Aktuelt Smått og godt

Nytt fra
FUG
FUG-NYHETER
Farmasidagene 2009
FUG har egen stand under årets Farmasidager, og deltar
med foredrag på Internasjonal seksjon. Internasjonal
seksjon anbefales ellers for alle som er interessert i
farmasøyter sin rolle i bistandsarbeid.
Zambia
Siden 11. september har Annik Rindal og Hege Amundsen
arbeidet ved St. Francis Mission Hospital i Zambia. Her
jobber de med å forbedre rutiner for legemiddelhåndtering
ved sykehusapoteket. De utgjør den tredje gruppen
farmasøyter som FUG sender til Zambia. Neste gruppe
farmasøyter reiser våren 2010.
Farmasøyt i Malawi
Camilla Hauge jobbet som farmasøyt på et sykehus i
Malawi fra januar til juni i år. Hun har skrevet en rapport fra
oppholdet hvor hun beskriver forholdene ved sykehusapoteket og om utfordringer farmasøyter i Malawi møter.
Rapporten finner du på www.fugnorge.no.

BISTANDSNYHETER
FUG presenterer bistandsnyheter på sin hjemmeside.
Disse er blant de siste nyhetene.
Flere barn overlever
Beregninger fra UNICEF viser at 10 000 flere barn
overlever i dag sammenliknet med i 1990. Takket være
enkle og rimelige tiltak som vaksiner, myggnetting og
vitamin A har dødsraten for barn under fem år blitt redusert.

PåPakningen
Vnr 00 00 29
Stein Lyftingsmo
www.lyftingsmo.no

PåPakningen er en spalte som skal forsøke å bedre merkingen av
legemidler. Spalten inneholder ris, ros, kuriositeter og folkeopplysning.
Stein Lyftingsmo er sykehusfarmasøyt på Elverum. Han er internasjonalt engasjert i merking av legemidler og driver egen nettside
om dette.

Metoprolol Depot
Originalpreparater med både depotformulering og
vanlige kapsler/tabletter viser alle dette ved å ha
forskjellige navn. Cardizem Retard og Uno, Adalat og
Adalat Oros, Ismo og Ismo Retard, Seloken og Selo-zok.
Legemiddelverket trodde lenge at generika ikke
trengte å ha peker til legemiddelformen i navnet, så vi
fikk både Metoprolol og Oxycodone uten ’Depot’ eller
’Retard’ i fornavnet. Men så kom meldinger om at SeloZok var blitt byttet med Metoprolol vanlige tabletter. Jeg
har selv hørt om et tilfelle hvor OxyNorm er feilaktig byttet med Oxycodon.
Legemiddelverket skrev til Sandoz i juni 2008 og ba
dem endre navnet på Metoprolol slik at det gjenspeilte
depotformuleringen. Purring ble sendt i januar 2009.
Sandoz har ikke svart Legemiddelverket på 14 måneder.
Da jeg ringte, og sendte e-post i september 2009, fikk
jeg raskt svar om at Sandoz ikke har planer om å endre
preparatnavnet.
Jeg håper Legemiddelverket gjør det til generell regel
at også generika må ha Depot eller liknende i preparatnavnet.
Og Sandoz: Finn en bedre sak å trasse på!

Abort en lukrativ og farlig bransje i Tanzania
Abort er generelt forbudt i Tanzania, men på illegale
abortsentraler eller «enheter for helse og familieplanlegging», utfører kvakksalvere det risikable inngrepet
på desperate gravide.
Medisinmangel truer hivsmittede
Minst seks afrikanske land risikerer å oppleve mangel på
antiretrovirale midler til behandling av hiv/aids på grunn av
finaniserings- og forsyningsproblemer. Resultatet blir at
færre får tilbud om behandling og at flere må avbryte
igangsatt behandling, noe som øker risikoen før
resistensutvikling og dødsfall.
Les mer på www.fugnorge.no.
Tips og forslag til denne spalten sendes per
e-post til: stein@lyftingsmo.no
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