometorfan w aptece

Informacje ogólne

Dekstrometorfan [nazwa chemiczna: (9S,13S14S)-metoksy-17-metylo-morfinan] 
jest prawoskrętnym enancjomerem metyloeteru leworfanolu, syntetycznym 
analogiem kodeiny. Ma postać białego lub prawie białego krystalicznego prosz-
ku. Związek rozpuszcza się w wodzie i etanolu, natomiast nie rozpuszcza się 
w eterze etylowym. W lecznictwie stosuje się go w postaci bromowodorku dek-
strometorfanu.

Dekstrometorfan wprowadzono do terapii w latach 50. XX wieku. Miał być 
alternatywą dla mającej znaczny potencjał uzależniający kodeiny. Wykazuje 
właściwości przeciwkaszlowe. Oddziałując na rdzeń przedłużony, podwyższa 
próg dla odruchu kaszlowego. Nie hamuje jednak funkcji rzęsek w układzie 
oddechowym, co daje mu przewagę nad wieloma innymi lekami przeciwkaszlo-
wymi. W dawkach terapeutycznych dekstrometorfan, mimo chemicznego podo-
bieństwa do morfiny, pozbawiony jest efektu euforyzującego, przeciwbólowego, 
zapierającego i hamującego ośrodek oddechowy. Ma natomiast słabe działanie 
przeciwdrgawkowe i uspokajające.

Jego wpływ na ośrodkowy układ nerwowy odbywa się za pośrednictwem 
receptorów opioidowych, sigma i glutaminianergicznych receptorów N-metylo-
-D-asparaginowych (NMDA), w większych dawkach dekstrometorfan hamuje 
także wychwyt zwrotny serotoniny i dopaminy. W badaniach udowodniono, że 
w stosunku do receptorów sigma wykazuje efekt agonistyczny, a do receptorów 
NMDA – antagonistyczny. W przeciwieństwie do większości opioidów ma słabe 
powinowactwa do receptorów μ oraz δ.

Dekstrometorfan dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego. Jest me-
tabolizowany w wątrobie na drodze O- i N-demetylacji do 3-metoksymorfinanu 
oraz dekstrorfanu, który wykazuje silniejsze powinowactwo do receptorów 
NMDA niż związek macierzysty. Powstawanie dekstrorfanu katalizowane jest 
przez izoenzym 2D6 cytochromu P-450. Dekstrometorfan wydala się z moczem 
w formie niezmienionej oraz metabolitów.
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Dekstrometorfan to jedna z najczęściej nadużywanych substancji leczniczych 
dostępnych bez recepty. Jako główny powód przewlekłego zażywania tego leku 
wymienia się poprawę nastroju. Stosowany długotrwale może wywołać uzależ-
nienie. Zaliczany jest do wykazu B, tj. do leków silnie działających.

Zastosowanie w lecznictwie

Właściwości przeciwkaszlowe dekstrometorfanu wykorzystuje się w zwalcza-
niu nieproduktywnego kaszlu o różnej etiologii, np. w przeziębieniu, kaszlu to-
warzyszącym zapaleniu gardła, krtani, oskrzeli, kaszlu opłucnowym lub kaszlu 
wywołanym wdychaniem substancji drażniących. Dekstrometorfan jest składni-
kiem wielu złożonych leków przeciwprzeziębieniowych i bywa łączony z para-
cetamolem, pseudoefedryną czy triprolidyną.

Dawkowanie

Dekstrometorfan stosuje się doustnie (syropy, tabletki). Jednorazowa dawka 
doustna to 15–30 mg (co 6–8 godzin), dobowa – 60 mg, a maksymalna doustna 
dawka dobowa wynosi 120 mg. W przypadku dzieci dawki wynoszą: jednora-
zowo – 7,5–15 mg, dobowo – do 60 mg. U niemowląt jednorazowo stosuje się 
3,75–7,5 mg, a dobowo – do 30 mg.

Tabela 1. Preparaty z dekstrometorfanem dostępne bez recepty

Nazwa handlowa Substancja czynna Postać leku Dawka

Acodin Dextromethorphani HBr tabletki 15 mg

Dexatussin Dextromethorphani HBr syrop 10 mg/5 ml

Dexatussin Junior Dextromethorphani HBr syrop 5 mg/5 ml

Mucotussin Dextromethorphani HBr syrop 10 mg/5 ml

Robitussin Antitussicum Dextromethorphani HBr syrop 7,5 mg/5 ml

Robitussin Junior Dextromethorphani HBr syrop 3,75 mg/5 ml

Tussal Antitussicum Dextromethorphani HBr tabletki 
powlekane 15 mg

Tussidex Dextromethorphani HBr kapsułki miękkie 30 mg

TussiDrill Dextromethorphani HBr syrop 5 mg/5 ml

Vicks MedDex 
o smaku miodu 
na kaszel suchy

Dextromethorphani HBr pastylki twarde 7,33 mg



Lp. A s o r t y m e n t

1 butelka sterylna 10 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5
2 butelka sterylna 30 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5
3 butelka sterylna 40 ml + nakr. NG 28
4 butelka sterylna 60 ml + nakr. NG 28
5 butelka sterylna 100 ml + nakr. NG 28
6 butelka sterylna 125 ml + nakr. NG 28
7 butelka sterylna 150 ml + nakr. NG 28

8 butelka sterylna 200 ml + nakr. NG 28    NOWO  !!!      
9 butelka sterylna 250 ml + nakr. NG 28
10 butelka sterylna 500 ml + nakr. NG 28    NOWO  !!!     
11 butelka sterylna 1000 ml + nakr. NG 28     NOWO  !!!     
12 zakraplacz z nakr tk  ø 18 sterylny
13 pude ko apteczne sterylne 10 ml
14 pude ko apteczne sterylne 20 ml
15 pude ko apteczne sterylne 30 ml
16 pude ko apteczne sterylne 50 ml
17 pude ko apteczne sterylne 100 ml
18 pude ko apteczne sterylne 150 ml
19 opakowanie do ma ci ocznych z aplikatorem 5 g sterylne
20 pojemnik zamykany z szerokim wlewem 100 ml sterylny
21 pojemnik zamykany z szerokim wlewem 200 ml sterylny
22 minimsy opak. do kropli ocznych 1 ml x 10 szt. sterylne
23 pojemnik do miksera receptur. - tuba sterylna - 50, 100, 200 ml
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Tradycyjnie wskazany w dolegliwościach związanych z zaburze-
niami procesu trawienia, takimi jak: uczucie pełności w żołądku, 
wzdęcia, zbyt małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego.

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, wrzodzieją-
ce 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.

Przeciwwskazania: Niedrożność i zwężenie jelit, atonia, zapalenie wyrostka robaczkowego, za-

palne schorzenia jelit, bóle brzucha niewiadomego pochodzenia, stan odwodnienia połączony 

z utratą elektrolitów. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

 

®

Skład tabletki: kora dębu (Quercus cortex) - 370 mg. Wskazania: Tradycyjnie 

stosuje się w objawowym leczeniu łagodnych biegunek. Przeciwwskazania:  
Nadwrażliwość na substancje czynną lub pomocnicze zawarte w preparacie.
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Vicks MedDex 
o smaku miodu 
na kaszel suchy

Dextromethorphani HBr syrop 1,33 mg/ml

Acodin 150 Junior Dexpanthenolum, 
Dextromethorphani HBr syrop 50 mg 

+ 7,5mg/5ml

Acodin 300 Dexpanthenolum, 
Dextromethorphani HBr syrop (50 mg + 15 mg)/

5 ml

Actifed Triprolidini HCl, 
Pseudoephedrini HCl, 
Dextromethorphani HBr

syrop (1,25 mg + 30 mg
+ 10 mg)/5 ml

Actitrin Triprolidini HCl, 
Pseudoephedrini HCl, 
Dextromethorphani HBr

syrop (1,25 mg + 30 mg
+ 10 mg)/5 ml

Choligrip na noc Paracetamolum, 
Promethazini HCl, 
Dextromethorphani HBr

syrop (1000 mg + 20 mg
+ 15 mg)/20 ml

DexaCaps Tiliae inflorescentiae 
extractum siccum, Melissae 
herbae extractum siccum, 
Dextromethorphani HBr

kapsułki twarde 167 mg + 50 mg
+ 20 mg

DexaPico Tiliae inflorescentiae 
extractum, 
Dextromethorphani HBr

syrop (1625 mg 
+ 6,5 mg)/5 ml

DexaPini Pini extractum fluidum, 
Foeniculi tinctura, 
Dextromethorphani HBr

syrop 430 mg + 65 mg
+ 6,5 mg/5 ml

Gripex Paracetamolum, 
Pseudoephedrini HCl, 
Dextromethorphani HBr

tabletki 
powlekane

325 mg + 30 mg
+ 10 mg

Gripex Max Paracetamolum, 
Pseudoephedrini HCl, 
Dextromethorphani HBr

tabletki 
powlekane

500 mg + 30 mg
+ 15 mg

Gripex Noc Paracetamolum, 
Pseudoephedrini HCl, 
Dextromethorphani HBr, 
Pheniramini maleas

tabletki 
powlekane

500 mg + 30 mg
+ 15 mg + 2 mg

Grypolek Paracetamolum, 
Guaifenesinum 
Pseudoephedrini HCl, 
Dextromethorphani HBr

tabletki 
powlekane

325 mg + 200 mg
+ 30 mg + 15 mg 

Grypostop Paracetamolum, 
Pseudoephedrini HCl, 
Dextromethorphani HBr

tabletki 
powlekane

325 mg + 30 mg
+ 15 mg

Grypostop Mix Paracetamolum, 
Pseudoephedrini HCl, 
Dextromethorphani HBr, 
Chlorphenamini maleas

proszek (saszetki) 650 mg + 60 mg
+ 20 mg + 4 mg
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Nazwa handlowa Substancja czynna Postać leku Dawka

Tabcin Impact Paracetamolum, 
Pseudoephedrini HCl, 
Dextromethorphani HBr, 
Doxylamini succinas

kapsułki miękkie 250 mg + 30 mg
+ 10 mg + 6,25 mg 

Źródło: opracowano na podstawie informacji producenta zawartych w ulotkach i Urzędo-
wym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej (2015 rok).

Działania niepożądane

Dekstrometorfan, przyjmowany w dawkach zalecanych, jest lekiem bezpiecznym, 
rzadko wywołuje skutki uboczne. Działania niepożądane są nieliczne i obejmują: 
zmęczenie, zawroty głowy, senność, omamy, świąd, nudności, wymioty, zaburze-
nia ze strony przewodu pokarmowego. Sporadyczne mogą występować skórne 
reakcje alergiczne, takie jak: wysypka ze świądem, pokrzywka, trwałe wykwity 
polekowe, obrzęk naczynioruchowy, trudności w oddychaniu i reakcja anafilak-
tyczna, zaburzenia psychotyczne, splątanie, ruchy mimowolne, zwłaszcza u dzie-
ci, objawy neurologiczne.

Leku nie należy stosować:
• w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną;
• u pacjentów z niewydolnością oddechową lub z ryzykiem jej wystąpienia;
• u pacjentów, u których występują przewlekły kaszel lub ostre objawy związa-

ne z chorobami układu oddechowego, takimi jak: astma, przewlekła obturacyj-
na choroba płuc (POChP) lub zapalenie płuc;

• u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO).

Działanie toksyczne

Nadużywanie dekstrometorfanu prowadzi do przyjmowania wielokrotnie więk-
szych dawek niż zalecane, co może mieć poważne następstwa. Dawki „rekreacyjne” 
wynoszą najczęściej 220–1500 mg, ale mogą sięgać nawet do 3600 mg dziennie. 
Dawka śmiertelna szacowana jest na 20–25 mg/kg. Większość opisanych w lite-
raturze fachowej przypadków to łagodne lub średnio nasilone intoksykacje, choć 
zdarzają się również stany niebezpieczne dla zdrowia i życia.

W ostrym zatruciu dekstrometorfanem pojawia się wiele objawów neurolo-
gicznych, takich jak: pobudzenie psychoruchowe, agresja, drgawki, halucynacje, 

Tabela 1. Preparaty z dekstrometorfanem... cd.
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dezorientacja, euforia, psychoza, zaburzenia równowagi, trudności w poruszaniu 
się, zaburzenia mowy, percepcji czasu, oczopląs, wzmożenie odruchów ścięgni-
stych. Obserwuje się typowe objawy zatrucia ze strony przewodu pokarmowe-
go: nudności, wymioty, suchość w ustach, zaparcia. Z objawów kardiologicznych 
występują: tachykardia, nadciśnienie oraz zmiany w EKG, świadczące o zabu-
rzeniach przewodnictwa i uszkodzeniu naczyń wieńcowych. Mogą się również 
pojawić hipertermia, pokrzywka, świąd oraz nadmierna potliwość. Skutkiem 
ciężkiego zatrucia jest śpiączka z depresją ośrodka oddechowego, co może pro-
wadzić do śmierci. Zgony związane ze stosowaniem dekstrometorfanu są jednak 
rzadkie i zazwyczaj wiążą się z przyjęciem leku w celach samobójczych.

Przewlekłe przyjmowanie dużych ilości dekstrometorfanu może skutkować 
osłabieniem zdolności poznawczych, długo utrzymującymi się problemami z pa-
mięcią i koncentracją, rozwojem manii lub psychozy.

Wrażliwość na działanie dekstrometorfanu charakteryzuje się wysoką 
zmiennością osobniczą, wiążącą się m.in. z polimorfizmem izoenzymu CYP2D6. 
Dawka substancji, która u jednej osoby nie wywoła znaczących efektów psycho-
aktywnych, u drugiej może być przyczyną poważnego zatrucia. Trudne do prze-
widzenia niebezpieczne skutki może powodować stosowanie dekstrometorfanu 
łącznie z alkoholem, marihuaną, ecstasy, kodeiną, lekami przeciwdepresyjnymi, 
benzydaminą czy beta-ketonami.

Ze względu na to, że dekstrometorfan jest zażywany głównie w postaci 
bromowodorku, niektóre konsekwencje mogą się wiązać z przyjęciem dużych 
ilości bromu i wynikającym stąd bromizmem, choć nie zostało to jednoznacznie 
potwierdzone.

Leczenie zatrucia

W zatruciu dekstrometorfanem stosuje się intensywną terapię zachowawczą. 
Leczenie przyczynowe po przyjęciu leku drogą doustną polega na sprowokowa-
niu wymiotów lub płukaniu żołądka. Jako odtrutkę specyficzną podaje się nalok-
son we wlewie kroplowym. W przypadku drgawek stosuje się benzodiazepiny. 
U pacjentów nieprzytomnych należy prowadzić tlenoterapię.

Niemedyczne zastosowania dekstrometorfanu

Zjawisko odurzania się dekstrometorfanem stało się istotnym problemem na 
świecie już w XX wieku. Dotyczy szczególnie ludzi młodych, często niepełno-
letnich, którzy zażywają dekstrometorfan ze względu na wywoływaną przez 
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niego euforię i doświadczenia psychodeliczne. Związek ten bywa traktowany 
jako substytut nielegalnych psychodelików, takich jak LSD czy fencyklidyna 
(PCP). Wzrost zainteresowania dekstrometorfanem w Polsce obserwuje się od 
2007 roku. Stosowany jest pod różnymi postaciami (tabletki, syrop, czysta sub-
stancja), a efekty jego działania zależą od przyjętej dawki oraz indywidulanej 
odpowiedzi organizmu. 

Po zażyciu dekstrometorfanu w dawkach 1,5–2,5 mg/kg obserwuje się ła-
godne pobudzenie, euforię, niewielkie zaburzenia równowagi oraz wyostrzenie 
zmysłów, doznań wzrokowych i słuchowych – efekty przypominają działanie 
ecstasy. Większe dawki związku (2,5–7,5 mg/kg) powodują omamy, spowol-
nienie oraz zaburzenia poruszania się, pamięci i poczucia czasu – wrażenia po-
dobne są jak po przyjęciu marihuany czy etanolu. Przyjęcie dekstrometorfanu 
w dawkach 7,5–15 mg/kg przypomina łagodne odurzenie ketaminą, pojawiają 
się halucynacje, zaburzenia percepcji oraz odczucie oddzielenia świadomości 
od ciała. Zażycie dekstrometorfanu w dawce większej niż 15 mg/kg wiąże się 
z silnym poczuciem dysocjacji i depersonalizacji, podobnie jak w przypadku 
stosowania dużych ilości ketaminy i PCP.

Ośrodkowe efekty dekstrometorfanu pojawiają się przeważnie po 30–60 mi-
nutach od jego zażycia i utrzymują się do 6 godzin. Są wypadkową agonistyczne-
go działania z receptorami sigma oraz działania antagonistycznego w stosunku 
do receptorów NMDA. Za psychoaktywny efekt dekstrometorfanu odpowiada 
głównie jego aktywny metabolit – dekstrorfan. U osób charakteryzujących się 
brakiem izoenzymu CYP2D6 (5–10% białej populacji) ilość dekstrorfanu jest 
niewielka, co skutkuje niskim poziomem euforii oraz dominacją doznań nieprzy-
jemnych; efekty te ograniczają nadużywanie i rozwój uzależnienia.

Dekstrometorfan może powodować lekozależność z typowymi objawami 
tolerancji, zespołu odstawienia, głodu i powrotu do nałogu. Przypuszcza się, że 
u molekularnych podstaw rozwoju uzależniania tym lekiem leży wzmocnienie 
neuroprzekaźnictwa dopaminergicznego (efekt pośredni wynikający z blokady 
receptorów NMDA) oraz osłabienie GABA-ergicznego. Objawy związane z odsta-
wieniem występują jednak sporadycznie, są to: ból brzucha, nudności, wymioty, 
drżenie rąk, tachykardia, wzrost ciśnienia, depresja, dysforia, anhedonia, pro-
blemy ze snem.

Działanie psychoaktywne dekstrometorfanu spowodowało, że stał się on 
kolejnym lekiem, obok pseudoefedryny, efedryny czy kodeiny, używanym jako 
„dopalacz”. Na szybki wzrost liczby osób stosujących go w celach rekreacyj-
nych mogła mieć wpływ pozytywna ocena jego działania psychoaktywnego 
wśród internautów. Problem nadużywania legalnie dostępnych leków został 
zauważony, a skutkiem tego była ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
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narkomanii1, obowiązująca od 12 lipca 2015 roku (o nowelizacji bardzo ob-
szernie pisano w nr 3/2015 biuletynu „Farmacja Krakowska”). Ograniczyła 
ona możliwość wydawania leków z pseudoefedryną, kodeiną i dekstrometor-
fanem do jednego opakowania osobom wyłącznie pełnoletnim. Trudno powie-
dzieć, w jakim stopniu ustawa ograniczyła stosowanie takich leków do celów 
nieleczniczych, ponieważ ciągle na forach internetowych można przeczytać 
szereg wypowiedzi zachęcających do stosowania dekstrometorfanu w dawce 
wielokrotnie przekraczającej leczniczą, z uwagi na poprawę samopoczucia czy 
jakości życia. Można mieć jednak nadzieję, że utrudniona dostępność dekstro-
metorfanu i innych leków psychoaktywnych wpłynie na ograniczenie skali 
zjawiska.

Przytoczone niżej informacje na temat odczuć po zażyciu dekstrometorfanu Przytoczone niżej informacje na temat odczuć po zażyciu dekstrometorfanu 
pochodzą pochodzą z z forów internetowych forów internetowych i i nie mogą być nie mogą być w w żadnym wypadku źródłem żadnym wypadku źródłem 
wiedzy na temat działania czy zastosowania leków wiedzy na temat działania czy zastosowania leków z z tym związkiem. Służą tylko tym związkiem. Służą tylko 
uświadomieniu, uświadomieniu, w w jakim innym niż leczniczy celu może być kupowany dekstro-jakim innym niż leczniczy celu może być kupowany dekstro-
metorfan metorfan i i jakie mogą być wobec niego oczekiwania. jakie mogą być wobec niego oczekiwania. W W cytatach zachowano cytatach zachowano 
oryginalną pisownię oryginalną pisownię i i słownictwo (słownictwo (z z wyjątkiem wulgaryzmów).wyjątkiem wulgaryzmów).

U mnie następowało rano za..biste samopoczucie, zwiększenie 
empatii, wszystko było przyjemniejsze, umysł spokojniejszy. Ogólnie 
same plusy w dzień po. 

U mnie bywa różnie, zazwyczaj czuję się świetnie, świat wygląda 
pięknie, bardziej cieszę się z życia, pozytywniej nastawiony jestem 
i więcej motywacji mam, a mniej ciśnienia na dragi. Utrzymuję mi się 
coś takiego przez parę dni. Zdarzało się jednak, że następnego dnia 
cały się trząsłem, blady, zmęczony byłem, ale spać nie mogłem, czu-
łem się wyobcowany, byłem w dość egzystencjonalnym nastroju.

Pamiętam jak zeżarłem dexa to następnego dnia wyglądałem jak 
człowiek po ostrej nocy ćpania. Blada twarz jak trup, źrenice roz...bane 
na maxa i jeszcze dochodziłem do siebie przez kilkanaście godzin.

Wyczerpanie i co najważniejsze – odwodnienie. Humor natomiast 
jest super, a i pojawia się odczuwalne działanie antydepresyjne i mega 
motywacja do działania.

Ja się następnego dnia czuje tak zakręcony jakbym wyszedł z pral-
ki. Problemy z koncentracją a raczej jej brak.

1  Ustawa z dnia 24 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875).
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Po zejściu fazy przeważnie mam nastawienie „nic mi sie nie chce” 
Ani pornola, ani gitary, ani nic... Następnego dnia po śnie trochę lepiej, 
ale dalej taka demotywacja.

Wszechobecny internet jest źródłem zarówno ważnych i ciekawych infor-
macji, jak i takich, które przytoczono powyżej. Młodzież w pogoni za „mocnymi 
wrażeniami” posiłkuje się właśnie tego typu wypowiedziami, szukając w używa-
niu preparatów z dekstrometorfanem pierwszych doświadczeń narkotycznych.

Podsumowanie

Stosowanie dużych, toksycznych dawek dekstrometorfanu jest dla młodych lu-
dzi w dalszym ciągu popularnym sposobem uzyskania działania odurzającego. 
Wpływ na to mają: niski koszt zakupu i łatwa dostępność środka oraz niewiel-
ki stopień świadomości zagrożeń związanych z jego nadużywaniem. W wielu 
krajach prowadzone są różnorakie działania mające na celu ograniczenie tego 
procederu, np. przez zwiększenie kontroli nad obrotem dekstrometorfanem lub 
informowanie o negatywnych konsekwencjach związanych z jego stosowaniem. 
Należy zwrócić uwagę na szczególną rolę personelu medycznego (w tym farma-
ceutów). Powinien on zdawać sobie sprawę z istnienia zjawiska nadużywania 
dekstrometorfanu, aby przeciwdziałać jego rozprzestrzenianiu i efektywnie 
minimalizować niepożądane skutki.

Piśmiennictwo u autorek.

Małgorzata Filip2

Anita Rutkowska3 
Elżbieta Rząsa-Duran4 

2 Pracownia Farmakologii Uzależnień, Instytut Farmakologii PAN, Kraków.
3 Katedra Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny UJ CM (równorzędny udział), Kraków.
4 Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie (równorzędny udział).
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Monografia Małgorzaty Prusak 
Sprzeciw sumienia farmaceutów 
Aspekty etyczne, teologiczne 
i prawne

Nie ulega wątpliwości, że farmaceuta musi sprostać zobowiązaniom, jakie zawar-
te są m.in. w przysiędze składanej u progu zawodu, na wzór przysięgi Hipokra-
tesa. Ślubujemy „wykonywać swoje obowiązki sumiennie, […] mając zawsze na 
uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, […] zaś 
w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszno-
ści”. Czy ma to związek z naszym sumieniem? A jeżeli tak, czy mamy obowiązek 
uczestniczyć w działaniach zmierzających do zabijania życia – tego poczętego, 
np. poprzez doradzanie i wydawanie pacjentce środka wczesnoporonnego, albo 
zabijania osób chorych przez sprzedaż zestawów do eutanazji, jak ma to miejsce 
w Holandii? Czy farmaceuta powinien mieć 
prawo do sprzeciwu sumienia?

Zdania będą w środowisku farmaceu-
tycznym podzielone. Jak bardzo? Ustalenie 
obecnej sytuacji było jednym z celów pracy 
doktorskiej Małgorzaty Prusak, prakty-
kującego farmaceuty i teologa w jednej 
osobie. Z przeprowadzonej wśród 151 pra-
cowników aptek ankiety wynika, że 52% tej 
grupy zdecydowanie nie zgadza się z po-
trzebą ustanowienia „klauzuli sumienia”, 
prawa pozwalającego farmaceucie na nie-
wydawanie środków antykoncepcyjnych. 
Z problemem sumienia w takich sytuacjach 
na co dzień zmierza się natomiast 17% far-
maceutów. 
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Świetne opracowanie tematu sprzeciwu sumienia, od strony etycznej, teolo-
gicznej i prawnej, jakim jest omawiana książka, polecam wszystkim farmaceu-
tom. Pomimo ogromnego zaangażowania autorki w działania na rzecz prawnej 
akceptacji sprzeciwu sumienia dla aptekarzy, monografia przygotowana jest 
jako profesjonalna analiza historycznych i współczesnych poglądów i uwarun-
kowań, bez emocji i wyrażania osobistych poglądów. 

Całość jest napisana bardzo interesująco. Daje szansę poznania problemu tak 
jak rozważany był przez wieki oraz obecnie, a także jak widziany jest w różnych 
krajach, w rozwiązaniach prawnych i opracowaniach naukowych. Nie wątpię, 
że każdy farmaceuta interesujący się filozofią, etyką czy ogólnie naukami huma-
nistycznymi będzie usatysfakcjonowany lekturą. Każdy z nas znajdzie tam też 
argumenty, które można wykorzystać podczas prezentowania własnych poglą-
dów, chociaż będzie ich oczywiście więcej dla osób uznających wagę sumienia 
w pracy służącej ochronie zdrowia i życia. Dobrze byłoby, gdyby publikacja tak 
bardzo poświęcona dylematom środowiska farmaceutycznego znalazła się w na-
szych biblioteczkach, również tych w aptece. 

Książka została wydana w 2015 roku przez Wydawnictwo św. Stanisława 
BM w Krakowie w serii „bioEtyka” (445 stron, cena: 29,90 zł). Więcej informacji 
na stronie: www.stanislawbm.pl.

prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska1

1 Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, Gdański Uniwersytet Medyczny.
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Klub Aptekarzy w Krakowie

W poprzednim odcinku cyklu Organizacje aptekarskie omówiona została dzia-
łalność Towarzystwa Domu Farmaceutów, instytucji, która miała połączyć pod 
„jednym dachem” wszystkie krakowskie organizacje aptekarskie w okresie 
20-lecia międzywojennego. Podobną inicjatywą było powołanie na przełomie 
lat 20. i 30. XX wieku Klubu Aptekarzy. Zrodziła się ona nie w środowisku pra-
cowników aptek (jak było to w przypadku Towarzystwa Domu Farmaceutów), 
lecz wśród ich właścicieli, konkretniej zaś – właścicieli aptek krakowskich. 
Także to środowisko było mocno skonfliktowane, przede wszystkim na skutek 
bardzo ostrej, „nieetycznej konkurencji, uprawianej przez kolegów”. Szczególnie 
we znaki dawały się „opusty cen”, które doprowadzały apteki do granic ren-
towności. Temat ten bardzo często poruszany był na posiedzeniach organizacji 
właścicieli aptek: Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej i krakowskiego 
Okręgu Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego. Spotkania te 
były niejednokrotnie areną bardzo ostrej i często niewybrednej wymiany zdań 
pomiędzy konkurującymi aptekarzami. Nagminnie zarzucano sobie brak etyki, 
łamanie zasad koleżeńskich, wyzywano się od „sklepikarzy” i nasyłano inspek-
tora farmaceutycznego… Integracja, rozwijanie koleżeńskich więzi i złagodzenie 
obyczajów były zatem naglącą potrzebą! Czy udało się je jednak zaprowadzić? 

Pierwszą informację na temat powstania Klubu Aptekarzy odnajdujemy 
w „Wiadomościach Farmaceutycznych” z 1929 roku. 19 października tegoż roku 
odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremium Aptekarzy Małopolski 
Zachodniej, na którym wyjątkowo nie doszło do poważniejszych scysji między 
zebranymi. Być może było to związane z uroczystością planowaną już po za-
kończeniu zgromadzenia. Otóż nowo wybrany prezes Gremium, magister Karol 
Łuczko, „[…] zamykając posiedzenie, zaprosił obecnych kolegów […], by raczyli 
przybyć wraz z paniami na wspólną kolację w lokalu gremjalnym, celem zapo-
czątkowania współżycia towarzyskiego w nowozałożonym klubie aptekarskim”. 
Niestety relacji z owej uroczystości czasopisma aptekarskie nie przekazały.

Kolejne kroki dotyczące Klubu Aptekarzy zostały podjęte niecałe trzy miesią-
ce później, na pierwszym zwyczajnym posiedzeniu walnego zgromadzenia kra-
kowskiego Okręgu Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego, 
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który – obok istniejącego już od kilkudziesięciu lat Gremium – miał być nową 
reprezentacją małopolskich aptekarzy. Szósty punkt porządku zgromadzenia 
stanowiło oficjalne już „założenie Klubu Aptekarzy”. Głos w tej sprawie zabrało 
wielu aptekarzy. Jak podawały „Wiadomości Farmaceutyczne”, „[…] uchwalono 
wezwać pisemnie kolegów do przystąpienia do klubu i podpisania deklaracyj”. 
Planowano, że składka członkowska „[…] mniej więcej wynosić będzie miesięcz-
nie od zł. 1 do 2, wpisowe od zł. 5 do 10”. 

Prasa farmaceutyczna nie przekazała niestety protokołu z pierwszego wal-
nego zgromadzenia Klubu Aptekarzy w Krakowie. Wiemy jedynie, że został on 
odczytany na II Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 7 lutego 
1931 roku, w „lokalu gremjalnym przy ulicy Grodzkiej 26”. W czasie zgromadze-
nia przedstawiono również bilans za 1930 rok, sprawozdanie Komisji Rewizyj-
nej, wyznaczono także „wysokości wkładek za rok 1931”. W zgromadzeniu brało 
udział zaledwie 12 aptekarzy, a dzięki zachowanej liście obecności wiemy, że we 
władzach Klubu zasiadali właściciele krakowskich aptek. Prezesem był magister 
Edward Schneider, właściciel apteki przy ul. Długiej 4, wiceprezesem – magister 
Stefania Ehrlichowa, kierowniczka apteki spadkobierców Wilhelma Ehrlicha 
przy ul. Krakowskiej 9, skarbnikiem zaś i sekretarzem w jednej osobie – magister 
Karol Berger, właściciel apteki przy ul. Gertrudy 1. 

Przebieg II Walnego Zgromadzenia relacjonowała redakcja „Wiadomości 
Farmaceutycznych”. Prezes Schneider utyskiwał w swym przemówieniu na 
„brak zainteresowania się kolegów, czego dowodem jest bardzo słaby udział 
w tygodniowych zebraniach towarzyskich, co nasuwa myśl, czyby nie należało 
Klubu rozwiązać”. Na koniec zgłosił rezygnację z funkcji prezesa. Jak podawały 
„Wiadomości Farmaceutyczne”, zaprotestowały przeciw temu władze Gremium. 
W czasie „ożywionej dyskusji […] uchwalono Klub nadal utrzymać, zaś rezygna-
cji prezesa, kol. Schneidera, który tyle okazał zapału i dołożył tyle pracy około 
organizacji życia towarzyskiego, nie przyjąć do widomości”. 

W czasie tego samego walnego zgromadzenia złożono „sprawozdanie kaso-
we”, przy czym z „nadwyżki w kwocie 706,85 [zł –M.B.]” postanowiono prze-
kazać 360 zł „Gremjum Aptekarzy, tytułem odszkodowania za użyczony lokal 
na cele Klubu”. Uchwalono wreszcie „obniżyć miesięczne wkładki członków 
miejscowych z zł. 5 na zł. 3”. 

W 1931 roku Klub Aptekarzy w Krakowie znalazł się na liście 27 członków 
założycieli Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie, 
m.in. obok Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej w Krakowie, Ogólnego 
Związku Aptekarzy Województwa Śląskiego, Koła Aptekarzy Zagłębia Dą-
browskiego i Częstochowy, Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników 
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Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, czy też Koła Farmaceutów Stu-
dentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kolejne informacje dotyczące krakowskiego Klubu Aptekarzy pochodzą 
z 1933 roku – 25 marca odbyło się walne zgromadzenie członków. Wprawdzie 
„Wiadomości Farmaceutyczne” nie wymieniły nazwisk, ale odnotowano „obec-
ność licznych uczestników”. Sprawozdanie z czynności za 1932 rok składał pre-
zes Edward Schneider. Tak jak w 1931 roku nie było ono optymistyczne: „[…] ży-
cie towarzyskie, koncentrujące się w Klubie, niemal zamarło”, tym razem jednak 
magister Schneider nie próbował podać się do dymisji i „przez aklamację” wybra-
ny został ponowie na prezesa. Podobnie dokonano wyboru magister Ehrlichowej 
jako zastępczyni i magistra Bergera jako skarbnika, a także „członków Wydziału 
oraz zastępców”. Z „Zamknięcia rachunkowego za 1932 r.”, opublikowanego 
w „Wiadomościach Farmaceutycznych”, dowiadujemy się, że wpływy Koła Apte-
karzy z tytułu składek wyniosły... 6 zł, co oznacza, że płaciło je zaledwie kilka osób! 

Nadzieję na wzrost popularności Klubu wiązał Schneider z przeniesieniem 
siedziby Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej do nowego lokalu przy 
Rynku Kleparskim, z którego mógł korzystać także Klub Aptekarzy. Lokal ten da-
wał „możność odbycia się zebrań towarzyskich dla liczniejszej ilości członków”, 
w związku z czym liczył prezes na „większą żywotność Klubu”.

Nadzieje te okazały się jednak płonne. Począwszy bowiem od 1934 roku 
w prasie farmaceutycznej nie pojawiły się już żadne wzmianki na temat Klubu 
Aptekarzy w Krakowie. Podczas spotkań Gremium Aptekarzy Małopolski Za-
chodniej i krakowskiego Okręgu Polskiego Powszechnego Towarzystwa Far-
maceutycznego utyskiwano na brak aktywności członków obydwu instytucji. 
W 1937 roku w relacji z jednego z posiedzeń Gremium pisano: „[…] z bólem 
stwierdzić musimy, że zainteresowanie dla spraw ogólnozawodowych i obojęt-
ność wobec nauki pogłębiają się coraz bardziej. Możemy to obserwować niemal 
codziennie. Taki stan przynosi zawodowi tylko szkody, a więc czas najwyższy, 
aby się ocknąć”.

Na tym ponurym obrazie nie zakończę jednak niniejszego odcinka cyklu Or-
ganizacje aptekarskie. W kolejnym numerze „Farmacji Krakowskiej” Czytelnicy 
będą mogli bowiem przeczytać o organizacji, która dzięki zaangażowaniu nie tyl-
ko działaczy zawodowych, ale także szeregowych aptekarzy odniosła ogromny 
sukces i – w przeciwieństwie do Klubu Aptekarzy – znacząco wpłynęła na kształt 
krakowskiej farmacji w latach 30. XX wieku.

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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Dietetyka – wybrane 
zagadnienia, cz. XII

Nadwaga i otyłość

Z problemem otyłości spotykamy się na co dzień. Często słyszymy, że jest to „pan-
demia XXI wieku” i najpoważniejszy problem zdrowia publicznego krajów wy-
soko rozwiniętych. W związku z licznymi negatywnymi konsekwencjami zdro-
wotnymi otyłości wielu żywieniowców i dietetyków nawołuje do bezwzględnej 
„walki z otyłością” i wskazuje na konieczność podejmowania jej „leczenia”. Rów-
nocześnie podkreśla się, że otyłość nie jest chorobą, a wyłącznie stanem zwięk-
szonej ilości tkanki tłuszczowej, a co za tym idzie – podwyższonej masy ciała.

Definicje

Wyróżniamy dwa rodzaje otyłości: pierwotną i wtórną. Otyłość pierwotna, 
wspomniana „plaga” krajów wysoko rozwiniętych, jest rezultatem przewlekle 
utrzymującego się dodatniego bilansu energetycznego, polegającego na przyj-
mowaniu pokarmów w ilości większej niż wymaga tego stan fizjologiczny orga-
nizmu. Konsekwencją jest magazynowanie nadmiaru materiału energetycznego 
w postaci tłuszczu. W zależności od predyspozycji osobniczych, aby wystąpił taki 
typ otyłości, nie jest wcale konieczne przyjmowanie znacznych ilości pokarmów. 
Wystarczy stale utrzymujący się – nawet niewielki – dodatni bilans energetycz-
ny, wynikający choćby z tak powszechnego podjadania między posiłkami. Do-
datni bilans energetyczny może także wystąpić w sytuacji, gdy nie zwiększamy 
ilości przyjmowanych pokarmów, ale zmniejszamy aktywność fizyczną, np. na 
skutek zmiany pracy z fizycznej, na „siedzącą”.

Otyłość może być także skutkiem rozmaitych zaburzeń chorobowych i za-
burzeń czynności narządów, układów i całego organizmu. Wówczas mówimy 
o otyłości wtórnej, inaczej objawowej. Jest ona charakterystyczna dla zaburzeń 
metabolicznych, występujących np. w przebiegu cukrzycy. Niezależnie jednak od 
tego, czy mamy do czynienia z otyłością wtórną, czy pierwotną, konsekwencją 
jest skrócenie czasu życia. 
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Szacuje się, że w powstawaniu otyłości współdziała kilka czynników. W około 
40% przypadków otyłość powodowana jest czynnikami genetycznymi (mutacje 
jedno- i wielogenowe uszkadzające funkcje białek biorących udział w regulacji 
gospodarki energetycznej organizmu), marginalny zaś odsetek stanowią czynni-
ki biologiczne (np. konieczność pobierania większej ilości energii z pożywieniem 
związana z chorobami podwzgórza), farmakologiczne (do otyłości przyczyniają 
się leki przeciwdepresyjne, anksjolityczne, kortykosteroidy) oraz psychologicz-
ne, najczęściej towarzyszące chorobie depresyjnej, występujące także w zespole 
napięcia przedmiesiączkowego i u osób, które rzuciły palenie. Najczęściej jednak 
otyłość powodowana jest tzw. czynnikami środowiskowymi. Należą do nich: 
siedzący tryb życia w pracy i w wolnym czasie, a także nieograniczony dostęp do 
żywności, szczególnie zaś żywności wysokoenergetycznej, do której na pierw-
szym miejscu zaliczamy słodkie napoje soft drink oraz żywność typu fast food. 

Szacowanie i klasyfikacja otyłości

Przed stwierdzeniem, czy dany pacjent powinien wdrożyć dietoterapię otyło-
ści, należy odpowiedzieć na pytanie, jaki jest jej stopień i jak bardzo masa ciała 
odbiega od tzw. masy ciała należnej, czyli takiej, która odpowiada średniej ma-
sie ciała w danej grupie populacyjnej (np. w grupie osób w tym samym wieku 
i o tym samym wzroście). Należna masa ciała sprzyja osiągnięciu najdłuższego 
okresu życia, a ustalana jest na drodze badań epidemiologicznych dla określonej 
populacji. Masa ciała większa o 10–20% od zakresu wartości masy ciała, który 
powtarza się najczęściej, wskazuje na nadwagę, natomiast większa niż 20% – na 
otyłość. Masę ciała w przedziale 90–110% masy należnej uznaje się za tzw. masę 
ciała prawidłową.

Najprostszą i najstarszą metodą wyznaczania należnej masy ciała jest 
tzw. wzór Brocka: 

Należna masa ciała = wzrost – 100 [kg]

Wyliczenia ze wzoru Brocka obciążone były jednak dużym błędem w sytuacji 
osób o wysokim wzroście, dla których obliczano zbyt wysoką należną masę ciała. 
Wprowadzono zatem modyfikację, opartą na trzech tzw. wzorach Brugsa:

Należna masa ciała = wzrost – 100 [kg]
dla wzrostu w granicach 155–165 cm

Należna masa ciała = wzrost – 105 [kg]
dla wzrostu w granicach 166–175 cm
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Należna masa ciała = wzrost – 110 [kg]
dla wzrostu w granicach 176–185 cm

Wskaźnikiem stosowanym obecnie najczęściej jest BMI (body mass index, 
inaczej wskaźnik masy ciała Queteleta), czyli iloraz masy ciała (w kilogramach) 
i wzrostu (w metrach) podniesionego do kwadratu. Wskaźnik ten stosuje się 
wyłącznie u osób dorosłych: 

BMI = masa ciała [kg] / wzrost2 [m]

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia w zależności od wartości 
obliczonego BMI mówimy o:
• niedowadze (poniżej 20),
• normie (20–24,9),
• nadwadze (25–29,9),
• otyłości I stopnia (30–34,9),
• otyłości II stopnia (35–39,9),
• otyłości III stopnia (powyżej 40).

Stwierdzenie za pomocą wskaźnika BMI samego faktu występowania nad-
wagi lub otyłości nie jest wystarczające. Należy bowiem dokonać oceny roz-
mieszczenia tkanki tłuszczowej, co pozwoli sklasyfikować otyłość jako andro-
idalną i gynoidalną. Służy temu wyznaczenie proporcji obwodu talii do obwodu 
bioder, czyli tzw. wskaźnik WHR (waist-hip ratio). Otyłość występującą u kobiet 
ze współczynnikiem WHR powyżej 0,84 określa się jako androidalną, gdy zaś 
współczynnik jest mniejszy od 0,84, mówi się o otyłości gynoidalnej. U mężczyzn 
otyłość androidalną rozpoznaje się, gdy współczynnik WHR jest większy niż 0,95. 

Otyłość typu androidalnego określana jest jako otyłość brzuszna lub – w na-
wiązaniu do kształtu sylwetki osoby otyłej – jako otyłość „typu jabłko”. Ten typ 
otyłości występuje znacznie częściej u mężczyzn niż u kobiet, a tkanka tłuszczo-
wa gromadzi się w górnych partiach ciała: wokół ramion, karku i brzucha. Oty-
łość androidalna uważana jest za najniebezpieczniejszą, gdyż tkanka tłuszczowa 
gromadzi się wewnątrzotrzewnowo i otacza życiowo ważne narządy. Z tego 
też powodu dochodzi do podniesienia przepony, zmniejszenia wentylacji płuc 
i otłuszczenia mięśnia sercowego. Są to bardzo istotne czynniki ryzyka chorób 
układu krążenia. 

Otyłość typu gynoidalnego, zwana jest udowo-pośladkową lub – obrazowo – 
otyłością „typu gruszki”. Występuje głównie u kobiet i dotyczy najczęściej dol-
nych części ciała: bioder, nóg i pośladków. Ten rodzaj otyłości nie powoduje 
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zatem ryzyka otłuszczenia ważnych narządów, choć oczywiście wiąże się z zabu-
rzeniami gospodarki lipidowej i węglowodanowej.

Istnieje jeszcze trzeci podział otyłości: 
• otyłość uogólniona, w której zawartość tkanki tłuszczowej zwiększa się prak-

tycznie wszędzie, przy czym w otyłości olbrzymiej powoduje nagromadzenie 
się tłuszczu w tkance podskórnej w postaci charakterystycznych pofałdowań;

• otyłość regionalna, w której dochodzi do nagromadzenia się tłuszczu w jednej 
tylko okolicy ciała.

Ryzyko zdrowotne otyłości

Niezależnie od typu zdiagnozowanej otyłości prawdziwe jest stwierdzenie, że 
prowadzi ona do radykalnego skrócenia długości życia. Należy pamiętać, że or-
ganizm człowieka jest znacznie lepiej przystosowany do niedoboru pokarmu 
niż do jego nadmiaru. Dlatego właśnie znacznie lepiej znosili nasi przodkowie 
długotrwałe okresy głodu aniżeli my, żyjący w luksusie i dostatku, tolerujemy 
ciągłe przejadanie się. Przy współtowarzyszącym braku ruchu jego pierwszą 
konsekwencją jest wystąpienie dodatniego bilansu energetycznego, następnie 
nadwagi i wreszcie otyłości, której towarzyszą poważne zaburzenia ogólno-
ustrojowe. Należą do nich: zwiększony poziom cholesterolu we krwi, zaburzenia 
poziomu testosteronu (obniżony u mężczyzn i podniesiony u kobiet), a także 
zwiększony u obu płci poziom estradiolu i estriolu. Ponadto obserwuje się upo-
śledzone wydzielanie hormonu wzrostu i wzmożoną czynność glukokortykoido-
wą nadnerczy.

Długotrwale występująca i nieleczona otyłość zwiększa ryzyko wystąpienia: 
cukrzycy typu 2, kamicy żółciowej, astmy, chorób układu sercowo-naczyniowe-
go (np. miażdżyca, niewydolność krążenia, zawały), zwyrodnień stawów i krę-
gosłupa, chorób nowotworowych (np. jelita grubego, trzonu macicy, sutka, pro-
staty), zapalenia trzustki, zespołu bezdechu w czasie snu, zaburzenia owulacji, 
upośledzenia popędu płciowego i płodności u obu płci, a także nieuzasadnionych 
kompleksów psychicznych i złego samopoczucia.

Farmakoterapia

Terapia nadwagi i otyłości jest niestety trudna: organizm człowieka znacznie 
łatwiej bowiem przybiera na wadze, niż ją traci. Pacjenci zwykle pragną szybko 
się pozbyć „zbędnych kilogramów” i rozpoczynają odchudzanie od farmakote-
rapii. Niestety większość stosowanych do tego celu preparatów i suplementów 
diety ma poważne działania niepożądane. Przykładem mogą być leki hamujące 
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łaknienie, działające na układ nerwowy. Wiele pisano o dużych problemach 
zdrowotnych pacjentów stosujących jeden z takich właśnie leków: sibutraminę, 
hamującą zwrotny wychwyt serotoniny, nasilającą poposiłkowe uczucie sytoś-
ci, hamującą zwrotny wychwyt noradrenaliny i nasilającą termogenezę. Wyda-
wało się, że preparat ten szybko pomoże pacjentom cierpiącym na otyłość, ale 
w czasie masowego stosowania okazało się, że wywołuje liczne działania nie-
pożądane: suchość w jamie ustnej, zaparcia, bezsenność, wzrost ciśnienia tętni-
czego, przyspieszenie akcji serca. Dlatego też w 2010 roku Europejska Agencja 
ds. Leków zawiesiła pozwolenie na dopuszczenie sibutraminy do obrotu. Z kolei 
zastosowanie orlistatu, leku hamującego działanie lipazy trzustkowej i żołądko-
wej, ograniczało hydrolizę tłuszczów, skutkiem czego 30% zjedzonego tłuszczu 
się nie wchłaniało. Niepożądanymi konsekwencjami stosowania orlistatu były 
jednak gazy jelitowe, plamiące biegunki tłuszczowe i wycieki z odbytnicy, nie-
trzymanie stolca, zwiększona częstotliwość bolesnych wypróżnień, uszkodzenia 
wątroby, uczucie zmęczenia i osłabienia, choroby dziąseł, skórne reakcje aler-
giczne, zahamowanie wchłaniania witamin A, D, E, K. 

Do odchudzania pacjenci często stosują suplementy diety z kofeiną, a nawet 
efedryną, tj. substancjami nasilającymi termogenezę. Wykazują one jednak nie-
korzystne działanie na układ sercowo-naczyniowy. Podobnie nieodpowiedzialnie 
bywają stosowane substancje o działaniu przeczyszczającym, bardzo szybko do-
prowadzające do podrażnień przewodu pokarmowego, niedoborów składników 
pokarmowych, rozleniwienia przewodu pokarmowego, a w konsekwencji – do 
zaparć. 

Można zaryzykować twierdzenie, że jedynymi bezpiecznymi i pozbawiony-
mi poważniejszych działań niepożądanych preparatami wspomagającymi od-
chudzanie są substancje hamujące łaknienie. Należą do nich naturalne związki 
hydrofilne i pęczniejące, zawierające metylocelulozę, agar i błonnik. Poprzez ich 
pęcznienie w przewodzie pokarmowym uzyskuje się efekt nasycenia i zahamo-
wanie uczucia głodu. Należy jednak pamiętać, że terapię taką można z powodze-
niem realizować, stosując klasyczną dietę bogatobłonnikową, opisaną w numerze 
1/2014 „Farmacji Krakowskiej”.

Postępowanie niefarmakologiczne

Najważniejsze w walce z otyłością i w ograniczaniu nadwagi są wzmożona ak-
tywność fizyczna i kontrola bilansu energetycznego, gdyż skromne odżywianie 
się, przy intensywnej pracy fizycznej, zmusza organizm do spalania rezerw tłusz-
czowych, przez co traci on na wadze. Przychody i rozchody energii należy zatem 
prawidłowo zbilansować, a wagę kontrolować, np. przez cotygodniowe ważenie. 
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Zwiększona aktywność fizyczna nie musi, a nawet nie powinna mieć charakteru 
wysiłkowych sportów, co jest bardzo częstym błędem osób walczących z otyło-
ścią. Dodajmy: błędem, który bardzo szybko prowadzi do przemęczenia i rezy-
gnacji z odchudzania. Zatem aktywność fizyczna powinna się opierać na wysiłku 
długotrwałym w skali dnia, lecz mało forsownym, przy czym za optymalne uzna-
je się marsze i spacery, nie zaś – tak trudne dla osób otyłych – bieganie.

Kolejnym krokiem jest wdrożenie klasycznej, opisanej już w „Farmacji Kra-
kowskiej” (1/2014) diety niskoenergetycznej, która jako jedyna gwarantuje 
stopniowy, powolny, ale trwały spadek masy ciała bez efektu „jo-jo”. Jako jedyna 
także spośród diet redukcyjnych nie ogranicza podaży składników pokarmo-
wych, mineralnych i elektrolitów. Specjaliści za wskazane uznają też okresowe 
przejście na laktowegetarianizm (szczegóły w „Farmacji Krakowskiej” 3/2013). 

Dieta stosowana w otyłości powinna dostarczać węglowodanów złożonych 
(kasze, zboża, pieczywo pełnoziarniste), a także dużych ilości warzyw i owoców. 
Tak znaczna podaż błonnika daje uczucie sytości, a ponadto normalizuje się 
dzięki niej przemiana węglowodanowa i tłuszczowa. Wskazane jest spożywa-
nie tłuszczów roślinnych, zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe. 
Wszystkie pokarmy powinno się długo żuć i rozdrabniać. Zaleca się spożywanie 
posiłków pięć razy w ciągu dnia, regularnie, i unikanie popijania ich płynami.

W czasie dietoterapii i dietoprofilaktyki otyłości eliminuje się alkohole, 
zwłaszcza mocne, produkty smażone (np. frytki, smażone ziemniaki), tłuste 
gatunki serów, ryb, wędlin i mięsa. Powinno się ograniczyć ilości tłuszczów 
stosowanych do przygotowywania posiłków i wykluczyć słodkie pieczywo, sło-
dycze, ciastka i desery z kremem. Wskazana jest rezygnacja ze słodzenia cukrem 
i smarowania pieczywa tłuszczami. Bardzo istotne jest również, by pacjenci cał-
kowicie zaprzestali podjadania pomiędzy posiłkami.

Walka z otyłością

Konieczność dietoterapii otyłości nie podlega dyskusji, a z ust fachowców sły-
szymy często słuszne opinie o tym, że niezbędna jest „walka z otyłością”. Jednak 
gdy pacjenci aptek pytają o swoją otyłość i metody jej ograniczania, powinniśmy 
zachować daleko idącą ostrożność, wykazując się dużą subtelnością i taktem 
w udzielaniu porad. Pamiętajmy bowiem, że ostre słowa na temat zgubnych 
skutków otyłości mogą doprowadzić do tego, że nasz pacjent (najczęściej pa-
cjentka) zastosuje jedną z ekstremalnych diet redukcyjnych, np. dietę kopen-
haską, kapuścianą, jedną z diet wysokobiałkowych (np. dietę Dukana) czy dietę 
wysokotłuszczową (np. dietę Kwaśniewskiego). Diety te, jak powszechnie wia-
domo, potrafią być często znacznie bardziej niebezpieczne niż sama otyłość. 
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Prowadzą m.in. do zaburzeń akcji serca, niedoborów podstawowych składników 
mineralnych i elektrolitów, kamicy nerkowej, miażdżycy naczyń krwionośnych 
czy chorób nowotworowych jelit. Zalecając walkę z otyłością, warto także pa-
miętać, że pacjenci postawieni pod pręgierzem tak mocnego hasła mają często 
duże trudności ze sprostaniem temu wyzwaniu. Trzeba zatem używać słów 
łagodniejszych, mówić choćby o „ograniczaniu” czy „zmniejszaniu” masy ciała. 

Specjaliści często podkreślają, że „otyłość otyłości nierówna”. Należy się spo-
dziewać znacznie poważniejszych konsekwencji zdrowotnych otyłości brzusznej 
u mężczyzny niż otyłości udowo-pośladkowej u kobiety. Tymczasem to właśnie 
mężczyźni najrzadziej decydują się na kuracje obniżające masę ciała, podczas 
gdy kobiety stosują je częstokroć zupełnie niepotrzebnie. Pamiętajmy, że wska-
zaniem do kuracji odchudzającej jest wyłącznie otyłość, natomiast nadwaga 
powinna być sygnałem do zmodyfikowania codziennego jadłospisu i wdrożenia 
odpowiedniej aktywności fizycznej. Tymczasem większość kuracji odchudzają-
cych podejmowana jest właśnie przez osoby z nadwagą.

Bywają też sytuacje, w których walka z otyłością powinna być jak najbardziej 
bezwzględna. Jak pamiętamy z ósmej części cyklu Dietetyka – wybrane zagadnie-
nia, redukcja masy ciała konieczna jest w przypadku nowotworów sutka i trzonu 
macicy, ponieważ stwierdzono zależność między otyłością a nawrotami tych 
chorób. Kolejnym, choć znacznie mniej poważnym schorzeniem, w którym oty-
łość odgrywa bardzo istotną rolę, jest choroba zwyrodnieniowa stawów. Istnieje 
ścisła zależność: im większa masa ciała, tym większe ryzyko rozwoju choroby 
zwyrodnieniowej, zwłaszcza kolan. Nadwaga znacznie przyspiesza postęp cho-
roby i predysponuje do jej cięższego przebiegu. Obniżenie masy ciała za pomocą 
diety niskoenergetycznej nie tylko spowolni rozwój choroby, ale także zmniejszy 
bóle stawowe, dzięki czemu możliwe będzie ograniczenie przyjmowania leków 
przeciwbólowych. 

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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Nowa piramida zdrowego 
żywienia i aktywności fizycznej

20 stycznia 2016 roku odbył się I Narodowy Kongres Żywieniowy, podczas któ-
rego Instytut Żywności i Żywienia przedstawił zmodyfikowaną i dostosowaną 
do aktualnych potrzeb żywieniowych człowieka nową piramidę żywienia oraz 
ogłosił połączone z nią „10 zasad zdrowego żywienia”. Obecna piramida wypiera 
obowiązującą dotychczas (z 2009 roku) i zyskuje nową zrewolucjonizowaną 
nazwę: „Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej”. Podkreślono tym 
samym, że aktywny tryb życia jest równie istotny jak odpowiednio zbilansowana 
dieta. Eksperci z IŻŻ zaznaczają, że:  „[…] zmiany te są wyrazem postępu w na-
ukach medycznych, uwzględniają wyniki najnowszych badań naukowych, a tak-
że rekomendacje uznanych światowych ośrodków eksperckich”. Nowa piramida 
żywienia, wraz z „10 zasadami”, według dyrektora IŻŻ prof. Mirosława Jarosza 
jest: „najprostszym, krótkim i zwięzłym sposobem wyrażenia zasad prawidło-
wego żywienia”. Dyrektor IŻŻ wyjaśnia, że „[…] wiedza o żywności, żywieniu 
oraz ich wpływie na zdrowie człowieka jest dziś ogromna, podlega też stałej 
ewolucji i zmianom. Dlatego również nasza piramida co pewien czas poddawana 
jest pewnym modyfikacjom”. Profesor Jarosz podkreśla również, że „[…] aktu-
alna piramida jest m.in. odpowiedzią na zalecenia WHO, a jej myśl przewodnią 
można ująć tak: mniej cukru, soli i tłuszczu, więcej błonnika”.

Rozpatrując nową piramidę, należy zwrócić uwagę na fakt, że jest ona ad-
resowana do osób zdrowych w celu zapewnienia im jak najlepszego komfortu 
życia. Natomiast w przypadku występowania różnorakich chorób, może, a nawet 
powinna stanowić podstawę do kolejnych modyfikacji żywieniowych. 

Tegoroczna, nowa piramida żywienia składa się z sześciu pięter. Jako jej 
fundament, niezbędny do osiągnięcia dobrego stanu zdrowia, wskazano róż-
ne formy aktywności fizycznej. Obejmują one przede wszystkim najprostsze, 
niewymagające dużego wysiłku czynności ruchowe, takie jak spacer, wcho-
dzenie po schodach czy jazda na rowerze, które powtarzane codziennie przez 
co najmniej 30–45 minut stanowią nieodłączny element w profilaktyce wielu 
chorób.
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W grupie produktów spożywczych niezbędnych w codziennej diecie na 
najważniejszym, pierwszym miejscu z racji cennych właściwości zdrowotnych 
umieszczono warzywa i owoce, awansując je tym samym z miejsca drugiego, 
które zajmowały w piramidzie z 2009 roku. Mirosław Jarosz uzasadnia tę zmia-
nę następująco: „[…] ostatnie badania wskazują ponad wszelką wątpliwość, że 
warzywa i owoce powinny być podstawą naszego żywienia. Dostarczają bowiem 
wielu bezcennych składników (mineralnych, witamin, polifenoli) i w istotny 
sposób zmniejszają zachorowalność oraz umieralność na choroby układu krą-
żenia, cukrzycę czy nowotwory”. Nie dziwmy się zatem zaleceniu: „[…] warzywa 
i owoce spożywajmy […] jak najczęściej i w jak największej ilości. Powinny sta-
nowić co najmniej połowę tego, co jemy”. Zgodnie z nową piramidą – podkreśla 
prof. Jarosz – należy też „[…] pamiętać o właściwych proporcjach: 3/4 powinny 
stanowić warzywa, a 1/4 owoce”.

Kolejne piętro piramidy zajęły zastąpione przez warzywa i owoce z miejsca 
pierwszego produkty zbożowe, które nadal powinny mieć spory udział w co-
dziennej diecie. Zalecane są głównie najbardziej wartościowe produkty z pełne-
go ziarna, takie jak: pieczywo i makarony z ciemnej mąki, a także gruboziarniste 
kasze. Produkty te są stosunkowo tanie, a przy tym stanowią korzystne źródło 
błonnika pokarmowego, białka oraz witamin z grupy B (głównie witamin: B1, B2 

i PP). 
Następnie zaleca się (trzecie piętro piramidy), aby w codziennej diecie znala-

zły się dwie duże szklanki mleka bądź jego przetworów – jogurtów, kefirów, ma-
ślanki czy serów. Grupa ta stanowi niezwykle cenny, najbardziej wszechstronny 
pod względem wartości żywieniowej pokarm, będący niezastąpionym źródłem 
białka, wapnia, witaminy B2 i łatwostrawnego tłuszczu. Warto odnotować, że 
tym samym autorytet IŻŻ stanął po stronie mleka i produktów mlecznych, tak 
często obecnie krytykowanych w środkach masowego przekazu. 

Piętro powyżej mleka i wyrobów mlecznych zajmuje grupa różnorodnych 
produktów, których wspólną cechą jest wysoka zawartość pełnowartościowego 
białka. Szczególnie polecane są ryby, obfitujące również w niezbędne nienasy-
cone kwasy tłuszczowe, nasiona roślin strączkowych, bogatych w błonnik, oraz 
jaja, będące unikalnym rezerwuarem wszystkich składników odżywczych. Jed-
nocześnie w „10 zasadach” eksperci IŻŻ zalecają ograniczenie spożycia mięsa: 
głównie czerwonego, a także przetworzonych produktów mięsnych do pół kilo-
grama tygodniowo.

Na szczecie nowej piramidy żywienia, tak jak w przypadku jej poprzedniczki, 
umieszczono tłuszcze, reprezentowane przez oleje roślinne, przy dodatkowym 
zaleceniu ograniczenia spożycia tłuszczów zwierzęcych. Dodatkowo, na tym 
samym piętrze, uwzględniono po raz pierwszy orzechy, będące produktem 
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niezwykle wartościowym, bogatym w nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy 
(głównie z grupy B) i składniki mineralne.

Kolejną nowością w obecnej piramidzie i „10 zasadach” jest mocne zazna-
czenie ograniczenia spożycia soli i cukru jako składników, które w znacznym 
stopniu przyczyniają się do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Powinny one zo-
stać zastąpione przez owoce i orzechy. Z kolei zamiast słodzonych napojów IŻŻ 
proponuje picie wody, w ilości co najmniej 1,5 litra dziennie. 

Farmaceutów szczególnie zainteresuje kolejna innowacja: jako zamiennik soli 
zaleca się stosowanie ziół i przypraw, które mają korzystne walory smakowo-
-zapachowe, a ponadto odznaczają się wysokim potencjałem antyoksydacyjnym. 

Ciekawostka, na którą również warto zwrócić uwagę, to ostatnia z „10 za-
sad”. Jednoznacznie mówi ona: „Nie spożywaj alkoholu”. 

Podstawą zdrowego żywienia są regularność oraz różnorodność spożywa-
nych posiłków, dlatego w codziennym jadłospisie należy zadbać o dostarczenie 
co najmniej jednego produktu z każdej grupy budującej nową piramidę zdrowe-
go żywienia i aktywności fizycznej.

Piśmiennictwo u autorki.
Natalia Żurek

e-dukacja – zmiany w zasadach zakładania konta

Uprzejmie informuję, że w związku z modyfi kacją portalu e-dukacja 
wprowadziliśmy obowiązek podania numeru prawa wykonywania za-
wodu przy zakładaniu konta. Osoby, które mają już konta, proszone 
są o uzupełnienie tej informacji do końca bieżącego roku. Zmiany do-
konuje się w opcji „Moje konto”: w polu opisanym jako „Numer prawa 
wykonywania zawodu” należy podać aktualny numer.

Wszystkie dotychczasowe konta pozostaną aktywne do końca 2016 
roku nawet bez tej informacji i nie będzie to miało wpływu na korzy-
stanie ze szkoleń.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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W „Farmacji Krakowskiej” nr 1/2015 w cyklu Aptekarskie rodziny przed-
stawiłem postać nowosądeckiego aptekarza – magistra farmacji Albina Burza. 
W jednym z ostatnich zdań napisałem: „Niestety nie zachowały się żadne foto-
grafie tego bardzo zasłużonego dla małopolskiej farmacji aptekarza...”. W kilka 
miesięcy później trafiła do mnie zaskakująca korespondencja: wiadomości od 
Anny Mossakowskiej i Piotra Mossakowskiego – córki i wnuka magistra Albina 
Burza. Okazuje się, że w zbiorach rodzinnych zachowały się nie tylko fotografie, 
ale także dokumenty związane z tą postacią! Państwo Mossakowscy przechowują 
m.in. dyplom magistra farmacji, indeks studencki oraz dwie fotografie Albina Bu-
rza, w tym jedną we wnętrzu apteki! 

Burzowie – uzupełnienie
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Państwu Annie i Piotrowi Mossakowskim składam za udostępnienie mate-
riałów serdeczne podziękowanie! 

Maciej Bilek
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PRZED 75 LATY POLSKA PRASA FARMACEUTYCZNA PISAŁA...

Kierownicy aptek!Kierownicy aptek! Statystyka wykazała, że w Generalnym Gubernatorstwie 
jest około 200 bezrobotnych aptekarzy. Jako prezesowi Izby Aptekarskiej zależy 
mi na tym, by los tych bezrobotnych aptekarzy uległ poprawie przez dostarcze-
nie im pracy, tak uchodźcom z terenów zajętych przez Rosję Sowiecką, jak też ap-
tekarzom, którzy zostali przesiedleni z terenów włączonych do Rzeszy. Oczekuję 
od polskich kierowników aptek całkowitego zrozumienia i spodziewam się, iż – 
świadomi obowiązków społecznych i koleżeńskich – podadzą dłoń bezrobotnym 
kolegom, dzieląc się z nimi pracą. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 lutego 1941 roku.

Farmakoterapia Farmakoterapia w w filmie.filmie. Niemiecki wielki przemysł farmaceutyczny prze-
kazuje światu lekarskiemu i aptekarskiemu za pośrednictwem organizacji na-
ukowej propagandy wiedzę medyczną i informuje go o najnowszych postępach 
w dziedzinie farmakologii. Jednym z przejawów tego zakresu działalności był 
pokaz filmowy, zorganizowany przez firmę „Bayer-Pharma” w Sali posiedzeń 
Izby Zdrowia w Krakowie, w dniach 31.I. i 1.II. b.r. […] Pokaz zostanie prawdo-
podobnie powtórzony dla lekarzy i aptekarzy, którzy z przyczyn fatalnej pogody 
lub ze względu na przeszkody zawodowe nie mogli go zobaczyć. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 lutego 1941 roku.

Zatrudnienie bezrobotnych.Zatrudnienie bezrobotnych. Kierownicy aptek, którzy stosownie do obrotu 
winni dodatkowo zatrudnić jednego lub więcej kolegów, zgłoszą do Oddziału 
Izby Aptekarskiej przy odnośnych dystryktach najpóźniej do 15 marca b.r., któ-
rzy bezrobotni koledzy zostali przez nich zatrudnieni. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 marca 1941 roku.

Przydział mydła dla aptek.Przydział mydła dla aptek. Wniosek o dostarczenie mydła dla personelu 
aptecznego musi być […] podany do 15 każdego miesiąca. Podania wniesione 
poza terminem nie będą uwzględniane od kwietnia b.r. Należy zatem ilość my-
dła na kwiecień zapodać do 15 kwietnia, tak samo w każdym dalszym miesiącu. 
Zaświadczenia na przydziały […] będą do 20 każdego miesiąca przesyłane firmie 
„Pharma”, która wyda każdej aptece przydzieloną jej ilość mydła. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 marca 1941 roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Z DAWNEJ APTEKI

Benedicta (Benedicta laxativa(electuarium
Turbith(Convolvulus turpethum Sacchari(Saccharum Diagridii Co-

nvolvulus scammonia Esulae
Euphorbia escula Hermo-

dactylorum Colchicum au-
tumnale Rosarum Rosa canina  
Caryophyllorum Eugenia caryo- 
phyllata Spicae nardi indicae

Nardus indica  
Pilulae Benedictae w -i 

Oelio·anet· (Oleum Anethi  
Fructus 

Anethi (Anethum graveolens -
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mgr farm. Iwona Dymarczyk

(fot. Adam Olszowski)

Aptekarz i majoliki. O Mateuszu B. Grabowskim 
i jego krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej




