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"Właściwością człowieka mądrego jest błądzić,
zaś głupiego - trwać w błędzie."
Cyceron

Szanowne koleżanki, koledzy,
kalendarzowe zawirowania w kwietniu i maju doprowadziły do zmian w terminach naszych
najbliższych spotkań. Proszę więc o uważne śledzenie informacji w naszym biuletynie na
internecie i w Głosie Ludu o terminach, miejscu i czasie naszych spotkań.
W związku z przypadającymi w przyszłym roku rocznicami urodzin dra Wacława Olszaka,
oraz śmierci dra Jana Kubisza i dra Józefa Mazurka ponawiam prośbę o wypożyczenie
materiałów związanych z tymi osobami. Interesują mnie również wspomnienia o nich w formie
mówionej czy pisanej.
Oczekuję również na Wasze wspomnienia o Pacjencie, którego nigdy nie zapomnę… oraz
Z wizytą w aptece. Szczegóły w marcowym biuletynie.
Zbliżające się Święta Zmartwychwstania to również czas na refleksję i chwilę zadumy.
Spróbujmy więc zastanowić się nad tym co dla nas jest, dla naszych przodków było,
najważniejsze. Za co, w imię czego, wielu z nich oddało swe życie. Może dobrym impulsem ku
takim przemyśleniom, będzie obejrzenie wystawy w Zamku Karwińskim (Rynek Masaryka 1,
Karwina Frysztat) i chwila skupienia z samym sobą przed kopią Całunu Turyńskiego z roku
1651, przechowywaną w Broumowskim Klasztorze.
Wystawa jest czynna do 16 kwietnia, od wtorku do niedzieli, w godzinach 10,00 - 17,00.
Ostatnie wejście o godzinie 16,00.
20.3.2017

Józef Słowik

Wesołych Świąt Wielkanocnych
oraz smacznego jajka!
Życzy Rada PTM oraz redakcja biuletynu

Zaproszenie
na kolejne spotkanie członków i sympatyków PTM,
wspólnie z Klubem Młodych BIS oraz Parafią Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W.
które odbędzie się 28 kwietnia 2017, początek o godzinie 17,00
w Domu zborowym ŚKEAW, Świetlicy PZKO w Hawierzowie - Suchej, ul. Budovatelů 772/3
N 49 47.75565 E 18 27.011

Program: prof. Daniel Kadłubiec
500-lecie Reformacji i jej znaczenie dla ziemi cieszyńskiej w oświacie,
piśmiennictwie, kulturze.
Serdecznie zapraszamy!!!

Sprawy organizacyjne
Składka członkowska na rok 2017 wynosi dla wszystkich członków 100 Kč. Składkę można
uiścić na naszych spotkaniach lub przesłać na konto PTM 1683997309/0800, ČS, a.s. Karviná.
Jako symbol zmienny (variabilní symbol) prosimy podać datę urodzenia w formacie
DD MM RRRR – dzień-miesiąc-rok.
PROSIMY o aktualizacje danych kontaktowych – zmiany adresu, adresu poczty elektronicznej
itp.! Odpowiedni formularz jest dostępny na naszej stronie www.medics.cz/ptmrc lub
ptmrc.virt.cz. Prosimy o przesłanie pod adres PTM w RC, Komenského 4, 735 01 Český Těšín,
lub pocztą elektroniczną pod adres ptmrc@atlas.cz

Spotykamy się:
02.06.2017 godzina 15,00
Kocobędz - Podobora, Grodzisko Słowiańskie
Zwiedzamy grodzisko słowiańskie z późnej epoki brązu.
03.06.2017 godzina 00,00
Rybnik, Smażenie jajecznicy

Znalezione w Internecie:
Niesteroidowe leki przeciwzapalne podnoszą ryzyko nagłego zatrzymania krążenia
Tomasz Kobosz, 2017-03-16
Przyjmowanie NLPZ – w szczególności ibuprofenu i diklofenaku – może zwiększać zagrożenie
nagłą śmiercią sercową – ostrzegają naukowcy na łamach „European Heart Journal Cardiovascular Pharmacotherapy”.
Uczeni posłużyli się Duńskim Rejestrem Zatrzymania Krążenia (Danish Cardiac Arrest
Registry), który zawiera informacje o wszystkich pacjentach, którzy doznali zatrzymania akcji
serca poza szpitalem. Do analizy wybrano przypadki z lat 2001–2010 i zestawiono je
z pochodzącymi z aptek danymi o wykupionych receptach na niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ), takie jak diklofenak, naproksen, ibuprofen, a także rofekoksyb
i celekoksyb (dwa ostatnie to selektywne inhibitory COX-2).
Ustalono, że spośród 28 947 osób, które doznały nagłego zatrzymania krążenia, 3376 zażywało
NLPZ (najczęściej: ibuprofen – 51 proc., diklofenak – 22 proc.) w okresie 30 dni
poprzedzających zdarzenie sercowe.

Analiza statystyczna pokazała, że przyjmowanie NLPZ zwiększało zagrożenie zatrzymaniem
akcji serca średnio o 31 procent. Jednak w przypadku ibuprofenu był to wzrost o 50 proc.,
a diklofenaku – o 31 procent.
Nie znaleziono związku pomiędzy ryzykiem nagłego zatrzymania krążenia a zażywaniem
naproksenu, celekoksybu i rofekoksybu.
– Wyniki naszej analizy bezlitośnie przypominają, że NLPZ nie są nieszkodliwe – komentuje
główny autor, prof. Gunnar H. Gislason z Copenhagen University Hospital. – Leki te należy
stosować ostrożnie i tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione. Decyzję o ich zleceniu warto
dwukrotnie przemyśleć szczególnie w przypadku pacjentów z chorobami układu sercowonaczyniowego.
Część NLPZ dostępna jest bez recepty. Autorzy badania apelują do pacjentów o zasięganie
porady lekarza przed ich zastosowaniem.
Sąd rozstrzygnie, co przystoi farmaceucie poza miejscem pracy
Nowe standardy regulujące sposób zachowywania się farmaceutów i techników
farmaceutycznych w pracy oraz poza nią mogą naruszać prawa człowieka – alarmuje brytyjskie
Towarzystwo Obrony Farmaceutów (Pharmacists’ Defence Association – PDA).
Tomasz Kobosz 2017-03-20
PDA zwróciło się do sądu z wnioskiem o ocenę legalności wydanych przez Naczelną Radę
Farmaceutyczną (General Pharmaceutical Council – GPhC) nowych standardów dla
farmaceutów.
Kontrowersje budzie przede wszystkim jeden zapis: „[standardy te] muszą być przestrzegane
przez cały czas, nie tylko w godzinach pracy”.
Chodzi tu między innymi o zachowanie właściwej mowy ciała, tonu głosu, o nieustanną
uprzejmość i dobre maniery – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
„Na poziomie stylu i doboru słów, proponowane standardy przypominają raczej język wielkich
korporacji pomieszany w klimatem jak u Orwella” – pisało PDA w lipcu 2016 roku, po
zapoznaniu się z pierwszą wersją projektu standardów. Uwagi te zostały zignorowane
i w październiku ub.r. projekt został przyjęty przez GPhC bez większych zmian. W tym roku
standardy mają zacząć obowiązywać farmaceutów i techników farmaceutycznych.
– Nie mamy nic przeciwko koncepcji, że pewne zachowania mogą być przedmiotem regulacji
także poza środowiskiem pracy. Regulacje takie muszą być jednak dobrze przemyślane, a ich
zakres określony w wyważony sposób – mówi Mark Koziol, przewodniczący PDA. –
Ingerencja w sfery takie jak mowa ciała czy ton głosu to o krok za daleko, jak na standardy,
które mają obowiązywać farmaceutów przez okrągłą dobę – uściśla Koziol.
Sąd w Birmingham ma się zająć sprawą 23 marca.
Źródło: pharmaceutical-journal.com

