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ZDROWIE

SMOG ZABIJA 460 TYS.
EUROPEJCZYKÓW ROCZNIE
Choroby płuc co roku są
przyczyną śmierci około 40
tysięcy Polaków. Najwięcej
zgonów
powoduje
rak
płuca, na który rokrocznie
umiera ponad 22 tys.
naszych rodaków. Na dru
gim miejscu jest przewlekła
obturacyjna choroba płuc
(15 tys. zgonów rocznie), a
na trzecim – astma (1,5 tys.
zgonów).
Według
opublikowanego
pod koniec 2016 r. raportu
Europejskiej Agencji Śro
dowiska pt. „Air quality in
Europe – 2016”, w Europie
dochodzi rocznie do 467
tys. przedwczesnych zgo
nów związanych z zanie
czyszczeniami
powietrza.
Najbardziej szkodliwy jest
pył zawieszony, który w 85
proc. występuje w dużych
miastach.
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W Unii Europejskiej pył za
wieszony w 2013 r. odpo
wiedzialny był za 430 tys.
przypadków przedwczesnej
śmierci. Są one spowodo
wane takimi chorobami
płuc, jak astma i POChP, a
także chorobami serca oraz
nowotworami, w tym głów
nie rakiem płuca. Tlenek
azotu jest odpowiedzialny w
UE za 71 tys. przedwczes
nych zgonów rocznie, a
ozon – za 17 tys.
Pył zawieszony wnika do
płuc, powodując podrażni
enia i stany zapalne, może
też przedostawać się do kr
wiobiegu. Skutkiem tego są
zarówno choroby układu
oddechowego, jak i scho
rzenia kardiologiczne. Pył
ten
powoduje
również
uszkodzenia innych na
rządów, takich jak wątroba,

śledziona, mózg i organy
rozrodcze.
Wśród krajów z najbardziej
zanieczyszczoną atmosferą
od lat znajduje się Polska.
Według raportu „Air quality
in Europe – 2016”, w tej
statystyce nasz kraj jest na
drugim miejscu za Bułgarią.
Na kolejnych miejscach są
Czechy, Słowacja, Cypr,
Słowenia, Włochy, Węgry,
Rumunia i Litwa.
Autorzy raportu stwierdzają,
że głównym źródłem zanie
czyszczeń powietrza, w tym
pyłu zawieszonego, jest wy
korzystanie w energetyce
węgla. Nasz kraj z tego po
wodu może wkrótce być w
Europie regionem z naj
bardziej zanieczyszczoną
atmosferą.
ŁG

RYNEK LEKÓW

W GRUDNIU KUPILIŚMY
LEKI ZA PRAWIE 3 MLD ZŁ
Agencja badawcza PEX
PharmaSequence zapre
zentowała dane dotyczą
ce polskiego rynku far
meutycznego. W grudniu
2016 r. wartość sprzedaży
na aptecznym rynku far
mceutycznym wyniosła 2
mld 938 mln zł, co stanowi
wzrost o 5,5 proc. w
porównaniu do grudnia
2015 r.

Refundacja
Poziom współpłacenia pa
cjenta w segmencie leków
refundowanych
osiągnął
udział ponad 29,5 proc., a
wartość refundacji w grud
niu wyniosła 714 mln zł –
spadek prawie o 1 proc. w
porównaniu do grudnia
2015 r.
Ceny

Wartość rynku
• Sprzedaż leków refun
dowanych wyniosła 1 mld
12 mln zł  spadek o 2,8
proc. w porównaniu do
grudnia 2015 r.
• Sprzedaż
odręczna
wszystkich
preparatów
sprzedawanych bez re
cepty w aptece wyniosła
1 mld 296 mln zł i była
wyższa o 14,9 proc. w
porównaniu do grudnia
2015 r.
• Sprzedaż leków na re
cepty pełnopłatne wy
niosła 615 mln zł i wzrosła
• 2,3 proc. w porównaniu
do grudnia 2015 r.
Apteka
Obrót polskiej statystycz
nej apteki w grudniu 2016
r. wyniósł 197 tys. zł (ceny
detaliczne brutto) i był
wyższy o 3,4 proc. w sto
sunku do grudnia 2015 r.

• średnia cena detaliczna
leku sprzedawanego w ap
tece to 17,58 zł (wzrost 0,3
proc. vs grudzień 2015).
• średnia cena detaliczna
leków z list refundacyjnych
to 27,11 zł (spadek o 2,2
proc. vs grudzień 2015).
• średnia cena detaliczna
leków na recepty pełno
płatne to 23,34 zł (wzrost o
2,9 proc. grudzień 2015).
• średnia cena detaliczna
sprzedaży odręcznej to
12,67 zł (wzrost o 4,8 proc.
grudzień 2015).

Dr Jarosław Frąckowiak,
PEXPharmaSequence:
Rynek farmaceutyczny w
grudniu 2016 r. zanotował
sprzedaż na poziomie 2
mld 938 mln zł. Wartość
sprzedaży na rynku w sto
sunku do grudnia 2015 r.
wzrosła o 152 mln zł (+5,5
proc.), natomiast wobec
listopada tego samego ro
ku zwiększyła się o 123
mln zł (+4,4 proc.).
W porównaniu do analogi
cznego okresu 2015 r. naj
większy wzrost osiągnęła
sprzedaż odręczna, która
wzrosła o 168 mln zł
(+14,9 proc.). Sprzedaż le
ków pełnopłatnych zwięk
szyła się o 14 mln zł (+2,3
proc.), a segment leków
refundowanych zanotował
spadek sprzedaży o 29
mln zł (2,8 proc.).
W grudniu refundacja le
ków przez NFZ osiągnęła
wartość 714 mln zł, tj. o
0,7 proc. mniej niż w ana
logicznym okresie 2015 r.
Poziom współpłacenia pa
cjentów za leki refundo
wane wyniósł w grudniu
29,5 proc. i był mniejszy o
1,5 proc. niż w analogi
cznym okresie 2015 r. W
porównaniu do poprzed
niego miesiąca współpła
cenie pacjentów za leki
refundo wane wzrosło o
0,2 proc.
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RAPORT

CZTERECH POLAKÓW NA
STU OBYWA SIĘ BEZ LEKÓW
Dziewięciu na dziesięciu
dorosłych Polaków (89
proc.) deklaruje, że w ciągu
ostatnich 12 miesięcy sto
sowało leki dostępne bez
recepty oraz suplementy di
ety. Najczęściej są to środki
przeciwbólowe oraz prze
ciwzapalne, a także wita
miny – wynika z danych
CBOS.
Przeciętne miesięczne wy
datki Polaków na leki do
stępne bez recepty oraz
suplementy diety wynoszą
ok. 38 zł. Po środki prze
ciwbólowe i przeciwzapalne
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w ciągu 12 miesięcy po
przedzających badanie się
gało 68 proc. badanych.
Tyle samo stosowało pre
paraty łagodzące objawy
przeziębienia lub grypy (68
proc.). Ponad połowa bada
nych (52 proc.) przyj
mowała w tym okresie
witaminy, minerały i środki
mające poprawić ogólną
odporność organizmu.
Przeszło jedna czwarta
dorosłych (27 proc. ) zaży
wała leki dostępne bez re
cepty łagodzące dolegliwo
ści układu pokarmowego.

Częściej kobiety niż
mężczyźni
Mniej popularne były dos
tępne bez recepty leki i su
plementy poprawiające ko
ndycję skóry, włosów lub
paznokci (16 proc.), przy
czyniające się do wzmoc
nienia stawów i kości (16
proc.), łagodzące objawy
alergii (15 proc.), środki
uspokajające i nasenne (13
proc.). Po preparaty po
prawiające krążenie i pracę
serca sięgało 11 proc.
badanych, środki na pa
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mięć i koncentrację przyj
mowało 10 proc., zaś na
wzrok  8 proc. Niewielu
zwolenników miały środki
na odchudzanie (5 proc.),
wspomagające
rzucanie
palenia (3 proc.), odżywki
dla sportowców (4 proc.),
leki i suplementy opóź
niające proces starzenia (2
proc.), a także zwiększa
jące libido (1 proc.).
Po leki bez recepty – OTC i
suplementy diety częściej
sięgają kobiety niż mę
żczyźni. Zależność ta jest
szczególnie wyraźna m.in.
w przypadku środków der
matologicznych (27 proc.
wobec 3 proc.), leków prze
ciwbólowych i przeciwzap
alnych (75 proc. wobec 60
proc.) i łagodzących ob

jawy przeziębienia (74 proc.
wobec 62 proc.)
W przypadku złego samo
poczucia, samodzielne sto
sowanie leków dostępnych
bez recepty wskazuje 21
proc. dorosłych, korzystanie
z tzw. domowych sposobów
radzenia sobie z chorobą
zgłasza 29 proc. osób, a
przyjmowanie preparatów
po konsultacji medycznej
lub przepisanych przez le
karza potwierdza 30 proc.
chorych.
Wbrew zaleceniom
Stosując lek dostępny bez
recepty po raz pierwszy,
ponad połowa respond
entów przynajmniej cza
sami konsultuje jego użycie

z lekarzem lub farmaceutą
(52 proc., z czego 28 proc.
robi to zawsze). 88 proc.
pytanych deklaruje, że cza
sami zadaje sobie trud
przeczytania
dołączonej
ulotki, zaś 69 proc. twierdzi,
że robi to zawsze. 29 proc.
badanych oznajmiło, że
czasami sprawdza infor
macje i opinie o działaniu
środka w internecie, 7 proc.
zapewnia, iż postępuje tak
zawsze.
Większość Polaków (71
proc.) jest świadoma, że
leki i preparaty farma
ceutyczne dostępne bez re
cepty mogą mieć ne
gatywny wpływ na zdrowie.
Więcej niż co piąty anki
etowany (22 proc.) nie
podziela takich obaw.
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Ponad jedna czwarta bada
nych (28 proc.) twierdzi, że
zdarzyło im się stosować
leki dostępne bez recepty
w niewłaściwy sposób. Ro
biła to albo niezgodnie z
zaleceniami, np. zwiększa
jąc dawkę, używając ich
dłużej niż to wskazane (20
proc.), lekceważąc skutki
uboczne (9 proc.) lub prze
ciwwskazania, które ich
dotyczą (8 proc.), albo
przyjmowała leki z przy
zwyczajenia, choć nie było
to konieczne (7 proc.), czy
też
wbrew
negatywnej
opinii lekarza o takim spo
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sobie leczenia (4 proc.).
Leki Rx i OTC
Badania pokazało, że środ
kami dostępnymi na re
ceptę leczyło się w ciągu 12
miesięcy poprzedzających
badanie niemal trzy czwarte
dorosłych (72 proc.). Ponad
jedna trzecia (37 proc.)
przyjmowała je wielokrot
nie, jedna piąta (20 proc.) –
kilka razy, a 15 proc. –
sporadycznie
(raz
lub
dwukrotnie).
Dwie trzecie dorosłych Po
laków (65 proc.) w ciągu

ostatnich 12 miesięcy uży
wało zarówno leków dos
tępnych na receptę – Rx,
jak i bez recepty – OTC (w
tym także suplementy die
ty). Co czwarta osoba (24
proc.) stosowała jedynie
preparaty OTC i suple
menty diety, a 39 proc. –
tylko środki przepisane
przez
lekarza.
Jedynie
czterech na stu respon
dentów (4 proc.) nie przyj
mowało w tym okresie żad
nych
preparatów
me
dycznych.
Źródło: CBOS

NAUKA

POLSKIE INNOWACYJNE
AEROŻELE TKANKOWE
Naukowcy z Politechniki
Krakowskiej
opracowali
biodegradowalne aerożele
chitozanowe, które służą
do hodowli tkanek, w tym
ludzkich, i mogą znaleźć
zastosowanie m.in. w tran
splantologii.
Aby wyhodować tkankę, a
w dalszej perspektywie na
rząd ludzki lub jego frag
ment,
komórki
muszą
połączyć się ze specjalnymi
podłożami, tzw. rusztowa
niami. Opracowany aero
żel, czyli materiał będący
rodzajem sztywnej piany o
wyjątkowo małej gęstości,
to właśnie takie ruszto
wanie. Dzięki wynalazkowi
możliwe
będzie
m.in.
wszczepienie aerżelowego
rusztowania z nowymi ko
mórkami do organizmu pa
cjenta.
Jak podkreślają naukowcy
z Politechniki Krakowskiej,
aerożele w perspektywie
mogą być wykorzystane w
medycynie, zwłaszcza w
transplantologii. Inżynieria
tkankowa stanowi bowiem
alternatywę dla tradycyj
nych przeszczepów.
Komórki powstałe dzięki
aerożelowemu podłożu mo
gą też wspomóc działanie
leków antynowotworowych.
Swoje właściwości wyna
lazek zawdzięcza natural
nemu pochodzeniu. Pow
staje z pochodnych chityny,

czyli z pancerzyków kra
bów, krewetek, homarów,
jako tzw. odpadowa bio
masa. Technologia wytwa
rzania aerożeli jest zgodna
z zasadami zielonej chemii,
zrównoważonego rozwojju i
jest przyjazna środowisku.
Obecnie do produkcji rusz
towań stosowane są poli
mery syntetyczne (głównie
poliestry) oraz biopolimery,
jak białka (np. kolagen, fi
bryna), i polisacharydy (np.
kwas hialuronowy). Stoso
wane są również materiały
ceramiczne (głównie na
bazie
hydroksyapatytu,

czyli podstawowego bu
dulca kości), a także kom
pozyty (np. polilaktyd, kwas
hialuronowy). Materiały te
nie mają tylu zalet, co aero
żele.
Dodatkowo metoda otrzy
mywania aerożeli jest bar
dzo tania. Koszt produkcji
aerożelu do wyhodowania
np. fragmentu skóry (20 cm
sześc.) to ok. 2 zł. Dla
porównania koszt innych
podłoży tej samej objętości
to ok. 1 tys. euro.
Oprac. ŁG
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MEDYCYNA

CHOROBY SERCA  DECYDUJE
WŁAŚCIWA DIAGNOZA
Objawy chorób serca mogą
pojawić się nagle lub na
rastać przez lata. Sercu
szkodzi stres, zwłaszcza
częsty i długotrwały. Do
chorób serca przyczynia się
też zła dieta wpływająca na
otyłość, wysoki poziom cuk
ru i cholesterolu we krwi, a
także nadmiar rozmaitych
używek.
W Polsce najczęstszą przy
czynę zgonów stanowią
choroby układu krążenia,
które odpowiadają za pra
wie połowę przypadków
śmiertelnych i są jednym z
powodów inwalidztwa, a
przedwczesna umieralność
powyżej 65. roku życia
należy do wysokich w
porównaniu z innymi kra
jami Unii Europejskiej – 89
proc. u mężczyzn i 67 proc.
u kobiet. Z danych Pol
skiego Towarzystwa Kardio
logicznego wynika, iż z po
wodu zawału serca umiera
codziennie w naszym kraju
ok. 100 osób, a ogółem
choroby układu sercowo
naczyniowego są przy
czyną prawie 500 zgonów
każdego dnia.
Z analiz ekspertów WHO
wynika, że ok. 80 proc.
przypadków chorób serca
można uniknąć, o ile uda
się
wyeliminować
naj
ważniejsze czynniki ryzyka.
Dane przedstawione przez
WHO pokazują też, że w
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perspektywie 20 lat choroby
serca i naczyń będą domi
nującą przyczyną przed
wczesnej umieralności w
Europie.
W ostatnich latach wi
doczny jest postęp zwią
zany z leczeniem chorób
układu
krążenia.
Naj
ważniejsze czynniki wystę
powania chorób sercowo
naczyniowych to otyłość,
brak lub mała aktywność
fizyczna, palenie papie
rosów, nadciśnienie tęt
nicze, zaburzenia lipidowe.
Polskie badanie WOBASZ
wykazało, że 46 proc. męż
czyzn i 21 proc. kobiet jest
w grupie wysokiego ryzyka,
tzn. szansa wystąpienia
udaru mózgu oraz zawału
jest wysoka.
Do głównych objawów cho
roby serca należą: ból w
klatce piersiowej, kołatanie
serca, duszność, omdlenia,
zmęczenie,
obrzęki
na
nogach czy klatce pier
siowej, zasinienie skóry,
warg i paznokci. W przy
padku ich występowania
najlepiej udać się do le
karza.
Najczęściej diagnozowane
choroby to: najpowszech
niejsza postać choroby
serca, czyli choroba wień
cowa; choroba nadciśne
niowa serca; choroba nie
dokrwienna serca, będąca
wynikiem miażdżycy tętnic;

zapalenie mięśnia seco
wego, czego przyczyną mo
gą być bakterie, wirusy,
grzyby lub choroba układu
odpornościowego; zastono
wa niewydolność serca, wy
stępująca najczęściej u lu
dzi starszych; czy wro
dzona wada serca, która
może objawić się po latach.
Schorzeniom serca w og
romnej mierze może za
pobiec odpowiednia profila
ktyka. Oto 10 podstawo
wych zaleceń w profilaktyce
chorób serca:
1) dieta i antyoksydanty,
2) rzucenie palenia,
3) ograniczenie alkoholu,
4) zażywanie ruchu,
5) kontrola ciśnienia krwi,
6) kontrola cholesterolu,
7) kontrola cukru,
8) kwas acetylosalicylowy,
9) nauka radzenia sobie ze
stresem,
10) Program
profilaktyki
chorób układu krążenia
NFZ.
Cykliczne
wykonywanie
kontrolnych badań zaleca
się także u osób, u których
nie rozpoznano choroby. W
przypadku jej zdiagnozo
wania konieczne jest wdro
żenie właściwej terapii, za
lecanej w schorzeniach
serca i układu krążenia.
TW

PROFILAKTYKA

ANTYBIOTYKOTERAPIA POD
PEŁNĄ KONTROLĄ
Współczesną naukę o anty
biotykach zpoczątkowało w
1928 r. niezwykle ważne
odkrycie znanego szkoc
kiego lekarza Aleksandra
Fleminga, który zaobserwo
wał zabójczy wpływ sub
stancji wytwarzanych przez
grzyb Penicillium na bak
terie Staphylococcus.
W 1945 r. do współczesnej
medycyny zostało prowa
dzone przez amerykań
skiego mikrobiologa Sel
mana Waksmana pojęcie
„antybiotyk” dla wytwarza
nych przez mikroorganizmy
związków, które hamują
rozmnażanie lub zabijają
inne drobnoustroje (bak
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terie, mykoplazmy, grzyby i
pierwotniaki).
W następnych latach wyizo
lowano kolejne antybiotyki.
Do ważniejszych grup sto
sowanych obecnie w me
dycynie należą: penicyliny,
cefalosporyny, tetracykliny,
aminoglikozydowe antybio
tyki, antybiotyki makroli
dowe (np. erytromycyna),
antybiotyki polipeptydowe
(np. polimyksyny).
Antybiotyk przeciw
bakterii
Antybiotyk hamuje rozwój
bakterii i pomaga przeciw
ciałom organizmu łatwiej je

unieszkodliwić. Po doust
nym podaniu zaczyna dzia
łać po 3045 minutach,
docierając w tym czasie do
miejsca, w którym toczy się
proces zapalny. Szybkość i
stopień wchłaniania anty
biotyku z przewodu pokar
mowego wpływa na szyb
kość osiągania stężeń w
tkankach, gdzie trwa infek
cja. Stopień wchłaniania
powinien
oscylować
w
przedziale
8595
proc.
Na szybkość eliminacji ob
jawów choroby ma wpływ
szybkość, z jaką antybiotyk
wnika do wnętrza komórki
bakteryjnej.
Najszybciej
wnikają do komórki czą
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steczki dwubiegunowe (ob
darzone ładunkiem doda
tnim i ujemnym). Fakt ten
powoduje, że takie objawy,
jak temperatura, kaszel, ból
ustępują natychmiast. Anty
biotyki bakteriobójcze eli
minują objawy kliniczne o
wiele szybciej od anty
biotyków bakteriostatycz
nych,
nie
zabijających
bakterii, a jedynie hamują
cych ich rozmnażanie się.
Początkowo antybiotyki od
niosły wielki sukces, przy
nosząc ratunek chorym. Po
latach okazało się, że
powszechne stosowanie w
ciągu
ostatniego
pół
wiecza środków przeciw
bakteryjnych (nie tylko w
lecznictwie, ale także w
produkcji kosmetyków i
środków gospodarstwa do
mowego oraz w rolnictwie i
hodowli)
prowadzi
do

powstawania wśród drob
noustrojów
antybiotyko
oporności.
Skutkuje
to
coraz częstszym występo
waniem groźnych zakażeń
drobnoustrojami, które do
tychczas nie miały charak
teru chorobotwórczego – z
powodu rozwoju opornych
mutacji i innych czynników
zmniejszających skutecz
ność antybiotyków.
Zasady ordynowania
Ponieważ leki te działają
tylko na zakażenia o po
chodzeniu bakteryjnym, po
winny być ordynowane pod
ścisłą kontrolą lekarza.
Tylko on potrafi dokładnie
rozpoznać cechy zakażenia
bakteryjnego. W celu ok
reślenia
patogenu
wy
wołującego zakażenie, spe
cjalista najczęściej opiera

się na doświadczeniu, ana
lizując
charakterystyczne
objawy i miejsce wystąpie
nia schorzenia, ponieważ
określone gatunki odpo
wiadają za konkretne zaka
żenia.
Zalecany lek zwykle można
odnaleźć w rekomenda
cjach dla lekarzy. W razie
wątpliwości, zgodnie z zale
ceniami Narodowego Pro
gramu Ochrony Antybio
tyków, powinno się wyko
nać posiew, aby potwierdzić
etiologię bakteryjną. W
przypadku trudności w le
czeniu należy również wy
konywać antybiogram, czyli
badanie mikrobiologiczne
wykazujące działanie dane
go antybiotyku na bakterię,
który ułatwi dobór leku.
Ważne jest również do
branie odpowiedniej dawki
dostosowanej do wieku
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pacjenta i stopnia zaka
żenia.
Należy przy tym wystrzegać
się często popełnianych
błędów. Skuteczne leczenie
antybiotykami w dużym
stopniu zależy od prawi
dłowego ich doboru do bak
terii będącej przyczyną za
każenia, ale również od
prawidłowego stosowania.
Aby zapobiegać błędom
popełnianym przez pac
jentów w przyjmowaniu
antybiotyków, powino się
podczas realizacji recept na
antybiotyki
przekazywać
chorym istotne informacje.
Ponadto należy pamiętać
o ostrzeganiu pacjentów
przed stosowaniem anty
biotyków na własną rękę i
informowaniu ich o możli
wych działaniach niepo
żądanych oraz interakcjach
z innymi lekami. Do naj
częściej
występujących
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dzałań niepożądanych na
leżą: ostra reakcja anafilak
tyczna, toksyczny wpływ,
głównie na wątrobę, dys
bakterioza mogąca pro
wadzić do nadkażeń bak
teryjnych i grzybiczych 
przede wszystkim w ob
rębie układu rozrodczego
kobiet oraz układu pokar
mowego.
Chorzy stosujący antybiotyk
bez odpowiedniej osłony
skarżą się często na bóle
brzucha, uczucie wzdęcia i
dyskomfortu w podbrzuszu,
biegunki. U kobiet może
rozwinąć się grzybica poch
wy.
Spośród najważniejszych
interakcji antybiotyków z
innymi preparatami należy
wymienić ich wzajemne
wzmocnienie toksyczności
w stosunku do tego sa
mego narządu. Dlatego
pacjent nie powinien przyj

mować równocześnie na
przykład antybiotyków ne
frotoksycznych oraz innych
leków mających wpływ na
funkcjonowanie nerek.
Podczas przyjmowania an
tybiotyków  ze względu na
zmiany flory bakteryjnej jelit
– zmianie ulega także
wchłanianie doustnych śro
dków antykoncepcyjnych,
które
mogą
stać
się
nieskuteczne. Dlatego na
czas antybiotykoterapii ko
bietom
stosującym
ten
rodzaj antykoncepcji zaleca
się dodatkową czujność.
Zapobieganie interakcjom
W antybiotykoterapii ważna
jest ochrona przewodu
pokarmowego. Jednym z
najczęstszych
powikłań
antybiotykoterapii jest bie
gunka
poantybiotykowa.
Spowodowana jest ona
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wpływem leku nie tylko na
mikroorganizmy chorobo
twórcze, ale również na
naszą naturalną florę jeli
tową, odpowiedzialną m.in.
za prawidłowe trawienie.
Jej wyniszczenie może pro
wadzić do nadkażeń orga
nizmami oportunistcznymi.
Dolegliwość ta może wys
tąpić niemal po każdym ro
dzaju antybiotyku, choć są
grupy o zwiększonym zyku,
jak np. amoksycylina, ce
furoksym.
W badaniach nie odnoto
wano takiego niebezpie
czeństwa po zastosowaniu
np. makrolidów. Biegunka
poantybiotykowa
może
mieć przebieg lekki lub
ostry, może również pro
wadzić do rzekomobłonia
stego zapalenia jelit. W
leczeniu stosuje się od
stawienie antybiotyku, na

wodnienie i ewentualnie
podanie metronidazolu.
Jak wykazują badania, do
egliwości tej można za
pobiec, decydując się na
odpowiednią
profilaktykę
podczas podawania anty
biotyku. Najważniejsze jest
stosowanie
preparatów
probiotycznych, których za
daniem jest ochrona układu
pokarmowego. W prze
prowadzonych badaniach
klinicznych skuteczność w
zapobieganiu wystąpienia
biegunki wykazano dla
szczepów
Lactobacillus
rhamnosus GG, Bifidobac
terium lactis oraz dla
drożdżaka Saccharomyces
boulardii. Niestety w bada
niach wykazano jedno
cześnie, że stosowanie
jogurtów i kefirów nie ma
wystarczającego działania
ochronnego, jak do tej

pory sądzono. Dlatego tak
ważne jest, aby zalecać
pacjentom preparaty pro
biotyczne. Niektóre z nich
mogą w swoim składzie za
wierać również pożywkę
dla rozwoju pożytecznych
bakterii – tzw. prebiotyk.
Preparaty takie nazywane
są
symbiotykami.
Pro
biotyki
można
z
po
wodzeniem
stosować
nawet u małych dzieci. Są
one również bezpieczne
dla
kobiet
w
ciąży.
Aby preparaty były sku
teczne i spełniły swoją
funkcję, należy przypomi
nać pacjentom o ich prawi
dłowym przechowywaniu.
Część
nowszych
pro
biotyków można przecho
wywać w temperaturze
pokojowej, co jest wygodne
np. dla osób podróżują
cych. Jednak na rynku ist
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nieje wiele preparatów,
które powinny być przecho
wywane w lodówce, o czym
należy poinformować pac
jenta. Ważne jest też, aby
zwrócić uwagę na stan
daryzowaną ilość bakterii w
jednej dawce. Dobowa mi
nimalna ilość to 5 mld ko
lonii bakterii (5 mld CFU).
Najskuteczniejszą postacią
farmaceutyczną
podania
probiotyku jest kapsułka.
Ochrania ona żywe kultury
bakterii przed zgubnym
wpływem kwasu solnego w
żołądku. Jest to istotne z
punktu widzenia ochrony
dobrych,
pożytecznych

bakterii w naszym organiz
mie. W przypadku małych
dzieci podanie kapsułki nie
zawsze jest możliwe, dla
tego specjalnie dla nich
opracowano probiotyki w
postaci
kropelek
lub
proszku do rozpuszczania
w wodzie lub bezpośred
niego podawania do ust.
W stosowaniu ochrony przy
antybiotykoterapii
bardzo
ważna jest pora zażycia
preparatu osłonowego. Nie
powinien on być podawany
równolegle z antybioty
kiem. Najlepiej jest zrobić
dwugodzinną przerwę po
między tymi dwoma prepa

ratami. Zwykle lekarz zale
ca, aby probiotyk był stoso
wany raz lub dwa razy dzie
nnie. Preparaty tego typu
można przyjmować nieza
leżnie od posiłków i należy
popijać wodą. Niektóre za
lecenia mówią również o
tym, aby kurację probioty
kami kontynuować jeszcze
przez kilka dni po zakoń
czeniu
antybiotykoterapii,
tak, aby zregenerować i
odbudować naturalną florę
bakteryjną.
Oprac. ŁG

Podczas leczenia zarówno lekarz, jak i pacjent powinni pamiętać o pięciu
podstawowych zasadach racjonalnego stosowania antybiotyków:
1. Nie ma antybiotyku uniwersalnego działającego na wszystkie rodzaje
bakterii.
2. Antybiotykiem nie leczymy przeziębienia ani grypy.
3. Antybiotyku nie można stosować "na ślepo". Należy w każdym przypadku
wykryć czynnik wywołujący chorobę, izolować go, wykonać antybiogram, a
na jego podstawie ustalić plan leczenia.
4. Jeśli stosujemy antybiotyk, konieczne jest przestrzeganie zaleceń lekarza
dotyczących dawkowania i długości leczenia. Niedopuszczalne jest
wcześniejsze odstawienie leku po poprawie samopoczucia.
5. Nie wolno stosować antybiotyków w ramach tzw. samoleczenia i
wykorzystywać leków, które pozostały w domowej apteczce z poprzednich
kuracji.
Pacjent powinien dodatkowo pamiętać o przestrzeganiu następujących
zasad:
1. Nie należy popijać antybiotyków mlekiem  gdyż leki wiążą się z wapniem,
który uniemożliwia wchłanianie ich z jelit  ani sokami owocowymi,
szczególnie z cytrusów  znajdujące się w nich związki oraz przyjmowane leki
są rozkładane przez te same enzymy wątrobowe (antybiotyki nie zostają
całkowicie rozłożone i przedostanie się ich do krwi zbyt dużo).
2. Należy odstawić witaminy  wzmocnią i odżywią nie tylko chorego, ale
także groźne bakterie (sięgnąć po nie trzeba dopiero po odstawieniu leków).
3. Nie można przerywać kuracji, gdy tylko pacjent poczuje się lepiej; dopiero
minimum pięciodniowa dawka pozwala zwalczyć bakterie.

16 Forum Farmaceutyczne

FIRMY FARMACEUTYCZNE

INNO GENE CHCE STWORZYĆ
MAPĘ GENETYCZNĄ POLAKÓW
Europejskie Centrum Bio
informatyki i Genomiki,
którego
członkiem
jest
spółka Centrum Badań
DNA zależna od InnoGene
SA, ogłosi w I kwartale
przetarg na wykonanie 10
tys. badań całogenomo
wych. Do przetargu przys
tąpi firma Central Europe
Genomics Center, w której
InnoGene ma 26,5 proc.
udziałów.
22 grudnia 2016 r. spółka
InnoGene podpisała umo
wę na realizację projektu
przez konsorcjum w skła
dzie: Instytut Chemii Bioor
ganicznej PAN (Lider Kon
sorcjum), Politechnika Poz
nańska
oraz
Centrum
Badań
DNA
(Partner
Biznesowy). Całkowita war
tość przedsięwzięcia wy
nosi prawie 105 mln zł.
Projekt dotyczy wykonania
ok. 10 tys. badań całogen
omowych
i
stworzenia
Mapy Genetycznej Po
laków, czyli referencyjnego
genomu,
który
będzie
wzorcem wykorzystyanym
zarówno w celach nauko
wych jak i komercyjnych
(personalizacja
leczenia,
medycyna
spersonalizo
wana). Podobne projekty
dotyczące
sekwencjono
wania populacji miesz
kańców prowadzą już USA,
Korea
Południowa
czy
Wielka Brytania. W Polsce

będzie to pierwszy tak duży
i do tej pory jedyny projekt
dotyczący sekwencjonowa
nia całogenomowego popu
lacji.
Skanowanie genomów ma
odbywać się w laboratorium
w Białymstoku, którego bu
dowa zostanie ukończona
w II kw. 2017 r. Dzięki wy
posażeniu w urządzenie X
Ten rocznie będzie można
wykonywać w nim 18 tys.
badań
całogenomowych.
Cała inwestycja sekwen
cjonowania genomu będzie
kosztowała 13 mln USD.

– Będziemy jednym z kilku
graczy na rynku, którzy
wezmą udział w konkursie.
Nasze szanse na wygranie
przetargu są duże. Za
wykonanie 10 tys. badań
CEGC mogłoby otrzymać
ponad 50 mln zł – mówi
Jacek Wojciechowicz, pre
zes InnoGene.
Jak informuje, w I półroczu
2017 r. Central Europe Ge
nomics Center chce wziąć
udział w dwóch kolejnych
przetargach.
ŁG
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ATRAKCYJNY RYNEK PRYWATNYCH
USŁUG MEDYCZNYCH
Prywatne wydatki na usługi
ochrony zdrowia zawsze
odgrywały bardziej istotną
rolę w krajach Europy
ŚrodkowoWschodniej niż
na zachodzie kontynentu,
gdzie dzięki wyższemu
poziomowi
zamożności
znacznie większa liczba
świadczeń medycznych fi
nansowana jest ze środ
ków publicznych.
Według
danych
firmy
konsultingowobadawczej
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PwC, średni udział wy
datków prywatnych dla
krajów naszego regionu
wyniósł w 2015 r. ok. 25
proc. Dla Europy Zachod
niej
poziom
ten
jest
znacznie niższy. Co więcej,
udział wydatków prywat
nych na ochronę zdrowia w
krajach Europy Środkowo
Wschodniej wciąż rośnie,
podczas gdy w większości
krajów Europy Zachodniej
pozostaje
od
lat
na

niezmienionym poziomie.
.
Największy rynek
Jak wynika z analiz PwC,
wartość rynku prywatnych
usług medycznych w kra
jach Europy Środkowo
Wschodniej wynosi 13,9
mld euro rocznie.
Największy, polski rynek
szacowany jest na około 5
mld euro, czyli 36 proc.
wartości całego regionu.

RYNEK ZDROWIA
Kolejne kraje to Czechy (2
mld euro), Węgry (1,6 mld
euro), Bułgaria (1,2 mld
euro) i Słowenia (1,1 mld
euro).
Czynnikami wpływającymi
na wartość rynku są
między innymi wielkość
populacji, stopień rozwi
nięcia prywatnych świad
czeniodawców oraz poziom
i dostępność usług finan
sowanych przez płatnika
publicznego.
Abonamenty i
ubezpieczenia
Dominującą rolę odgrywają
w nich bezpośrednie wy
datki prywatne tzw. Feefor
service, które stanowią ok.
85 proc. całości, a pozo
stałą część stanowią tzw.
ustrukturyzowane wydatki
prywatne.
Ustrukturyzowane wydatki
prywatne rozwinęły się w
dwóch formach – jako
abonamenty medyczne lub
prywatne
ubezpieczenia
zdrowotne.
Te
pierwsze
dominują
głównie w Polsce oraz
Rumunii, natomiast ubez
pieczenia odgrywają istotną
rolę w Słowenii, na Słowacji
i Węgrzech. Na popu
larność danego rozwią
zania wpływ mają lokalne
regulacje i przepisy poda
tkowe.
Popyt na telemedycynę
Wydatki prywatne nie roz
kładają się równomiernie
pomiędzy poszczególnymi

segmentami rynku ochrony
zdrowia.
Tradycyjnie najwyższy ich
udział notowany jest w
ambulatoryjnej opiece spe
cjalistycznej (ponad 40
proc. łącznych wydatków w
tym
segmencie).
Duży
udział płatników prywatnych
występuje również w re
habilitacji
oraz
opiece
długoterminowej, czyli w
tych obszarach, w których
państwo
nie
zapewnia
wystarczającego finanso
wania,
aby
zaspokoić
popyt. Na drugim biegunie
jest podstawowa opieka
zdrowotna oraz leczenie
szpitalne, gdzie wydatki

publiczne nadal dominują i
stanowią ponad 90 proc.
we
wszystkich
krajach
naszego regionu.
Obszarem, który w os
tatnich latach odnotował
dynamiczny wzrost roli
prywatnego płatnika, jest
ambulatoryjna opieka spe
cjalistyczna.
Dynamiczny
rozwój tego segmentu był
możliwy dzięki szybkiej
ekspansji sieci prywatnych
placówek. Przyczyniło się
do tego także wprowa
dzenie zdrowotnych pakie
tów usług ambulatoryjnych
do
oferty
prywatnych
abonamentów medycznych
oraz prywatnych ubez
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CD. ATRAKCYJNY RYNEK PRYWATNYCH...
pieczeń zdrowotnych.
To właśnie ambulatoryjna
opieka specjalistyczna, re
habilitacja i opieka długo
terminowa
mają
naj
większe szanse na rozwój
telemedycyny oraz usług
dla pacjentów w świecie
cyfrowym. Wynika to za
równo z wysokiego udziału
prywatnego finansowania,
jak również dużego udziału
w tych segmentach pry
watnych dostawców, sta
wiających na efektywność i
jakość w poszukiwaniu
przewag konkurencyjnych.
Źródło: PwC

RYNEK FARMACEUTYCZNY OSIĄGNIE
W 2021 R. WARTOŚĆ 1,5 BLN DOL.
Instytut Quintiles IMS, zaj
mujący analizą i monitoro
waniem rynku farmaceu
tycznego, oszacował wzrost
wartości globalnych wy
datków na leki.
Według prognoz, wartość
światowego rynku farma
ceutycznego w 2021 r.
wzrośnie o jedną trzecią,
czyli o 367 mld dol.
Rynek ten osiągnie wartość
prawie 1,5 bln dol. – będzie
to łączna suma, jaką w
ciągu roku pacjenci, firmy
ubezpieczeniowe i płatnicy
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publiczni przeznaczą na
leki.
W ciągu najbliższych pięciu
lat rozwój rynku globalnego
będzie napędzany wprowa
dzaniem do sprzedaży no
wych leków. W końcowej
fazie badań znajduje się
obecnie aż 2,2 tys. sub
stancji aktywnych.
IMS szacuje, że co roku do
obrotu wprowadzanych bę
dzie średnio 45 nowych
preparatów farmaceutycz
nych – przede wszystkim
na nowotwory i choroby

autoimmunologiczne.
To, że preparat medyczny
pojawi się na rynku, nie
oznacza jeszcze, że trafi on
do pacjentów. Bez refun
dacji leki będą zarezerwo
wane jedynie dla najbogat
szych pacjentów.
Tymczasem rządy w naszej
części Europy ociągają się
z refundacją nowych leków
lub leków na rzadkie
choroby – oceniają eks
perci.
Oprac. ŁG

SŁUŻBA ZDROWIA

SYSTEM PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
Pacjenci korzystający z
podstawowej opieki zdro
wotnej (POZ), będą pod
opieką zespołów składają
cych się z lekarzy, pielę
gniarek i położnych. Celem
projektu ustawy o podsta
wowej opieki zdrowotnej
ma być zapewnienie kom
pleksowości i wysokiej ja
kości POZ oraz stwo
rzenie warunków umożli
wiających finansowe mo
tywowanie
świadczenio
dawców do podnoszenia
jakości udzielanych świad
czeń – poprzez rozwój za
wodowy i współpracę zes
połu.
Resort chce, aby docelowo
lekarzem POZ mógł być
lekarz posiadający tytuł
specjalisty w medycynie
rodzinnej (lub odbywający
szkolenie specjalizacyjne
w tej dziedzinie), albo ma
jący specjalizację II stopnia
w
medycynie
ogólnej.
Z uwagi na niedobór lekar
zy rodzinnych, lekarzem
POZ będzie mógł być
także lekarz mający spec
jalizację I stopnia, spec
jalizację inną niż medycyna
rodzinna, albo specjaliza
cję II stopnia z medycyny
ogólnej, jeśli nieprzerwanie
przez co najmniej 3 lata
pracował w przychodni
POZ i miał podpisaną
umowę z NFZ oraz tzw.
listę aktywną pacjentów.

Lekarze, którzy w dniu wej
ścia w życie nowych prze
pisów będą w POZ praco
wać krócej niż 3 lata, także
będą mogli leczyć w przy
chodni POZ, ale nie dłużej
niż do końca 2025 r. Po tym
okresie muszą rozpocząć
specjalizację w dziedzinie
medycyny rodzinnej.
Analogiczne
rozwiązania
przyjęto dla pielęgniarek
podstawowej opieki zdro
wotnej. Docelowo powinny
one ukończyć szkolenie
specjalizacyjne z pielęgnia
rstwa rodzinnego, inter
nistycznego
lub
opieki
długoterminowej, albo po
siadać tytuł magistra. Pro
jekt zakłada, że w POZ
nadal będą mogły też pra
cować np. niektóre pielęg
niarki pediatryczne i śro
dowiskowe.
Położna podstawowej opie
ki zdrowotnej powinna mieć

tytuł specjalisty w dzie
dzinie pielęgniarstwa ro
dzinnego (lub być w trakcie
szkolenia), albo ukończyć
kurs specjalizacyjny w tej
dziedzinie. W POZ będą
mogły też pracować po
łożne z tytułem magistra.
Ponadto w POZ nadal będą
pracować np. położne ma
jące tytuł specjalisty w
dziedzinie
pielęgniarstwa
środowiskowego oraz pro
mocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej.
Koordynatorem pacjenta w
całym systemie ochrony
zdrowia ma być lekarz,
który we współpracy z pie
lęgniarką i położną ma za
pewnić pacjentowi ciągłość
i kompleksowość opieki.
Każdy pacjent objęty zo
stanie opieką zespołu pod
stawowej opieki zdrowotnej,
w skład którego wchodzą
lekarz, pielęgniarka i po
łożna. Zespół POZ będzie
współpracował także m.in.
z lekarzami innych spec
jalizacji, dietetykami, psy
chologami,
pielęgniarką
środowiska nauczania i wy
chowania
oraz
dyrek
torami szkół.
Większość przepisów us
tawy ma wejść w życie 1
lipca 2017 r.
ŁG
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BADANIA

CZY APTEKI SIECIOWE
SPEŁNIAJĄ OCZEKIWANIA
PACJENTÓW?
Profesjonalne
doradztwo
jest najczęściej wymienia
nym oczekiwaniem polskich
klientów w stosunku aptek.
Czy popularne apteki sie
ciowe odpowiadają na to
zapotrzebowanie. Sprawdz
ił to Polski Instytut Badań
Jakości w ramach swoich
cyklicznych badań.
Ok. 34 proc. aptek w
Polsce to placówki działa
jące pod wspólnymi szyld
ami. Liczba marek na tym
rynku staje się dla klientów
już przytłaczająca – ocenia

22 Forum Farmaceutyczne

PIBJA. Instytut przetes
tował placówki 11 dużych
sieci aptek pod kątem ich
wyglądu, jakości obsługi kli
enta oraz doradztwa.
Obsługa i doradztwo
W październiku 2016 r.
audytorzy PIBJA odwiedzili
po 10 wylosowanych aptek
w każdej z testowanych
sieci. W trakcie wizyt
wcielali się w rolę osoby,
której
dokucza
kaszel.
Osoba ta nie była wcześniej

u lekarza i szukała porady
farmaceuty. Placówki zos
tały ocenione za pomocą
25 kryteriów.
Zgodnie z preferencjami
pacjentów, największą wa
gę w ocenie końcowej mia
ło doradztwo. W tym ob
szarze wszyscy konkurenci
wypadli wyraźnie gorzej niż
w pozostałych dwóch  wy
glądu i obsługi. Jakie prob
lemy sygnalizują wyniki?
M. in. porada farmaceuty
często ograniczała się do
zadania podstawowych py

BADANIA

tań. Tylko 9 proc. farma
ceutów podało pacjentom
ogólne zalecenia doty
czące dolegliwości, 10
proc. zapytało o przyjmo
wanie innych lekarstw, a 3
proc. – o potencjalne prob
lemy z żołądkiem. Widać
wyraźnie, że ten obszar
fukcjonowania aptek sie
ciowych wymaga porawy –
uważa PIBJA.
Wygląd placówek oraz
jakość obsługi zostały w
teście ocenione bardzo
dobrze. W obu obszarach
większość
konkurentów
otrzymała oceny powyżej
90 proc., co świadczy o
wysokiej dbałości o „este
tyczną” stronę biznesu.

Wśród najlepszych
Najlepszą siecią aptek w
teście PIBJA okazała się tu
Cosmedica zdobywając 85
punktów na 100 możliwych.
Sieć ta zwyciężyła również
w kategorii „jakość obsługi
klienta”. Drugie miejsce za
jęło Centrum Zdrowie, a
trzecie Dbaj o Zdrowie
(DOZ).
W obszarze doradztwa
świadczonego pacjentom
liderem została sieć Ziko
uzyskując 78 proc. pun
któw,
zaś
Cosmedicai
Centrum Zdrowia zdobyły
po 76 proc.
Polski
Instytut
Badań
Jakości jest częścią nie

mieckiej Consumer Guid
ance Group, która prowadzi
testy usług i produktów.
Realizowane badania kon
centrują się najczęściej na
takich aspektach, jak jakość
obsługi i wsparcia klienta,
zakres oferty (jej różnorod
ność biorąc pod uwagę
oczekiwania
klientów),
przejrzystość
i
komfort
oferty, ceny produktów w
odniesieniu do cen ofero
wanych przez konkurencję.
Oprac. TW
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MEDYCYNA

MENOPAUZA 
PROFILAKTYKA I LECZENIE
Menopauza to medyczna
nazwa ostatniej miesiączki
w życiu kobiety. Okres obej
mujący kilka lat przed i po
niej nazywamy przekwita
niem, czyli klimakterium. W
jego trakcie następuje stop
niowy spadek produkcji
żeńskich hormonów płcio
wych. Wynika on z wygasa
jących wraz z wiekiem
czynności jajników.
Menopauza związana jest z
gospodarką hormonalną or
ganizmu. U każdej kobiety
może wystąpić w różnym
czasie. Premenopauza trwa
510 lat, zwykle między 40.
a 47. rokiem życia. Po
jawiają się wówczas syg
nały świadczące o początku
końca płodności, na co
wpływ ma niski poziom hor
monów płciowych. W okres
właściwej menopauzy panie
wchodzą zwykle po 4550.
roku życia.
Estrogeny odpowiedzialne
są nie tylko za czynności
rozrodcze kobiet, ale rów
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nież za funkcjonowanie ca
łego organizmu. Ich nie
dobór wpływa na część
naszego mózgu, zwaną
podwzgórzem. Odpowie
dzialne jest ono za kon
trolę snu, apetytu, cyklu pł
ciowego czy temperatury
ciała. Niski poziom ko
biecych hormonów staje
się niekiedy przyczyną
wielu przykrych objawów.
Jednym z wielu dokuczli
wych efektów menopauzy
jest przemęczenie. Poza
nim przekwitające panie
mogą borykać się z ude
rzeniami gorąca, zlewnymi
potami czy kołataniem
serca. Łagodzić te symp
tomy może odpowiednia
dieta bogata w fitoestro
geny, czyli roślinne hor
mony o budowie zbliżonej
do kobiecych estrogenów.
Związki te znaleźć można
w roślinach strączkowych,
siemieniu lnianym, nasio
nach słonecznika, wiśniach
czy gruszkach.

Warto też sięgnąć po na
pary z takich ziół, jak czer
wona koniczyna, wiesiołek
dwuletni czy pluskwica gro
niasta.
U niektórych pań objawy
menopauzy
mogą
być
szczególnie nasilone, co
znacznie utrudnia codzien
ne funkcjonowanie. Podsta
wową metodą leczenia w
takim przypadku jest hor
monalna terapia zastępcza
 HTZ. Polega ona na
podawaniu pacjentce pre
paratów hormonalnych za
wierających estrogeny, ge
stageny lub progesteron.
HTZ ma na celu utrzymanie
stężenia estrogenów na
poziomie o dwie trzecie
niższym niż u trzydziesto
letniej kobiety. Dzięki temu
łagodzi dolegliwości przek
witania, a także przyzwy
czaja organizm do obni
żonego poziomu żeńskich
hormonów.
Terapię najlepiej zacząć już
w momencie wystąpienia
zaburzeń miesiączkowania,
jeszcze przed menopauzą.
Chroni to przed wystąpi
eniem uciążliwych sym
ptomów. Zapobiega też cho
robom,
jak
osteoporo
za, nietrzymanie
moczu
czy atrofia pochwy. Hor
mony w HTZ podawane są
w formie tabletek, plastrów,
iniekcji, żeli lub nawet im
plantów podskórnych.

MEDYCYNA

RECEPTA NA ZDROWY,
SPOKOJNY SEN
Jeżeli źle śpimy, mamy gor
sze samopoczucie w ciągu
dnia, jesteśmy mniej akty
wni, niespokojni, trudno
nam się skoncentrować na
nauce czy pracy. Pogarsza
się pamięć i zmniejsza
odporność organizmu. Dla
tego trzeba dbać o to, aby
dobrze się wysypiać. Oto
kilka najczęstszych przy
czyn zaburzeń snu.
Tłuste jedzenie nie sprzyja
zasypianiu. Podobnie rzecz
ma się, jeśli chodzimy spać
na czczo. Należy jeść
kolację na 2–3 godziny
przed pójściem do łóżka i
unikać spożywania ciężko
strawnych potraw. Jeśli mu
simy coś przekąsić tuż
przed snem, pamiętajmy,
aby było to coś lekkiego.
Unikajmy alkoholu i napo
jów zawierających kofeinę,
jak np. kawa czy cola.
Alkohol pogarsza jakość
snu. Zdecydowanie nie jest
on w żadnej postaci pole
cany jako środek nasenny.
Owszem, ułatwia zasypia
nie, jednak znacznie po
garsza jakość snu, powo
dując jego spłycenie i skró
cenie. Sen jest przez to zn
acznie mniej regenerujący,
czyli nie spełnia swojej
podstawowej funkcji.
Zaburzenia
wydzielania
melatoniny. Melatonina to
hormon
odpowiadający
m.in. za regulację naszego
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biologicznego zegara. Or
ganizm produkuje ją w nocy
i to od tego w dużej mierze
zależy jakość snu. Problem
z zaśnięciem pojawia się,
gdy pod wpływem rozregu
lowanego rytmu dnia oraz
stresu organizm przestaje
ją wytwarzać. Niedobór
można uzupełnić prepara
tem z apteki.
Bezsenność bywa skutkiem
innej choroby. Ponad 70
proc. przypadków bezsen
ności
to
objaw
innej
choroby. Zazwyczaj psychi
cznej lub psychosoma
tycznej. Nerwice, depresje,
dolegliwości
powodujące
ból są najczęstszymi przy
czynami zaburzeń snu. W
takich przypadkach nie
obejdzie się bez pomocy
specjalisty.
Stres jest jedną z najczęst
szych przyczyn bezsen
ności, dlatego trzeba na
uczyć się, jak sobie z nim
radzić. Czasem pomóc mo
że chwila wyciszenia, relak
sująca kąpiel. Jeśli to nie
wystarcza, można sięgnąć
po zioła. W przypadku gdy
stres długotrwale odbiera
sen, warto skorzystać z
pomocy specjalisty.
Jeśli stres jest przyczyną
sporadycznych problemów
z zaśnięciem, można po
móc sobie, sięgając po
zioła, które ukoją nerwy.
Melisa jest najbardziej zna

ną rośliną o działaniu us
pokajającym. Wypicie wie
czorem naparu z niej po
maga się wyciszyć. Po
dobne działanie ma dziur
awiec – jest on wykorzysty
wany w leczeniu stanów
depresyjnych. Tak jak me
lisa korzystnie wpływa na
układ nerwowy, pomaga
uspokoić lęki.
W stanach nerwicowych i
lękowych od lat stosuje się
także magnolię jako natur
alny środek uspokajający,
ale także w leczeniu astmy.
W liściach i w korze ma
gnolii odkryto cały szereg
substancji o strukturze fe
nolowej, z których najwię
ksze znaczenie farmakolo
giczne mają związki hono
kiol i magnolol. Dzięki nim
magnolia
ma
działanie
przeciwlękowe i przeciwde
presyjne. Inne pozytywne
efekty honokiolu i magno
lolu to działanie przeciw
uleniające. Niektóre źródła
mówią, że jest ono nawet
1000krotnie mocniejsze niż
w przypadku witaminy E.
Inne badania wskazują na
możliwość stosowania pre
paratów z magnolii u dia
betyków, astmatyków, aler
gików, czy pacjentów ze
stanami zapalnymi i bólo
wymi.
TW

APTECZKA

Nowość marki SALUS NATURA
FEMIFLAMAX i MAGNOLIAMAX, stanowią kontynuację udanej serii dotychczasowych
produktów tj. FEMIFLAVONU skutecznego środka niwelującego skutki menopauzy oraz
MAGNOLII preparatu polecanego osobom które mają problemy ze snem lub są narażone
na stres.
Nowe produkty , z udoskonalonym składem, są odpowiedzią na stale rosnącą
konkurencję i trendy rynkowe.
FEMIFLAMAX 600 mg 30 tabletek i 60 tabletek
Preparat łagodzący dolegliwości związane z okresem menopauzy.

Ekstrakt z czerwonej koniczyny łagodzi dolegliwości związane z okresem menopauzy,
takie jak: uderzenia gorąca, pocenie nocne, zaburzenia snu i nastroju.
Czarny pieprz to źródło piperyny, naturalnego spalacza tkanki tłuszczowej,
Witamina B6 przyczynia się do regulacji czynności hormonalnej,
Kwas foliowy przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Czarny pieprz w połączeniu z procesem mikronizacji, zwiększa wchłanialność składników
preparatu!
Składniki zawarte w jednej tabletce 600 mg.:
Izoflawonoidy z czerwonej koniczyny 40 mg
Wit. B 6
1,40 mg 100% RWS
Wit. B 9 (kwas foliowy)
200ug (0,2 mg) 100% RWS
Magnez
93,75 mg
25% RWS
Ekstrakt z czarnego pieprzu
5 mg
+substancje pomocnicze.
Blistry po 15 tabletek powlekanych
Dawkowanie: 1 tabletka dziennie
Data ważności: 2 lata
Wyprodukowano dla: Salus International Sp. z o.o., Pułaskiego 9, Katowice.
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APTECZKA

Nowość marki SALUS NATURA
FEMIFLAMAX i MAGNOLIAMAX, stanowią kontynuację udanej serii dotychczasowych
produktów tj. FEMIFLAVONU skutecznego środka niwelującego skutki menopauzy oraz
MAGNOLII preparatu polecanego osobom które mają problemy ze snem lub są narażone
na stres.
Nowe produkty , z udoskonalonym składem, są odpowiedzią na stale rosnącą
konkurencję i trendy rynkowe.
MAGNOLIAMAX 600 mg 30 tabletek
Sprawdzone rozwiązanie na stres i spokojny sen.

Honokiol zawarty w ekstrakcie z kory Magnolii lekarskiej pomaga poprawić nastrój,
złagodzić stres i przemęczenie. Piperyna zawarta w ekstrakcie z Czarnego pieprzu w
połączeniu z procesem mikronizacji, zwiększa wchłanialność składników kory magnolii
lekarskiej!
Składniki zawarte w jednej tabletce 600 mg.:
Honokiol 21 mg z 350 mg ekstraktu z kory Magnolii lekarskiej
Ekstrakt z czarnego pieprzu 5 mg
+substancje pomocnicze.
2 blistry po 15 tabletek powlekanych
Dawkowanie: 1 tabletka dziennie
Data ważności: 3 lata
Wyprodukowano dla: Salus International Sp. z o.o., Pułaskiego 9, Katowice.
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HURTOWNIE

NAJWIĘKSZA HURTOWNIA
FARMACEUTYCZNA
DLA SZPITALI
PGF Urtica Sp. z o. o., na
leżąca do Pelion S.A., wła
ściciela m.in. aptek „Dbam
o Zdrowie” oraz drogerii
„Natura”, otwiera nowy ma
gazyn leków szpitalnych.
Inwestycja warta blisko 30
mln zł będzie największą
tego typu hurtownią w
kraju. Z tego miejsca leki
będą transportowane do
aptek szpitalnych i trafią do
co trzeciego hospitalizo
wanego pacjenta – infor
muje Pelion.
Budynek o powierzchni
5000 mkw mieści się na
terenie Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Prze
pustowość obiektu to 5500
miejsc paletowych w re
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gałach wysokiego skła
dowania oraz 4000 loka
lizacji półkowych.
 W celu zachowania naj
wyższych standardówi bez
pieczeństwa obiekt wypo
sażono
w
wydzielone,
dedykowane magazyny do
składowania środków psy
chotropowych i prekurso
rów oraz środków cyto
statycznych.
Miesięcznie realizujemy po
nad 40.000 zamówień dla
około 4000 odbiorców na
terenie całej Polski. Nowy
magazyn pozwoli zwię
kszyć nasze możliwości
operacyjne i jeszcze sku
teczniej zapewnić pac
jentom dostęp do bez

piecznej i innowacyjnej
farmakoterapii
–
mówi
Tomisław Bensari, prezes
zarządu PGF Urtica.
Jak informuje inwestor,
nowa hurtownia będzie
miejscem pracy dla 250
osób. Dzięki inwestycji
spółka będzie w stanie
dostarczyć leki do każdego
miejsca w kraju w ciągu 24
godzin, a w trybie CITO  w
6 godzin od przyjęcia za
mówienia. W ciągu mie
siąca z magazynu wyda
wanych będzie 100.000
paczek oraz około 5000
palet.
Źródło: Pelion
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ALPAN – szwajcarski balsam z sadła
świstaka to produkt, który przynosi
ulgę w bólach reumatycznych oraz
tych związanych ze zwyrodnieniami
stawów. Jest również polecany jako
preparat wspomagający zwalczanie
bólów mięśniowostawowych,
towarzyszących stanom grypowym.
Swe doskonałe właściwości
rozgrzewające oraz efektywne
działanie przeciwbólowe i
przeciwzapalne balsam zawdzięcza
bogactwu naturalnych substancji
czynnych, takich jak: naturalne
kortykosterydy, niezbędne
nienasycone kwasy tłuszczowe
(NNKT) oraz olejki eteryczne.
Balsam wyróżnia również komfort
stosowania: łatwo się rozprowadza,
dostarczając przyjemnego, kojącego
ciepła.
Cena: ok. 21 zł (op. 50 g)

EMOTOPIC to specjalistyczna
emolientowa seria dermokosmetyków
przeznaczona do pielęgnacji skóry suchej,
wrażliwej, okresowo przesuszonej,
skłonnej do łuszczenia, świądu i
podrażnień, a także dla skóry z atopowym
zapaleniem (AZS).
Naturalne oleje o medycznej skuteczności
(olej Canola oraz olej konopny),
wchodzące w skład serii, wzmacniają
płaszcz hydrolipidowy naskórka,
zapewniając prawidłowe funkcjonowanie
struktury skóry u noworodków już od 1.
dnia życia, niemowląt, dzieci oraz
dorosłych, oraz zapobiegają
nadreaktywności układu
immunologicznego. W efekcie preparaty
przerywają cykl błędnego koła w rozwoju
suchości skóry i AZS, minimalizując
objawy oraz ryzyko nasilenia ich w
przyszłości. Zapewniają skuteczną
ochronę skóry w każdym wieku oraz
komfort zdrowej skóry.
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APTEKI

ROSNĄ NIEZAPŁACONE
ZOBOWIĄZANIA
POLSKICH APTEK
Według oficjalnych danych,
1252 apteki w Polsce mają
niezapłacone w terminie
zobowiązania na łączną
kwotę 52,6 mln zł. Od
początku roku liczba dłuż
ników zwiększyła się o nie
całe 12 proc., a ich łączna
zaległość wzrosła o ponad
30 proc.
– Średni dług jednostkowy
zwiększył się z 35,5 tys. do
42 tys. zł. Taka sytuacja
może sugerować, że w bra
nży dzieje się coś nie
dobrego – uważa Adam
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Łącki, prezes zarządu Kra
jowego Rejestru Długów.
Eksperci Naczelnej Izby
Aptekarskiej oceniają, że
bankructwem zagrożonych
jest 4 tys. podmiotów, a
więc znacznie więcej niż
placówek z długami, duża
część bowiem nie osiąga
zadowalających wyników fi
nansowych. W ubiegłym
roku liczba ta była o 1 tys.
mniejsza.
W środowisku uważa się,
że winna jest rosnąca kon
kurencja. Według wyliczeń

IMS Health, na koniec
września działały w kraju
14.622 apteki, czyli o 180
więcej niż przed rokiem.
Przy czym nie każdy seg
ment aptek się rozwija. Tak
się dzieje tylko w przypadku
placówek sieciowych. Ich
liczba zwiększyła się o 582.
Nastąpiło to kosztem nieza
leżnych aptek, których li
czba zmniejszyła się o 402
punkty.
Oprac. ŁG

PRAWO

APTEKA NIE MOŻE UJAWNIĆ
RECEPTY HURTOWNI
FARMACEUTYCZNEJ
Część hurtowni farmaceu
tycznych przed wysłaniem
leku wymaga od prowa
dzących aptekę przesłania
skanów recept bądź po
dania ich unikalnego nu
meru. Chodzi zazwyczaj o
rzadkie, drogie leki, których
ceny są w Polsce niższe
niż w innych krajach.
Producenci i współpracują
ce z nimi hurtownie, regla
mentując sprzedaż, chcą
zapobiegać
procederowi
reeksportu leków i od
wróconego łańcucha dys
trybucji.
Ministerstwo Zdrowia prze
strzega, że to niedo
puszczalna praktyka. Nie
ma bowiem prawnej moż

liwości, aby apteki prze
kazywały recepty lub ich
kserokopie do hurtowni
farmaceutycznych z danymi
identyfikującymi pacjenta,
nawet gdy zostaną zas
łonięte dane pacjenta lub
tylko podany numer. Grozi
za to utrata zezwolenia na
prowadzenie placówki ap
tecznej.
Hurtownie przekonywały, że
przekazywanie recept ze
zanonimizowanymi danymi
(np. zasłoniętym imieniem i
nazwiskiem pacjenta czy
danymi lekarza) nie na
rusza przepisu. Aptekarze
mieli jednak wątpliwości co
do narzucanego im wy
mogu. Problem w tym, że

przekazania przez apte
karza jakichkolwiek danych
pacjenta zakazuje ustawa –
Prawo farmaceutyczne.
Zgodnie z nią wojewódzki
inspektor farmaceutyczny
może cofnąć zezwolenie,
jeżeli apteka przekazuje
dane umożliwiające identy
fikację indywidualnego pac
jenta, lekarza lub świad
czeniodawcy komukolwiek
innemu niż Inspekcji Far
maceutycznej, Narodowe
mu Funduszowi Zdrowia
bądź systemowi informacji
medycznej.
Oprac. ŁG
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MEDYCYNA

SPOSOBY NA TRUDNO
GOJĄCE SIĘ RANY
Ocena medyczna trudno
gojącej się rany obejmuje
kilka aspektów istotnych dla
sposobu leczenia. Jak stwi
erdzić, czy rana trudno się
goi? Ocenia się takie ele
menty, jak:
• brzegi rany: jeśli są
płaskie i blade świadczy to
o niedokrwieniu tkanek, wy
pukłe mogą świadczyć o
aktywnym stanie zapalnym
rany, czarne o martwicy i
niedokrwieniu,
• dno rany: blade i niek
rwawiące
świadczy
o
niedokrwieniu,
pokryte
włóknikiem z wydzieliną o
zakażeniu bakteryjnym, je
śli w dnie rany widać pow
ięź lub kość małe jest praw
dopodobieństwo zagojenia
bez pokrycia rany płatem
tkankowym, gdy widać
różową ziarninę świadczy
to o gojeniu rany i każe
rozważyć przeszczep skóry,
• tkanki wokół rany: czy jest
obecny obrzęk, bolesność i
zaczerwienienie, co świad
czyłoby o stanie zapalnym.
Do najczęściej spotykanych
ran trudno gojących się
należą:
• odleżyny,
• owrzodzenia,
• rany powstałe w zespole
stopy cukrzycowej,
• rany powstałe w zespole
stopy miażdżycowej.
Mają one różną charak
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terystykę i leczenie. To co
je łączy, to przede wszys
tkim długi czas gojenia,
duże koszty oraz to, że
często znacznie upośledza
ją jakość życia pacjenta.
Jakie badania zalecane są
przy
dokonywaniu
dia
gnozy? W przypadku istnie
nia trudno gojącej się rany
istnieje kilka czynników,
które warto zweryfikować i
kilka badań wartych prze
prowadzenia, aby dowie
dzieć się, co może być
przyczyną powstania rany
lub jej przedłużonego go
jenia się.
Schorzenia, które utrud
niają gojenie się ran to:
• niedokrwistość,
• miażdżyca,
• niewydolność nerek,
• hipoalbuminemia (w przy
padkach niedożywienia i
wyniszczenia organizmu),
• cukrzyca.
Choroby te w znacznym
stopniu utrudniają gojenie
się nawet najmniejszej
rany, a mogą być w łatwy
sposób wykryte poprzez
badanie krwi. W przypadku
owrzodzeń na podudziu
należy wykonać badanie
USG Doppler żył kończyn
dolnych, a niekiedy badanie
dopplerowskie tętnic, aby
wykluczyć
niedokrwienny
charakter owrzodzenia.
Leczenie ran, które trudno

się goją jest długie i wy
maga
systematyczności.
Niezbędna jest właściwa
pielęgnacja
rany,
nie
dopuszczanie do rozwoju
zakażenia i odpowiednie
wykonanie opatrunku. Opa
trunki i pielęgnacja rany
różnią się w zależności od
jej etiologii. Istnieją różne
sposoby wspomagania pro
cesu gojenia się ran:
• przemywanie
(irygacja)
rany np. solą fizjologiczną
czy
wodą
utlenioną
pozwala na usunięcie masy
bakteryjnej,
• dezynfekcja krótkotrwale
ogranicza namnażanie się
bakterii, ranę należy dezyn
fekować ostrożnie, gdyż
środki do dezynfekcji mogą
uszkadzać tworzącą się
podczas gojenia ziarninę,
• stosowanie
miejscowo
działających antybiotyków,
które przynoszą korzyść,
• usuwanie martwych tka
nek – chirurgiczne czy iry
gacją pod dużym ciś
neniem,
• stosowanie dobrego opa
trunku na trudno gojącą się
ranę, który powinien wchła
niać wysięk, przylegać do
całej powierzchni rany,
utrzymywać
odpowiednią
wilgotność.
Oprac. ŁG

