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Drodzy 
Czytelnicy
Nareszcie Sejm zacz!" prace nad ustaw! o#zawodzie farmaceuty. 
Tempo mo$e nie jest imponuj!ce, ale to bez w!tpienia wa$na 
chwila. Wiele osób powtarza jak mantr%, $e farmaceuci zas"u$yli 
na UoZF. Zw"aszcza postaw! podczas epidemii, na pocz!tkach 
której – mimo trudno&ci – apteki trwa"y na posterunku, 
zapewniaj!c pacjentom dost%p do leków.

Jednak UoZF nie powinna by' traktowana jako nagroda dla 
farmaceutów za bycie na pierwszej linii frontu. Farmaceuci po 
prostu ju$ dawno powinni mie' konstytucj% swojego zawodu.

UoZF nie mo$e by' zbiorem przepisów utrzymuj!cym 
status quo. Musi i&' krok dalej, da' farmaceutom nowe 
uprawnienia i#wykorzystywa' ich kompetencje. To wszystko 
musi i&' w#parze z#niezale$no&ci!. Bez niej UoZF b%dzie fasad!. 
„Nie plan sprzeda$owy, nie koordynator, nie nastawiony 
na zysk w"a&ciciel apteki, cz%sto nieb%d!cy farmaceut!, to 
farmaceuta ma podejmowa' decyzje, jakie leki nale$y zaleca' 
pacjentom” – mówi mgr farm. Agnieszka Anczykowska (s. 20).

UoZF otworzy drog% do wprowadzenia w#Polsce opieki farmaceu-
tycznej b%d!cej &wiadczeniem medycznym. Ciekawe spojrzenie na 
to zagadnienie ma mgr farm. Piotr Brukiewicz (s. 15). 
Proponuje m.in. wykorzystanie us"ug cyfrowych 
tak$e w#opiece farmaceutycznej.

Nie bez powodu na ok"adce wakacyjnego wydania „Magazynu 
Aptekarskiego” znalaz"a si% gra z#farmaceutami w#roli g"ównej. 
UoZF to pocz!tek gry. To proces, który mo$e potrwa' wiele 
miesi%cy, a#nawet lat. Miejmy nadziej%, $e g"ówn! rol% 
w#owej grze b%d! odgrywa' farmaceuci i#ich pacjenci.

A#tymczasem wszystkim Pa(stwu $ycz% 
wakacji w#zdrowiu i#spokoju!
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• sta!e uzupe!nienie eksperckich artyku!ów 
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mgr farm. 
Marek Tomków

Wybór przewodniczącego podkomisji 
do spraw ustawy o zawodzie farma-
ceuty w zasadzie wydaje się 

prosty. W Sejmie zasiada tylko jeden poseł 
farmaceuta. To zresztą spory sukces, bo 
przez wiele kadencji naszego zawodu 
w Sejmie nie reprezentował nikt, kto 
miałby jakiekolwiek pojęcie o naszej 
pracy. Logika wręcz wymusza wybór.

I nagle niespodzianka. Znana pani poseł 
zgłasza wątpliwość. Pan poseł farmaceuta 
nie może być przewodniczącym! Dlaczego? 
Otóż właśnie dlatego, że jest farmaceutą, więc 
może kierować się interesem farmaceutów 
i nie być obiektywny! Na chwilę zrobiłem 
sobie przerwę w oglądaniu sejmowej 
debaty, żeby zmienić oblaną kawą koszulę. 
Powiedzieć, że to stwierdzenie posłanki 
wymyka się logice, to jak nic nie powiedzieć.

Podjąłem jednak wyzwanie i spróbowałem 
ekstrapolować myśl autorki dalej. Jeśli 
farmaceuta nie powinien być szefem 
podkomisji do spraw ustawy o zawodzie 
FARMACEUTY, to lekarz nie powinien kierować 
komisją zdrowia, która rozpatrywała ustawę 
o zawodzie LEKARZA. A jeśli brak obiektywizmu 
spowoduje wady uchwalanych zmian? Trzeba 
pójść dalej i wyrzucić wszystkich lekarzy nie 
tylko z sejmowej Komisji Zdrowia, ale również 
z Sejmu i Senatu, tak na wszelki wypadek. 
Można też usunąć wszystkich z wykształceniem 
medycznym, żeby się brak obiektywizmu nie 
rozprzestrzenił. Na szczęście niefachowość nie 
jest zaraźliwa, co widać po wypowiedziach pani 
poseł, która do Komisji Zdrowia nadaje się jak 
najbardziej, gdyż zawodowo zajmuje się mate-
matyką i specjalizuje się w rachunku prawdopo-
dobieństwa. Przekładając to na materię ustawy 
o zawodzie FARMACEUTY, to znakomicie, bo 
PRAWDOPODOBNIE kiedyś była w aptece.

No dobrze, ale jeśli nie farmaceuta, to kto 
powinien być szefem specjalnej podkomisji? 
Lekarz nie, bo lekarze poparli projekt, więc 
są nieobiektywni, podobnie jak pielęgniarki, 
położne, diagności laboratoryjni i reszta 
reprezentująca biały personel. To powinien 
być ktoś specjalny, kompletnie niezwiązany 
z branżą. Może inżynier po politechnice. Jest 
nawet jeden poseł inżynier, który tak się kiedyś 

angażował w sprawy „apteki dla aptekarza”, że 
zgłaszał mnóstwo poprawek, a ponieważ jako 
inżynier (w pełni obiektywny) nie był zorien-
towany w temacie i nie wiedział, jakie zmiany 
zgłaszać, w czasie obrad co chwila biegał do 
stołu „strony społecznej”, żeby mu te poprawki 
podyktowali. Teraz także się o obecność 
„strony społecznej” upominał bez końca.

Piszę „strona społeczna” w cudzysłowie, bo 
tyle mają oni wspólnego z reprezentacją 
społeczeństwa, co bank z bankiem krwi. 
Kilka biznesowych, ściśle współpracujących 
ze sobą organizacji, kierujących się głęboko 
pojętym interesem. Tyle że własnym. Pokazali 
to, zgłaszając tysiące poprawek do projektu 
rządowego, a jedną z najważniejszych była 
poprawka mówiąca, że ukarać można tylko 
taki podmiot, który niezależność farmaceuty 
narusza w sposób UPORCZYWY. Czyli na 
przykład nie wtedy, kiedy – jak podawały 
media – menedżer sugeruje i namawia do 
wystawiania większej liczby recept farma-
ceutycznych (czytaj wpisywania do papierów 
nieistniejących zagrożeń zdrowia lub życia).

Swoją drogą sprawdziłem, ile organizacji 
reprezentujących biznes brało udział w pracach 
nad ustawą o zawodzie lekarza. Niespodzianka 
– ani jedna! Pewnie byliby nieobiektywni. Na 
szczęście obaw pani poseł od matematyki 
nie podzielili inni posłowie i podkomisji do 
spraw ustawy o zawodzie farmaceuty będzie 
przewodniczył farmaceuta, a wspierać go będą 
lekarze. Oby jak najbardziej nieobiektywnie, 
czyli mając na uwadze interes nie tylko zawodu 
farmaceuty, ale również społeczeństwa przez 
duże S. Im szybciej, tym lepiej dla wszystkich, 
poza „stroną społeczną”, rzecz jasna.

Nieobiektywnie 
o zawodzie

Ustawa o zawodzie 
farmaceuty w Sejmie. 
Sejmowa Komisja Zdrowia 
i pracujący w niej posłowie 
decydują o powołaniu 
specjalnej podkomisji, która 
zajmie się tym projektem. 
Pełna zgoda. Pojawia się 
pytanie, kto tej specjalnej 
komisji będzie 
przewodniczył?
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O współpracy lekarza i farmaceuty 
pisałem już cztery lata temu, poszukując 
dla nich wspólnego mianownika. 

W dotychczasowej konstrukcji opieki zdrowotnej 
o taki wspólny mianownik było i nadal jest niestety 
bardzo trudno. O ile w środowisku szpitalnym, czyli 
w miejscach leczenia zamkniętego , rola farmaceuty 
w procesie leczenia chorego jest widoczna 
i znacząca z racji ciągłego nadzoru nad dystrybucją 
leków i kontrolą ich wykorzystywania, o tyle już 
na otwartym rynku spada ona prawie do zera.

Farmaceuta zatrudniony w aptece staje się w rozu-
mieniu społecznym osobą sprzedającą leki. Tylko 
nieliczni rozumieją, że przygotowanie i wykonanie 
leku recepturowego wymaga specjalistycznego 
nadzoru właśnie farmaceuty. Ta świadomość staje się 
unikatem z racji na coraz rzadsze ordynowanie przez 
lekarzy tzw. leków robionych. Zatem w czym miałaby 
pomóc nowa ustawa o zawodzie farmaceuty? 
W jaki sposób farmaceuta miałby intensywniej 
i skuteczniej uczestniczyć w farmakoterapii chorego?

Artykuł 4 wspomnianego projektu ustawy zakreśla 
plan na tyle piękny, że aż utopijny. Zapowiada on 
bowiem prowadzenie konsultacji farmaceutycznych 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta 
w związku ze stosowaniem produktów leczniczych, 
wyrobów medycznych lub środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Gdzie 
miałyby one się odbywać? W aptece? W utwo-
rzonych w tym celu prywatnych/refundowanych 
praktykach farmaceutycznych? Nie wyobrażam 
sobie bowiem takiej konsultacji przy aptecznym 
okienku w trakcie obsługi kolejki ludzi oczkujących 
na wydanie swojego leku. Żeby podjąć decyzję 
o jakiejkolwiek mody� kacji leczenia chorego, trzeba 
znać dokładnie jego historię choroby. Tego nie 
można zrealizować w ciągu minuty! Odpowiedzialne 
doradztwo nie może zrodzić się podczas wymiany 
kilku zdań przy mimo wszystko sklepowej 
ladzie. Natomiast punkt 2 artykułu 4 mógłby 
mimo braku pomysłu wykonawczego istotnie 
zdopingować zarówno lekarzy, jak i farmaceutów 
do bliższych relacji w procesie ordynacji lekowej.

Wykonywanie „przeglądów lekowych 
wraz z oceną farmakoterapii jest wstępem 
do kontrolowania interakcji lekowych 
i wykrywania takich terapii, które mogą stać 
się niebezpieczne dla chorego. O co chodzi?

Otóż lekarze niekoniecznie z racji niedouczenia 
nie mają prostych narzędzi do kontroli interakcji 
lekowych pomiędzy lekami, które zapisują swoim 

chorym. Są one na tyle skomplikowane, że zdarza 
się pominąć fakt, iż zapisane leki albo znoszą 
swoje terapeutyczne działanie, albo je wzajemnie 
wzmacniają lub osłabiają. I tu pojawia się pole dla 
farmaceuty, który mógłby pełnić rolę kontrolera 
leczenia farmakologicznego zaproponowanego 
przez lekarza. Powinna powstać obowiązkowa 
baza kontaktów telefonicznych lekarzy, do której 
dostęp mieliby farmaceuci po zalogowaniu. 
Dzięki temu mogłoby dojść do szybkiego 
porozumienia pomiędzy farmaceutą a lekarzem 
w przypadku wykrycia przez tego pierwszego 
niekorzystnej interakcji leków zapisanych przez 
drugiego. I to byłby niezwykle korzystny wspólny 
mianownik, którego poszukiwałem w 2016 r.

W tę ideę wpisywałby się również punkt 3 ustawy, 
który zapowiada opracowanie „indywidualnego 
planu opieki farmaceutycznej z uwzględnieniem 
problemów lekowych pacjenta w celu określenia 
celów terapeutycznych możliwych do osiągnięcia 
przez pacjenta stosującego farmakoterapię oraz 
wskazania sposobów rozwiązywania wykrytych 
problemów lekowych”. Nie ukrywam, że w tym 
względzie bardzo chętnie nawiązywałbym 
indywidualny kontakt z farmaceutą, który 
stałby się moim kontrolerem, zapewniając 
tym samym większe bezpieczeństwo nie tylko 
choremu, ale również mnie jako lekarzowi.

Kolejnym wspólnym mianownikiem farmaceuty 
i lekarza mogłaby być możliwość zlecania badań 
laboratoryjnych u chorych, którym zapisane 
i wydane zostały leki wymagające nadzoru 
laboratoryjnego. Np. chory leczony heparyną 
drobnocząsteczkową w warunkach ambulatoryj-
nych powinien mieć w trakcie leczenia oznaczaną 
liczbę płytek krwi w celu uniknięcia przeoczenia 
małopłytkowości indukowanej taką terapią. 
Czuwający nad tym farmaceuta zaplanuje badanie 
i zaleci wizytę kontrolną u prowadzącego leczenie 
lekarza. Wyczulony na działania negatywne leków 
farmaceuta łatwiej wychwyci tych chorych, którzy 
powinni swoją farmakoterapię nadzorować bada-
niami laboratoryjnymi. Wspomoże to i nieco  odciąży 
lekarza, dodając bez wątpienia nowych obowiązków 
farmaceucie (konieczność zakładania i prowadzenia 
dokumentacji medycznej wyselekcjonowanych 
klientów/chorych), lecz może warto? Myślę, że wyty-
czenie na początek dwóch szlaków wspólnej pracy 
takich jak interakcje lekowe czy nadzór laboratoryjny 
nad farmakoterapią może stać się początkiem 
prawdziwego współdziałania farmaceutów i lekarzy. 
Oby wspólne mianowniki stały się coraz liczniejsze!

Dwa bratanki?
dr n. med.

Maciej Świtoński 
chirurg,

autor telewizyjnych 
programów 

medycznych
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Przez komisję sejmową 
przechodzi swój proces 

legislacyjny ustawa 
o zawodzie farmaceuty, 

która ma zwiększyć 
kompetencje farmaceuty 

w procesie leczenia 
chorego, 

a w szczególności 
poszerzyć jego wpływ na 

prowadzoną przez 
lekarza farmakoterapię.
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Wulgaryzmom 
powiemy „nie”?
Farmaceutyczne fora obiegła w kwietniu recepta czy raczej dokument 
receptopodobny. Pewien lekarz zwrócił się na niej do farmaceuty, który 
będzie realizował receptę, by nie robił z niego idioty. Farmaceuci nazwani 
zostali debilami, była też groźba złożenia skargi do izby aptekarskiej. 
Lekarzowi nerwy puściły, bo jakiś farmaceuta odmówił wcześniej 
realizacji recepty, jego zdaniem wystawionej niezgodnie z przepisami. 
Nie wchodząc w  te kwestie – chyba pora zacząć stanowczo i  od ręki 
załatwiać takie sprawy. Usunąć wulgarne i  chamskie wypowiedzi 
z przestrzeni publicznej. Zgłaszać takie sprawy do izb, żądać ukarania 
autorów takich tekstów. Bez względu na to, kto jest tym autorem. 
Farmaceuci mogliby przy okazji uderzyć się we własne piersi, bo są 
przecież i  wśród nich osoby nagminnie zamieszczające niekulturalne 
wpisy na branżowych forach. 

Więc tak jak sąd lekarski powinien zająć się lekarzem od „idiotów” 
i „debili”, tak sądy aptekarskie powinny przyjrzeć się tym, co na forach 
naśmiewali się z  farmaceutki, która upubliczniła sprawę, pisali do 
innych per „ormowcu” i  wskazywali, że „normalni ludzie” skandalicz-
nego, lekarskiego wpisu nie wzięliby do siebie. W zasadzie pod każdym 
tekstem wywołującym wśród farmaceutów emocje pojawiają się takie 
obraźliwe uwagi. Pora z tym skończyć.

Długi w rejestrze
Takie dane przerażają. Według Money.pl apteki są w związku 
z koronawirusem zadłużone średnio na ponad 40 tys. złotych, 
zaś 2,6 tys. aptek widniejących w Krajowym Rejestrze Długów 
winnych jest niemal 108 mln zł.

Rekord szkoleń
Niemieccy farmaceuci w  2019 r. szkolili się jak nigdy dotąd. 
Tamtejsze izby aptekarskie zorganizowały przeszło 3,3 tys. szkoleń, 
w  których uczestniczyło 187 tys. farmaceutów, techników farma-
ceutycznych i  sprzedawców wyrobów medycznych. To wzrost 
aż o  8 proc. w  stosunku do 2018 r. A  przecież organizowane były 
jeszcze szkolenia przez podmioty inne niż izby. Część szkoleń  była 
zdalna, z grubsza rzecz biorąc – co siódme organizowane przez izby. 
W stosunku do 2018 r. to wzrost o 20 proc.

W PIGUŁCE
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F L E S Z 

Za lek za kratki
Epidemia koronawirusa wywołuje w nas wiele dobra, ale czasem wyzwala także złe zachowania. 
Pewien gdańszczanin postanowił zarobić na naszym lęku przed zachorowaniem i sprzedawał 
produkty mające rzekomo zapobiegać zakażeniu i zwalczać koronawirusa. Wcześniej zadbał 
o reklamę swojej osoby, informując media, że ma lek na koronawirusa i że dałby się zakazić, 
żeby to udowodnić. Apelował do władz o skorzystanie z jego usług.

Sprzedaży dokonywał za pośrednictwem internetu. Wykorzystywał stronę i portale społeczno-
ściowe prowadzonej przez siebie fundacji. Wpłaty – po 350 zł od opakowania – spływały jako 
darowizny na cele statutowe fundacji. Nim mężczyzna został zatrzymany, pokrzywdzeni przelali 
na konto fundacji ponad 11 tys. zł. Po przeszukaniu zajmowanych przez niego pomieszczeń 
okazało się, że nie były to jednostkowe transakcje. Policjanci znaleźli znacznie ilości opakowań 
różnych substancji oraz etykiety samoprzylepne z treścią wskazującą na reklamę produktów 
leczniczych, mających służyć do leczenia różnych ciężkich lub nieuleczalnych chorób (nowo-
tworów, cukrzycy, autyzmu, udarów). Według policjantów mężczyzna umieszczał substancje 
w nowych opakowaniach i opatrywał własnymi etykietami.

Postawiono mu zarzuty z Kodeksu karnego i Prawa farmaceutycznego: usiłowania i doprowa-
dzenia pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie 
w  błąd co do rzeczywistej wartości rynkowej oraz właściwości leczniczych oferowanych 
odpłatnie preparatów oraz wprowadzenia do obrotu oraz przechowywania w celu wprowa-
dzenia do obrotu produktu leczniczego bez wymaganego pozwolenia.

E-recepty z internetu
Trochę to śmieszne, choć słuszne – wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski uznał, 
że oferowanie w  internecie wystawiania e-recept bez zachowania określonych 
przepisami wymogów jest trendem szkodliwym. Nie zamierzamy polemizować z tą 
oceną, bo i nam wydaje się słuszna. To, co nas śmieszy w tej historii, to fakt, że bez 
względu na to, czy mamy do czynienia z receptą papierową czy elektroniczną, która 
wydawana jest zdalnie przez lekarza nieznającego pacjenta i  jego stanu zdrowia, 
zawsze istnieje dla tego pacjenta dodatkowe ryzyko, więc trend ten uznać należy 
za szkodliwy bez względu na to, czy chodzi o recepty papierowe czy elektroniczne.
I  nie tylko w  przypadku, do którego odniósł się wiceminister, czyli wydawania 
e-recept na tabletki antykoncepcyjne czy tabletki „dzień po”. Także na wiele innych 
produktów, w tym na potencję, dostępnych na receptę, a  jednak bez recepty, bo 
za pośrednictwem przychodni czy aptek działających gdzieś poza granicami Polski. 
Takie placówki od lat oferują Polakom środki antykoncepcyjne czy na potencję bez 
wizyty lekarskiej, bez badania, jedynie na podstawie krótkiej ankiety. W tej sprawie 
nic się chyba jednak nie wydarzyło… W każdym razie tak wynika z naszych obserwacji
– wystarczy wpisać w internetową wyszukiwarkę hasło „na receptę bez recepty”…

Zdrowie psychiczne
to podstawa
W Wielkiej Brytanii ruszyła kampania mająca zwrócić uwagę 
na zdrowie psychiczne i  samopoczucie farmaceutów. W  tle 
jest, oczywiście, koronawirus. Jednym z  jej elementów  jest 
specjalna strona internetowa  mająca być między innymi 
miejscem do wymiany doświadczeń przez farmaceutów.

Przygotowała: Małgorzata Grosman



11r e n t g e n  m i e s i ą c a
U S T A W A  O  Z A W O D Z I E  F A R M A C E U T Y

W  przypadku projektu 
ustawy o zawodzie 
farmaceuty BAS 

przygotowało i udostępniło na 
sejmowej stronie internetowej 
dwie analizy. W pierwszej 
z nich czytamy najpierw to,
co wydaje się oczywiste.
Że uporządkowanie przepisów 
dotyczących zawodu 
farmaceuty jest w pełni 
uzasadnione, podobnie jak 
włączenie farmaceutów 
w działania systemu ochrony 
zdrowia, więc proponowana 
legislacja odpowiada wyzwa-
niom. Jednak – podkreślono 
w opinii – projekt może budzić 
wątpliwości, w związku z czym 
warto poddać go dyskusji ze 
środowiskiem farmaceutów 
w celu wypracowania 
optymalnych, akceptowanych 
i uzasadnionych rozwiązań. 
Ekspert BAS wskazuje więc 
tym samym, dla kogo jest 
ta ustawa oraz z kim należy 
jej zapisy konsultować.

NAJISTOTNIEJSZE – 
WPROWADZENIE OPIEKI

Jako najistotniejszy element 
proponowanych zmian analiza 
BAS wymienia planowane wpro-
wadzenie opieki farmaceutycznej, 
czyli świadczenia zdrowotnego 
udzielanego przez farmaceutę 
i stanowiącego dokumentowany 
proces, w którym farmaceuta, 
współpracując z pacjentem 
i lekarzem prowadzącym 
leczenie pacjenta, a w razie 
potrzeby z przedstawicielami 
innych zawodów medycznych, 
czuwa nad prawidłowym 
przebiegiem indywidualnej 
farmakoterapii. Jako szczególnie 
istotne propozycje projektu 
ustawy BAS wymienia także 
umożliwienie pracy w Polsce 
farmaceutom spoza UE bez 
konieczności nostry� kacji 
dyplomu oraz uaktualnienie 
i doprecyzowanie przepisów 
dotyczących kształcenia 
podyplomowego farmaceutów.

REALNA
ODPOWIED IALNO

W analizie tej są też pewne 
sugestie, np. propozycja 
rozważenia rozszerzenia zasady 
samodzielności farmaceuty 
w podejmowaniu decyzji 
z zakresu opieki farmaceutycznej 
i świadczenia usług farmaceu-
tycznych na wszystkie produkty 
sprzedawane w aptece. Zwłaszcza 
na sprzedaż suplementów 
diety, leków dostępnych bez 
recepty oraz kosmetyków.

Według opinii BAS nie jest też 
jasne, czy uniemożliwianie 
farmaceutom podejmowania 
samodzielnych decyzji będzie 
się wiązało, na podstawie 
przygotowanych zapisów ustawy, 
z realną odpowiedzialnością.

Opinia zawiera również propozycję 
doprecyzowania kwestii 
odpowiedzialności farmaceuty 
za ewentualne błędy. 

Od ponad roku co kilka 
miesięcy pojawia się 
informacja, że już 
niebawem Sejm przyjmie 
ustawę o zawodzie 
farmaceuty. Teraz po raz 
kolejny jesteśmy w takiej 
sytuacji. Prace rozpoczęła 
sejmowa podkomisja, 
która zajęła się projektem 
ustawy, a tym samym 
zadecyduje, nad jakim 
dokumentem będzie 
pracować Sejm. 
Podkomisja weźmie 
zapewne pod uwagę 
opinie farmaceutów oraz 
te przygotowane przez 
Biuro Analiz Sejmowych 
(BAS). Wskazują one 
zarówno mocne,
jak i słabe strony 
projektowanego 
dokumentu, a także 
podpowiadają, co należy 
zmienić i co powinno 
jeszcze się w tej sprawie 
wydarzyć.

Cenzurki 
dla projektu
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Jako najistotniejszy 
element proponowanych 

zmian analiza BAS 
wymienia planowane 
wprowadzenie opieki 
farmaceutycznej, czyli 

świadczenia 
zdrowotnego 

udzielanego przez 
farmaceutę 

i stanowiącego 
dokumentowany proces, 

w którym farmaceuta, 
współpracując 

z pacjentem i lekarzem 
prowadzącym leczenie 

pacjenta, a w razie 
potrzeby 

z przedstawicielami 
innych zawodów 

medycznych, czuwa nad 
prawidłowym 

przebiegiem 
indywidualnej 

farmakoterapii.

U S T A W A  O  Z A W O D Z I E  F A R M A C E U T Y

BARDZO OPTYMISTYCZNE

Jako bardzo optymistyczne 
BAS ocenia założenia projekto-
dawcy, że ustawa o zawodzie 
zmniejszy negatywne skutki 
nieprawidłowego stosowania 
produktów leczniczych. Nie 
dlatego jednak, że nie ufa 
wiedzy farmaceutów, ale 
dlatego, że nie wiadomo, jak 
część farmaceutów podejmie 
działania z zakresu opieki 
farmaceutycznej, skoro 
proponowane rozwiązania nie 
będą �nansowane ze środków 
publicznych. W ocenie eksperta 
uwaga umieszczona w uzasad-
nieniu projektu, że projekto-
dawca nie wyklucza wdrożenia 
dodatkowych regulacji 
prawnych wprowadzających 
ich �nansowanie, nie wystarcza, 
by wyeliminować tę wątpli-
wość. Wprowadzenie opieki 
farmaceutycznej bez zapew-
nienia jej �nansowania BAS 
ocenia więc jako dyskusyjne.

Podobną uwagę formułuje 
odnośnie do zapisanego 
w projekcie ustawy sposobu 
dokumentacji opieki – przypo-
minając, że zgodnie z de�nicją 
opieka ma być procesem 
udokumentowanym, zwraca 
uwagę, że projekt ustawy nie 
zawiera zapisów dotyczących 
dokumentowania opieki.

WA TO DODA  
PODT YMA

W analizie BAS pojawia się 
też wątek ewentualnego 
rozważenia, czy nie należy 
uwzględnić w ustawie o zawodzie 
dodatkowych działań, nie 
ograniczając się do zmiany roli 
i zadań farmaceutów. W tym 
kontekście wymienia ograniczenie 
możliwości sprzedaży poza 
aptekami i punktami aptecznymi 
oraz ściślejszą regulację i kontrolę 
reklam takich preparatów.

Analiza wyraża też wątpliwości 
dotyczące zasadności stworzenia 
możliwości pracy w Polsce 
farmaceutom, którzy uzyskali 
dyplom poza UE, bez potrzeby 
nostry�kacji tego dyplomu. 
Podkreśla, że brakuje w projekcie 
uzasadnienia dla takiej regulacji 
stanowiącej obejście obowią-
zujących zasad nostry�kacji 
dyplomów uzyskanych za granicą. 
Brakuje również informacji 
potwierdzających potrzebę 
zastąpienia innym rozwiązaniem 
obecnie obowiązujących 
w tym zakresie zasad. Wydaje 
się – stwierdza wprost BAS – że 
najwłaściwszym sposobem spraw-
dzenia umiejętności zawodowych 
oraz zapewnienia odpowiedniego 
standardu opieki farmaceutycznej, 
a tym samym ochrony 
i bezpieczeństwa pacjentów, jest 
podtrzymanie egzekwowania 
obowiązku nostry�kacji dyplomu.

C  MATE II  PO A NIM

Druga opinia BAS koncentruje 
się także na innych kwestiach. 
Jej autorka zauważa m.in., że 
projekt ustawy o zawodzie 
farmaceuty nie jest dokumentem 
kompleksowym, bo cześć materii 
dotyczącej wykonywania zawodu 
pozostaje poza nim. Wymienia 
w tym kontekście regulacje 
dotyczące rejestru farmaceutów 
i odpowiedzialności zawodowej.

W tej opinii zwrócono też uwagę 
na usługi z zakresu farmacji 
klinicznej. Według niej w świetle 
zapisów ustawy nie jest jasne, 

na czym ma polegać udział 
farmaceuty w tworzeniu 
planu lekowego i czym 
de facto ma być plan lekowy.

NIEWYSTA C AJĄCO 
PRECYZYJNE

Odnosząc się do opieki 
farmaceutycznej, autorka opinii 
BAS pisze, że pozytywnie należy 
ocenić zamiar jej wprowadzenia, 
jednak proponowane w projekcie 
rozwiązania w tym zakresie są 
niewystarczająco precyzyjne, 
bo w zasadzie żaden aspekt nie 
został szczegółowo uregulowany. 
W szczególności nie określono, 
w jaki sposób i na jakich zasadach 
farmaceuta będzie wykonywał 
powyższe świadczenie – czytamy 
w opinii. – Nie wskazano także 
procedury wyboru przez pacjenta 
farmaceuty sprawującego 
opiekę farmaceutyczną czy też 
zasad przetwarzania danych 
zapisanych w indywidualnej 
dokumentacji farmaceutycznej. 
Niejasny jest także zakres 
współpracy z lekarzem 
prowadzącym (a w razie potrzeby 
z przedstawicielami innych 
zawodów). Powyższe może 
oznaczać, że wprowadzenie 
opieki farmaceutycznej w obecnie 
przedstawionym kształcie 
może okazać się pozorne.

PODANIE LEKU 
I CO DALEJ?

Druga z opinii BAS odnosi się 
też do możliwości podania leku 
pacjentowi przez farmaceutę 
w przypadku bezpośredniego 
zagrożenia życia. Zwraca 
uwagę, że proponowane zapisy 
mogą spowodować powstanie 
niejasności związanych z zacho-
waniem farmaceuty w takich 
sytuacjach. Nie określają też 
sposobu dokumentowania faktu 
podania produktu leczniczego, 
gromadzenia takiej dokumentacji 
i ewentualnego przekazywania 
jej personelowi medycznemu, 
który przejmie po takim zdarzeniu 
nadzór nad pacjentem.
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SAMOD IELNO  
NIEDOO E LONA

Według tej opinii decyzja 
o świadczeniu opieki farma-
ceutycznej przypisana została 
aptekom, nie farmaceutom, więc 
nie jest jasne, w jakim zakresie 
farmaceuta prowadzący opiekę 
może być samodzielny. W kontek-
ście samodzielności farmaceuty 
rozpatruje też wprowadzenie 
dodatkowej przesłanki cofnięcia 
zezwolenia na prowadzenie 
apteki. Chodzi o zapis, który mówi 
o uporczywym niewykonywaniu 
obowiązku zagwarantowania 
samodzielności zawodowej 
farmaceuty w zakresie sprawo-
wania opieki farmaceutycznej 
przez podmiot prowadzący 
aptekę. Skoro ta regulacja wiąże 
się z tak daleko idącymi sankcjami 
– zauważa autorka opinii – warto, 
aby jej zakres był precyzyjny 
oraz by pojęcie samodzielności 
zostało zde�niowane.

A MACE CI SĄ A

Swoje uwagi do projektu mają 
też farmaceuci. – Projekt ustawy 
de�niuje zawód farmaceuty 
jako samodzielny zawód 
medyczny – mówi Katarzyna 
Wotlińska-Pełka. – Jest to 
istotna zmiana w porównaniu 
ze stanem obecnym i można 
oczekiwać, że ostateczny kształt 
ustawy będzie tę deklarację 
odzwierciedlał. Czynności 
fachowe podzielono na 
usługi, opiekę farmaceutyczną 
i zadania zawodowe. Art. 35 
wprowadza ważną zmianę, 
czyli samodzielność w podej-
mowaniu decyzji aptekarza 
w zakresie świadczonych usług 
i opieki farmaceutycznej. Cieszy 
możliwość świadczenia usług, to 
jest przeprowadzania wywiadu 
czy porady farmaceutycznej, 
niezbędnych do optymalizacji 
terapii, w formie elektronicznej 
czy teleinformatycznej. Dobrze, 
że pomiar ciśnienia jest 
wymieniony jako możliwy, już 
zgodnie z prawem, do wyko-
nania w aptece. To wszystko 
niewątpliwie ma wymiar 

pozytywny. Projekt zawiera 
jednak również zmiany, które 
muszą być poparte dalszymi 
rozwiązaniami. Obowiązki 
kierownika apteki urosły do 
17 podpunktów, a odpowie-
dzialność zezwoleniobiorcy 
w przypadku niedostosowania 
apteki do obowiązujących 
wymagań i prób wpływu na 
niezależność aptekarza jest 
w moim odczuciu niewystarcza-
jąca. Podmiot powinien liczyć 
się z możliwością poniesienia 
dotkliwych kar �nansowych 
i realnej utraty zezwolenia, nie 
tylko w momencie udowod-
nienia, że czyni to uporczywie. 
To jest istotne też dlatego, że 
art. 31 wprowadza możliwość 
podania produktu leczniczego 
przez aptekarza w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia 
życia pacjenta. Projekt nie 
różnicuje leków, które tak 
można zastosować. Dodatkowo 
opieka farmaceutyczna 
wymaga uszczegółowienia 
już w rozporządzeniach, aby 
zde�niować na przykład 
badania diagnostyczne, które 
w jej zakresie będzie można 
wykonać. To jest o tyle ważne, 
że chcąc podać lek iniekcyjny 
w sytuacji zagrożenia życia czy 
zmierzyć glikemię pacjentowi, 
wchodzimy już w typową 
opiekę zdrowotną i jakakolwiek 
podległość uzależniająca 
decyzje aptekarza od ewentu-
alnych poleceń służbowych nie 
może mieć miejsca. Osobiście 
liczę na to, że rozporządzenia do 
opieki farmaceutycznej pojawią 
się szybko, bo to one będą 
treścią stwierdzenia, że jesteśmy 
zawodem medycznym. Dzięki 
temu farmaceuci będą mieli 
szansę się rozwijać i pracować 
z korzyścią dla pacjentów. 
Chcemy pracować jak aptekarze 
w Europie, być partnerami dla 
innych zawodów medycznych. 
Pięknym przykładem jest 
Szwajcaria, gdzie apteka oprócz 
szczepień, opieki farmaceu-
tycznej i porad świadczy też 
opiekę netCare w zakresie 
prostszych przypadłości, 

z różnicowaniem i farmako-
terapią. Samodzielny zawód 
medyczny potrzebuje solidnych 
i konkretnych podstaw do 
funkcjonowania, a te będą 
wynikać już z rozporządzeń do 
ustawy o zawodzie farmaceuty.

BYWAJĄ TEŻ SCEPTYC NI

W zupełnie inny sposób 
projekt postrzega 
farmaceuta Wojciech 
Olender. – W projektowanym 
kształcie i zawartości ustawa 
o zawodzie to strata energii 
i czasu – uważa. – Taka 
ustawa była potrzebna 20-30 
lat temu, ale dziś jest po 
prostu archaiczna i konser-
watywna. Wprowadza na 
szeroką skalę rozwiązania 
obecne w światowej 
farmacji już od 30 lat, a życie 
pokazuje, że rozwiązania te 
(na przykład opieka farma-
ceutyczna w proponowanym 
kształcie) są już przestarzałe 
i niewystarczające. W mojej 
opinii Ministerstwo Zdrowia 
i samorząd aptekarski, 
trzymając do ostatniego 
możliwego momentu 
w tajemnicy zarówno 
założenia, jak i projektowaną 
zawartość merytoryczną 
projektu ustawy o zawodzie, 
straciły niepowtarzalną 
szansę na szeroką, publiczną 
dyskusję nad przyszłością 

Autorka drugiej opinii 
BAS zauważa m.in., że 
projekt ustawy 
o zawodzie farmaceuty 
nie jest dokumentem 
kompleksowym, bo 
cześć materii dotyczącej 
wykonywania zawodu 
pozostaje poza nim. 
Wymienia w tym 
kontekście regulacje 
dotyczące rejestru 
farmaceutów 
i odpowiedzialności 
zawodowej.
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i kierunkiem reformowania 
zawodu farmaceuty. Obecnie 
– co pandemia uwypukliła – 
jasnym i oczywistym jest, że 
system opieki zdrowotnej 
nie potrzebuje aptek 
jako sklepów z lekami ani 
aptekarzy jako sprzedawców 
z wyższym wykształceniem. 
Uniemożliwiając szeroką 
dyskusję nad kierunkiem 
rozwoju i reformowania 
farmacji, wszyscy odpo-
wiedzialni za powstanie 
tego projektu popełnili 
„zbrodnię na zawodzie 
farmaceuty”. Zmarnowali 
szansę na stworzenie aktu 
prawnego mogącego być 
podwaliną pod gruntowną 
zmianę i reformę zawodu. 

UWAGI SIECI

Cenzurkę projektowi 
wystawił też Związek 
Pracodawców Aptecznych 
PharmaNET, czyli organizacja 
reprezentująca sieci 
apteczne. Ustawiając się 
w kontrze do samorządu 
aptekarskiego, Marcin 
Piskorski, prezes ZPA 
PharmaNET, już kilka 
miesięcy temu mówił, że 

cieszy się, iż projekt ma 
na celu regulację zawodu 
farmaceuty, a nie stworzenie 
z samorządu aptekarskiego 
superregulatora rynku. 
Chodziło o zapis dotyczący 
udziału okręgowych rad 
aptekarskich w postępowa-
niach dotyczących wydania, 
zmiany oraz cofnięcia 
zezwolenia na prowadzenie 
apteki. Na wniosek 
organizacji skupiających 
przedsiębiorców działających 
na rynku aptecznym zapis 
ten został w toku prac 
nad ustawą usunięty. 
Usunięto też inne zapisy 
wskazujące izby jako ciała 
opiniujące apteki pod kątem 
przyjmowania praktykantów 
oraz kandydatów na funkcje 
kierowników aptek. 

Pozostawiono natomiast, 
co nie spodobało się 
ZPA PharmaNET, zapisy 
dotyczące wymogów wobec 
kierowników: co najmniej 
5-letniego stażu w aptece 
ogólnodostępnej w pełnym 
wymiarze czasu pracy, 
wypełnianie obowiązku 
ustawicznego rozwoju 
zawodowego, wykazywanie 

nienagannej postawy 
etycznej i dawanie swoim 
dotychczasowym zachowa-
niem rękojmi należytego 
pełnienia funkcji kierownika 
apteki. Nie oddzielono też, 
jak chciał PharmaNET, sfery 
właścicielskiej i meryto-
rycznej w aptece. – Nasz 
związek nadal stoi na 
stanowisku, że o ile kierownik 
powinien sprawować 
nadzór merytoryczny nad 
prowadzeniem apteki, to 
nie powinien ingerować 
w pewne sfery zastrzeżone 
dla jej właściciela – mówił 
więc prezes związku i wska-
zywał w tym kontekście 
na określanie asortymentu 
apteki, zatrudnianie perso-
nelu fachowego, a także 
zawieranie i mody�kowanie 
umów refundacyjnych.

MOŻLIWIE S YB A 
CIEŻ A

Samorząd aptekarski, co 
wielokrotnie powtarzano, jest 
natomiast za ustawą, nawet 
taką, która wymagać będzie 
poprawek i to w niedługim 
czasie. Elżbieta Piotrowska-
-Rutkowska, prezes NRA 
już drugą kadencję, jeszcze 
zanim objęła tę funkcję, 
mówiła przecież, że pora, by 
farmaceuci wreszcie mieli 
swoją ustawę o zawodzie, 
bo mieli ją wówczas wszyscy 
przedstawiciele zawodów 
medycznych, tylko farmaceuci 
nie. Przy okazji posiedzenia 
sejmowej Komisji Zdrowia 
w maju br., gdy odbyło się 
pierwsze czytanie projektu 
ustawy, prezes podkreślała 
więc, że ma nadzieję, iż proce-
dowanie projektu ustawy 
odbędzie się w spokojnej 
atmosferze, ponad partyjnymi 
podziałami i zaowocuje 
możliwie szybką ścieżką 
legislacyjną zakończoną 
uchwaleniem tej regulacji.

Projekt ustawy de�niuje 
zawód farmaceuty jako 

samodzielny zawód 
medyczny. Jest to 

istotna zmiana 
w porównaniu ze 
stanem obecnym 

i można oczekiwać, że 
ostateczny kształt 
ustawy będzie tę 

deklarację 
odzwierciedlał – mówi 

mgr farm. Katarzyna 
Wotlińska-Pełka.

U S T A W A  O  Z A W O D Z I E  F A R M A C E U T Y
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CO ZAKŁADA PROJEKT USTAWY O ZAWODZIE 
FARMACEUTY W RAMACH ROZSZERZENIA ZAKRESU 
ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH PRZEZ FARMACEUTÓW:
• prowadzenie konsultacji farmaceutycznych, których celem ma być umieszczenie 

farmaceuty w systemie ochrony zdrowia jako eksperta w zakresie stosowania 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego, który aktywnie i w sposób ciągły ma uczestni-
czyć w procesie leczenia,

• prowadzenie przeglądów lekowych, których celem ma być wykrywanie ewentual-
nych niepożądanych interakcji między przyjmowanymi produktami leczniczymi lub 
między produktami leczniczymi a innymi przyjmowanymi produktami,

• opracowanie indywidualnych planów opieki farmaceutycznej, które mają stanowić 
uzupełnienie konsultacji farmaceutycznych i przeglądów lekowych, a których 
celem ma być usystematyzowanie i racjonalizacja procesu opieki farmaceutycznej 
zarówno w zakresie przyjmowania produktów leczniczych, jak również rozwiązań 
alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, pro�laktyki i promocji 
zdrowego trybu życia. W efekcie ma to doprowadzić do zwiększenia skuteczności 
farmakoterapii,

• wykonywanie prostych badań diagnostycznych, które są związane z farmako- 
terapią. Rozwiązanie to ma zwiększyć dostępność pacjentów do powszechnych 
badań diagnostycznych, które nie wymagają wykonywania ich w przedmiocie 
wykonującym działalność leczniczą. To rozwiązanie ma pozwolić na odciążenie tych 
placówek, a jednocześnie umożliwić wykonanie testu i interpretację jego wyników 
przez osobę wykonującą zawód medyczny, co ma zminimalizować prawdopodo-
bieństwo błędu, a w konsekwencji wdrożenia nieprawidłowej farmakoterapii.

Farmaceutyczne 
zdalne usługi…

U S T A W A  O  Z A W O D Z I E  F A R M A C E U T Y

Małgorzata Grosman

Epidemia koronawirusa pokazała, że zdalne 
usługi w ochronie zdrowia mają sens. 
Ograniczały się one jednak głównie do porad 
lekarskich. Piotr Brukiewicz, wiceprezes Rady 
Śląskiej Izby Aptekarskiej, proponuje, by zdobyte 
doświadczenia wykorzystać w opiece 
farmaceutycznej. I w oparciu o procedowany 
właśnie projekt ustawy o zawodzie farmaceuty 
rozszerzyć jej sprawowanie w Polsce o element 
zdalnych usług farmaceutycznych.

W projektowanym 
kształcie i zawartości 
ustawa o zawodzie to 
strata energii i czasu. 
Taka ustawa była 
potrzebna 20-30 lat 
temu, ale dziś jest 
po prostu archaiczna 
i konserwatywna – 
twierdzi mgr farm. 
Wojciech Olender.
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Nasza nowa rachuba czasu to 
okres przed koronawirusem 
i po nim. Przed nim – 
rozumiany jest jako czas 
prosperity, realizowania 
ambitnych planów, zaś po 
nim – postrzegany jako lizanie 
ran, rozliczanie winnych 
i konieczność wery� kacji 
wielu zamierzeń. Ten sposób 
myślenia charakteryzuje dziś 
wiele osób i mnóstwo branż.

Rynek apteczny jest w innej 
sytuacji. Między innymi 
dlatego, że w czasie, gdy inni 
odmieniali słowo  „koronawirus ” 
przez wszystkie przypadki 
i gdy bardzo wiele działań 
w sferze prywatnej i publicznej 
koncentrowało się na epidemii, 
Sejm znienacka zajął się 
projektem ustawy o zawodzie 
farmaceuty, gotowym od 
dawna. W mgnieniu oka 
powołano podkomisję, która 
miała nad tym dokumentem 
dalej pracować. Na jej czele 
stanął Paweł Rychlik, jedyny 
farmaceuta wśród posłów. 
To skłaniało do wniosku, 
że jest wola polityczna, by 
ustawę przez parlament 
przeprowadzić. I prowokowało 
do spekulacji, że może to 
nastąpić w bieżącym roku, 
nawet bardzo szybko.

Automatycznie powrócił 
temat opieki farmaceutycznej. 

Obecnej w projekcie ustawy, 
ale w zdecydowanie okro-
jonym zakresie w stosunku 
do tego, który pojawił się 
w dokumencie przygoto-
wanym przez specjalny zespół 
na zlecenie ministra zdrowia. 
W dokumencie, który był 
gotowy na początku 2019 r. 
i miał być przyjęty – według 
różnych zapowiedzi – albo 
jeszcze przed wakacjami, albo 
przed jesiennymi wyborami 
do europarlamentu.

AMBITNA, NOWOCZESNA

– Prace nad opieką farmaceu-
tyczną trwają w Ministerstwie 
Zdrowia od paru lat, począwszy 
od czasów ministra Mariana 
Zembali – mówi Piotr Brukie-
wicz, wiceprezes Rady Śląskiej 
Izby Aptekarskiej. – Później 
drugi zespół przez około trzy 
lata współpracował między 
innymi z wiceministrem 
Marcinem Czechem. Pojawienie 
się projektu w Sejmie jest 
więc kolejnym krokiem, bo na 
razie opieka farmaceutyczna 
nie ma w Polsce żadnych 
podstaw prawnych poza 
jednym zapisem w Prawie 
farmaceutycznym. Jest wizją 
wielokrotnie przypominaną na 
przestrzeni lat. Na polski grunt 
jej założenia prawdopodobnie 
jako pierwszy przełożył 
doktor Jerzy Łazowski, autor 
wydanej już wiele lat temu 
książki „Podstawy opieki 
farmaceutycznej” i szeregu 
innych dokumentów 
zawierających kody� kację 
opieki farmaceutycznej 
oraz propozycje sposobu jej 
wdrożenia, adekwatne do 
tamtych czasów, popularyzując 
ją w ramach PTFarm. Niestety, 
nie skorzystano z tych podstaw 
i nie rozszerzono zapisów 
o opiece w przepisach, a lata 
mijały, więc te propozycje się 
zdezaktualizowały. W następ-
nych latach prace nad wdroże-
niem opieki farmaceutycznej 
były prowadzone m.in. przez 
zespoły powoływane przez NIA 

i PTFarm, a także Ogólnopolską 
Sekcję Opieki Farmaceutycznej 
PTFarm, która w 2013 r. 
opublikowała „Perspektywy 
rozwoju farmacji w Polsce do 
roku 2030”. W 2015 r. Śląska 
Izba Aptekarska opublikowała 
„Koncepcję wprowadzenia 
opieki farmaceutycznej 
refundowanej w Polsce”, która 
była przyczynkiem do powo-
łania pierwszego zespołu do 
spraw opieki przy Ministerstwie 
Zdrowia. W 2018 r. ukazał się
raport Deloitte „Jak wprowadzić 
w Polsce opiekę farmaceu-
tyczną. Rola i wyzwania 
współczesnej apteki”. Jednak 
podstawowe założenie jest 
niezmienne – chodzi o to, 
by farmaceuci świadczyli 
kognitywne usługi farma-
ceutyczne, nie tylko usługi 
związane z dyspensowaniem, 
czyli wydawaniem , leków. 
Tak ewoluowała opieka i jej 
de� nicja na całym świecie. 
40 lat temu ograniczała 
się do działań mających 
skutkować poprawą jakości 
zdrowia pacjenta, później 
rozszerzała się o poprawę 
sytuacji płatnika i dochodziła 
tego, że proces ten musi być 
udokumentowany. Zespoły 
powoływane przy Minister-
stwie Zdrowia służyć miały 
temu, by przejść od kolejnych 
wizji do wdrożenia ambitnej, 
nowoczesnej de� nicji opieki, 
daleko wychodzącej poza 
doradztwo lekowe. Zespoły te 
miały określić i opisać, jak ma 
wyglądać opieka, jak ma być 
� nansowana. Czy ma za nią 
płacić pacjent, ubezpieczyciel, 
którym jest NFZ, czy może 
ma dochodzić do jakiejś 
formy współ� nansowania 
opieki farmaceutycznej przez 
pacjentów i ubezpieczyciela, 
bo to skłania pacjentów do 
bardziej rygorystycznego 
dostosowywania się do 
rygorów leczenia, wymusza 
samodyscyplinę, a tym samym 
zwiększa skuteczność terapii.

Koronawirus zmienił 
wszystko. W trybie 

nagłym wymusił lepsze 
i powszechniejsze 

korzystanie ze zdobyczy 
cyfrowych e-zdrowia. 

E-recepta i IKP po części 
dopiero debiutujące na 

rynku z dnia na dzień 
stały się najważniejszym 

łącznikiem między 
pacjentami, lekarzami 
i aptekami, a przez to 

również farmaceutami.
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W dobie przedkoronawiru-
sowej założenia dotyczące 
opieki farmaceutycznej 
przygotowane przez drugi 
zespół wydawały się już 
adekwatne do sytuacji i dlatego 
znalazły się w projekcie ustawy 
o zawodzie farmaceuty. Potem 
z niego w niejasnych okolicz-
nościach znikały, być może 
dlatego, że nikt nie chciał wziąć 
na swoje barki odpowiedzial-
ności za rozstrzygnięcie, jak tę 
opiekę � nansować. W tamtym 
czasie – z farmaceutycznego 
punktu widzenia – problemem 
wydawało się więc głównie to, 
jak powrócić do tej tematyki. Tu 
zdania były podzielone, choć 
przeważało raczej przekonanie, 
że lepsza jakakolwiek ustawa 
niż żadna, skoro farmaceuci 
czekają na nią niemal trzy 
dekady. Że do opieki trzeba 
będzie powrócić w następnej 
kolejności, nowelizując ustawę 
o zawodzie farmaceuty lub 
przygotowując ministerialne 
rozporządzenia, ewentualnie 
opracowując specjalną ustawę 
o opiece farmaceutycznej.

OD TELEPORADY DO… 

Koronawirus zmienił wszystko. 
W trybie nagłym wymusił 
lepsze i powszechniejsze 
korzystanie ze zdobyczy 
cyfrowych e-zdrowia. 
E-recepta i IKP po części 
dopiero debiutujące na 
rynku z dnia na dzień stały się 
najważniejszym łącznikiem 
między pacjentami, lekarzami 
i aptekami, a przez to również 
farmaceutami. Teleporady 
lekarskie urosły do rangi 
zwyczajnego, absolutnie 
dla pacjentów i lekarzy 
oczywistego, praktycznie 
jedynego sposobu kontaktu 
w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej czasów 
epidemii. Stały się niedającym 
się niczym zastąpić kontaktem 
z lekarzem, nierzadko jedyną 
szansą na uzyskanie pomocy.

– To z kolei prowadzi do 
wniosku, że w rozwoju opieki 
zdrowotnej możemy pójść 
jeszcze dalej. Wykorzystać 
usługi cyfrowe także w opiece 
farmaceutycznej. To otwiera 
zupełnie nowe możliwości, 
których wcześniej w ogóle 
nie braliśmy pod uwagę – 
zauważa Piotr Brukiewicz. 

WNIOSKI 
Z KORONAWIRUSA

Wśród doświadczeń 
koronawirusowych na 
razie na pierwszy plan 
wysunęło się – w odniesieniu 
do rynku aptecznego – 
zupełnie co innego.

– Epidemia uzmysłowiła 
już chyba większości 
decydentów, że farmaceuci są 
niewolnikami systemu, który 
nam jako jedynym przedsta-
wicielom zawodów medycz-
nych nakazuje pracować za 
darmo – wskazuje Brukiewicz. 
– Myślę oczywiście o nocnych 
dyżurach aptek. Godziliśmy 
się na to latami, ale obecnie, 
przy aktualnej strukturze 
rynku detalicznego i przy 
dzisiejszym poziomie marż, 
po prostu nas na to nie stać. 
Koronawirus udowodnił 
też, że dostarczanie leków 
na receptę przez internet 
jest absurdalne, choć to 
podczas epidemii odżyły 
pomysły, by takie rozwiązanie 
wprowadzić. Dlaczego jest 
absurdalne? Bo gwarancja 
dostawy leku w ciągu ośmiu 
dni jest bezcelowa. Jeśli ktoś 
ma zapalenie płuc, osiem 
dni oczekiwania na lek może 
oznaczać, że chory nie zdoła 
doczekać leku. Koronawirus 
udowodnił również, że system 
opieki zdrowotnej musi być 
przygotowany na rzeczy abso-
lutnie nieprzewidywalne. Że 
nie może działać na oparach, 
bo w razie takiej historii jak 
epidemia koronawirusa 
może się załamać. Z tego 
należy wyciągnąć wnioski 

także odnośnie do opieki 
farmaceutycznej. Robocza, 
nieopublikowana wersja 
ustawy o zawodzie dobrze 
opisywała założenia opieki 
farmaceutycznej, były w niej 
też uzgodnienia, co i jak 
ma być robione w oparciu 
o platformy cyfrowe CSIOZ. 
Na przykład aplikacja
Gabinet.gov ma opisane 
funkcje wizyty pacjenta, 
w ramach których mogłaby 
być prowadzona opieka, 
podobnie jak obecnie tele-
porada lekarska. Dlatego 
warto mieć odwagę 
i powrócić do wcześniejszej 
wersji ustawy o zawodzie, 
z zapisami o opiece 
farmaceutycznej. Nie czekać, 
nie odkładać tego. To jest 
odważny i ambitny plan, bo 
trzeba by teraz zrobić to, 
przed czym wzbraniano się 
wcześniej, czyli określić, kto 
ma za usługi farmaceutyczne, 
w tym za opiekę, płacić.

MI OP OCESY SI  
M L JĄ 

Prowadzone przez lata 
badania nie pozostawiają 
wątpliwości, że sprawowanie 
opieki farmaceutycznej 
nad pacjentami tworzy 
dodatkowy pomost między 
przedstawicielami ochrony 

Koronawirus udowodnił,  
że system opieki 
zdrowotnej musi być 
przygotowany na rzeczy 
absolutnie 
nieprzewidywalne.
Że nie może działać na 
oparach, bo w razie 
takiej historii jak 
epidemia koronawirusa 
może się załamać. 
Z tego należy 
wyciągnąć wnioski także 
odnośnie do opieki 
farmaceutycznej.
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zdrowia a pacjentami. Pozwala 
on udoskonalić współpracę 
między obu stronami, przy-
czynia się bowiem do tego, że 
ma kto kontrolować fakt zaży-
wania leków przez pacjentów, 
także to, czy stosują je zgodnie 
z zaleceniami, o właściwych 
porach, korzystając z odpo-
wiednich technik aplikacji czy 
chroniąc się przed interakcjami.

– Optymalizacja farmakoterapii 
uzyskiwana dzięki opiece farma-
ceutycznej i doświadczenia 
w tej kwestii uzyskane przez lata 
w różnych krajach powodują, 
że nie ma potrzeby udowad-
niania już tego w ramach 
pilotażu – zauważa wiceprezes 
ŚRA. – Brakuje jednak badań 
z zakresu farmakoekonomiki. 
Nie przelicza się dokładnie 
na świecie, jakie korzyści 
� nansowe w skali makro daje 
opieka farmaceutyczna. Nie ma 
w tym zakresie badań danych 
cyfrowych, opartych na wielkich 
populacjach. Opisane zostały 
jednak mikroprocesy, o których 
wiadomo, że kumulują się 
w czasie i w odniesieniu do 
całych populacji. W Polsce 
mamy natomiast dane zbierane 
od roku w związku z e-receptą. 
Potrzeba nam więc teraz 
algorytmów, które przełożą te 
dane na język farmako-
ekonomicznych korzyści. Marcin 
Czech, wspomniany już były 
wiceminister zdrowia, nie miał 
wątpliwości, co do zasadności 
wprowadzenia opieki 
farmaceutycznej. Habilitował się 
pracą „Farmakoekonomika jako 
narzędzie zarządzania w gospo-
darowaniu lekami w Polsce”, ma 
więc ogromną wiedzę z tego 
zakresu i przeczucie znaczenia 
opieki farmaceutycznej. Mówię 
o tym dlatego, by podkreślić, 
że ważne jest zarówno to, by 
ustawa o zawodzie weszła 
w życie, jak i to, by opieka 
farmaceutyczna weszła w życie 
w wersji jak najbliższej tej, którą 
wypracował działający przy 
resorcie zdrowia zespół. Nie 
chciałbym, by krótka de� nicja 

opieki farmaceutycznej, którą 
zawiera aktualny projekt ustawy 
o zawodzie, była wszystkim, co 
pozostanie z nami na kolejne, 
długie lata. Dlatego właśnie 
warto podjąć próbę dyskusji 
o wcześniej proponowanych 
zapisach ustawy, tych, które 
zostały w ciągu ostatniego 
roku z niej usunięte. To może 
zadecydować o stabilności 
aptekarstwa w Polsce.

NOWA MOŻLIWO  
ROZWOJU

Może też zupełnie odmienić 
jego kształt, jeśli dodatkowo 
skorzysta się z koronawiruso-
wych doświadczeń i narzędzi 
stworzonych podczas epidemii. 
– Dosłownie kilka lat temu 
opieka zdrowotna żyła w papie-
rowym świecie – przypomina 
Brukiewicz. – Dziś mamy 
e-receptę i narzędzia pozwa-
lające na jej obsługiwanie, 
działające głównie na platformie 
P1. Te same narzędzia można 
wykorzystać teraz, by otworzyć 
zupełnie nową, wcześniej nie 
braną pod uwagę możliwość 
rozwoju zawodu farmaceuty. 
Konieczność izolowania się 
podczas epidemii i zachowania 
dystansu społecznego, które 
skutkowały m.in. rozszerzeniem 
uprawnień farmaceutów 
odnośnie do wystawiania 
recept, uzmysłowiły mi, że 
możemy jak lekarze zdalnie 
oferować część usług farmaceu-
tycznych, nad którymi obecnie 
pracujemy. W tym pewne 
zadania, które powinny mieścić 
się w ramach opieki farma-
ceutycznej. Wiele serwisów 
opieki farmaceutycznej można 
przecież przeprowadzić 
zarówno w aptece, jak i zdalnie, 
korzystając z dostępnych 
już dziś narzędzi. I właśnie to 
otwiera przed nami szereg 
nowych, zupełnie nie branych 
wcześniej pod uwagę możli-
wości. Gdy zostanie przyjęta 
ustawa o zawodzie z zapisem 
o niezależności farmaceuty i gdy 
opieka zostanie przypisana do 

osoby farmaceuty oraz gdy 
będzie określone, że opieka 
obejmować może także zdalne 
działania, farmaceuta będzie 
miał możliwość prowadzenia 
własnej, stacjonarnej lub 
wirtualnej działalności 
gospodarczej polegającej 
na sprawowaniu opieki 
farmaceutycznej i świadczeniu 
innych usług farmaceutycznych. 
Będzie mógł świadczyć je nie 
tylko pacjentom ze swojej 
najbliższej okolicy czy ze swojej 
miejscowości. Będzie mógł, ale 
nie będzie musiał tego robić na 
konto apteki, w której pracuje. 
A to może być kluczowe, jeśli 
podmiot prowadzący aptekę 
nie będzie zainteresowany 
wdrożeniem opieki lub gdy nie 
będzie chciał wyasygnować 
środków na stworzenie miejsca 
do świadczenia opieki farma-
ceutycznej. Niezależność nie 
może być jednak parawanem, 
którym farmaceuta będzie się
zasłaniać, odmawiając 
współpracy z podmiotem 
prowadzącym aptekę. Rolą 
samorządu aptekarskiego 
będzie sprawowanie pieczy nad 
odpowiednim wykonywaniem 
zawodu i rozstrzyganie 
w sporych sytuacjach, np. 
obrona farmaceutów przed 
tak zwanymi „poleceniami 
służbowymi”. Podmiot musi 
też jasno określić zasady 
i warunki prowadzenia opieki 
przez farmaceutę w aptece, 
w tym miejsce, czas oraz 
wynagrodzenie. Jest więc 
projekt ustawy o zawodzie, 
są zapisy i pomysły, jak 
skonstruować w Polsce system 
opieki farmaceutycznej, które 
obecnie należałoby ponownie 
odczytać i zastanowić się, które 
z nich przywrócić, a o które 
ustawę należałoby rozszerzyć, 
uwzględniając doświadczenia 
zdobyte w okresie COVID-19, 
by prowadzenie usług zdalnych 
przez farmaceutów było 
możliwe oraz optymalne dla 
systemu ochrony zdrowia.

Małgorzata Grosman

– Niezależność nie może 
być jednak parawanem, 

którym farmaceuta 
będzie się zasłaniać, 

odmawiając współpracy 
z podmiotem 

prowadzącym aptekę – 
twierdzi Piotr Brukiewicz, 
wiceprezes Rady Śląskiej 

Izby Aptekarskiej.
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Ustawa o zawodzie 
farmaceuty jest potrzebna?
Oczywiście. Jest bardzo 
potrzebna i oczekiwana 
przez farmaceutów. Stwarza 
nam niepowtarzalną szansę 
przejścia od roli wydawców 
leków do pozycji osób 
stojących na straży bezpie-
czeństwa farmakoterapii.

Bardzo poważnie to brzmi.
Brzmi poważnie, bo zawód 
farmaceuty jest poważny. 
Jesteśmy absolwentami 
bardzo trudnych i wyma-
gających studiów, a po nich 
nieustannie kształcimy się 
w ramach rozmaitych kursów 
i w procesie samokształcenia, 
specjalizacji. To powoduje, że 
możemy być partnerem dla 
lekarzy w procesie farmako- 
terapii. Wiedza i doświad-
czenie powodują też, że 
możemy i chcemy świadczyć 
opiekę farmaceutyczną, do 
której ustawa o zawodzie 
otwiera furtkę. Po części taką 
opiekę już nad pacjentami 
sprawujemy. Przy realizacji 
recepty sprawdzamy, czy 
pacjent zna zalecenia lekarza 
i czy zaproponowana terapia 
jest dla niego zrozumiała. 
Kontrolujemy, czy pomiędzy 

zaordynowanymi lekami 
nie dojdzie do interakcji. 
Apteka jest przecież punktem, 
w którym przecinają się drogi 
pacjentów wracających od 
różnych lekarzy specjalistów 
przepisujących te same 
leki pod różnymi nazwami 
handlowymi, bo nie wiedzą, 
że pacjenci otrzymali je już 
wcześniej od innego lekarza. 
My na takie sytuacje jako 
jedyni możemy zareagować 
i robimy to. Często pamiętam 
lub sprawdzam w historii 
sprzedaży, jakie leki wykupo-
wali moi stali pacjenci miesiąc 
czy dwa temu i właśnie dzięki 
temu mogę zadziałać. Z dzie-
ciństwa pamiętam natomiast, 
że moja rodzina chodziła 
zawsze do jednej apteki, 
czuła, że jest otoczona opieką, 
mogła liczyć na doradztwo 
na najwyższym poziomie. 
Farmaceutka spotkana na 
ulicy potra�ła zapytać, jak ma 
się babcia, czy rodzice mają 
jeszcze wszystkie potrzebne 
leki, bo troszczyła się o swoich 
pacjentów. Mimo ogromnych 
zmian, mimo pędu, w jakim 
żyjemy w obecnych czasach, 
mniejszego przywiązania 
pacjenta do danej apteki, 
jakość opieki wcale się nie 

zmienia. Znamy swoich 
stałych pacjentów i mogli-
byśmy im pomóc w zdecy-
dowanie większym stopniu 
niż obecnie. Wystarczy naszą 
wiedzę i doświadczenie wyko-
rzystać. W ustawie o zawodzie 
jest mowa o wywiadzie 
farmaceutycznym, a my go 
przecież w podstawowym 
zakresie przeprowadzamy, 
rozmawiając z pacjentem 
przy pierwszym stole. A stąd 
należy przejść do przeglądów 
lekowych i innych usług 
farmaceutycznych.

Ustawa o zawodzie 
w procedowanym właśnie 
kształcie gwarantuje to?
Ustawa to przede wszystkim 
duży krok naprzód 
w porównaniu z tym, co 
mamy obecnie. Nie załatwia 
wszystkich ważnych dla nas 
spraw, ale wychodzę z zało-
żenia, że podlegać będzie 
rozwojowi, tak jak inne akty 
prawne. Dlatego tak ważny 
jest nasz, farmaceutów, głos 
przy konsultacjach zapisów 
ustawy. Oczywiście nie tylko 
my wypowiadamy się w tej 
sprawie, ale to nasz głos 
powinien być decydujący. 
Dzięki temu będziemy 
mogli przejść w aptekach 
z czasem od planów 
sprzedażowych do planów 
opieki farmaceutycznej.

Przełóżmy to na konkrety. 
Co uchwalenie ustawy 
o zawodzie powinno 
dać farmaceutom?
Niezależność. W pierwszym 
rzędzie poczucie, że 
decydujemy, jakie leki należy 

– Ustawa to przede 
wszystkim duży krok 

naprzód w porównaniu 
z tym, co mamy 

obecnie. Nie załatwia 
wszystkich ważnych dla 

nas spraw, ale 
wychodzę z założenia, 

że podlegać będzie 
rozwojowi, tak jak inne 

akty prawne – mówi 
mgr. farm. Agnieszka 

Anczykowska, 
farmaceutka z Kalisza, 

członkini Okręgowej 
Rady Aptekarskiej 

w Kaliszu, w rozmowie 
z Małgorzatą Grosman.

Przepisy,   
nie oklaski!

U S T A W A  O  Z A W O D Z I E  F A R M A C E U T Y
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konkretnym pacjentom 
zalecać. Nie plan sprzeda-
żowy, nie koordynator, nie 
nastawiony na zysk właściciel 
apteki, często niebędący 
farmaceutą, to farmaceuta 
ma podejmować decyzje 
w takich sprawach, opierając 
się na swojej wiedzy. Podmiot 
prowadzący aptekę ma 
obowiązek zaakceptować 
ten stan rzeczy. Jest to więc 
jednocześnie i uprawnienie, 
i zobowiązanie, jednak my 
jesteśmy przyzwyczajeni 
do realizowania różnych 
obowiązków wynikających 
z przepisów prawa. 
Jesteśmy też z tego, jak 
również z korzystania 
z naszych uprawnień 
bardzo skrupulatnie 
rozliczani. Nasze decyzje są 
kontrolowane na każdym 
kroku, nieustannie ktoś nas 
ocenia i z tego powodu 
prowadzimy dokładną 
dokumentację. Decyzyjność 
potwierdzona ustawą 
o zawodzie nie powinna 
więc nas stresować czy być 
odbierana jako problem.

Jak w tym kontekście 
brzmią doniesienia 
„Dziennika Gazety 
Prawnej”, że podczas 
epidemii farmaceuci z sieci 
aptecznej byli pouczani, że 
powinni wypisywać więcej 
recept farmaceutycznych, 
bo to przekłada się na 
przychody �rmy?
Taka sytuacja jest 
niedopuszczalna, więc tego 
typu sugestie powinny być 
karalne. Wskazywanie, że 
należy wystawiać więcej 
recept farmaceutycznych, 
by zwiększać przychody 
właściciela �rmy, odbiera 
nam niezależność. 
Uprawnienia wypisywania 
recept farmaceutycznych 
zostały nam przypisane 

dawno, choć wcześniej 
tylko w przypadku nagłego 
zagrożenia zdrowia lub życia. 
Korzystamy z tego narzędzia, 
ale zgodnie z przepisami. To 
my decydujemy, czy jest taka 
konieczność, kierując się 
stanem zdrowia pacjenta, 
a nie potencjalnym zyskiem 
apteki. Z tego powodu 
w ustawie o zawodzie bardzo 
podoba mi się to, że powtarza 
zapis z Prawa farmaceu-
tycznego mówiący o tym, iż 
farmaceuta lub inny fachowy 
pracownik apteki może 
odmówić wydania pacjen-
towi leku, jeśli podejrzewa, 
że zostanie on wykorzystany 
niezgodnie z zaleceniami. 
Powtórzenie tego zapisu 
akcentuje jego wagę, 
podkreśla, że uprawnienie 
to jest niezbędne. I kolejna 
kwestia. Do tej pory, gdy 
w aptece pojawił się pacjent 
z zagrożeniem zdrowia lub 
życia, mogliśmy polecić 
mu leki i wypisać receptę 
farmaceutyczną. W projekcie 
ustawy o zawodzie jest 
natomiast zapis o podaniu 
pacjentowi w sytuacji 
zagrożenia zdrowia lub życia 
niezbędnego leku. To pozwoli 
na lepsze wykorzystanie 
naszej wiedzy, na reagowanie 
w sytuacji zagrożenia. Na 
razie bowiem przepisy są 
tak sformułowane, że boimy 
się pomagać pacjentom 
choćby w pomiarach 
ciśnienia, bo nie możemy 
świadczyć takiej usługi.

Czy ustawa o zawodzie 
farmaceuty zmieni 
coś w organizacji 
pracy w aptece?
Ważny z tego punktu 
widzenia może być zwłaszcza 
jeden z zapisów ustawy 
dotyczący zadań magistra 
kierującego apteką – ma 
wskazywać właścicielowi 

potrzeby w zakresie zatrud-
nienia personelu fachowego 
w aptece. Mam nadzieję, że 
nałożenie takiego obowiązku 
spowoduje, że pracodawcy 
zaczną słuchać naszych opinii 
w tej sprawie. Bo brak rąk do 
pracy to coraz poważniejszy 
problem w aptekach, a zadań 
do wykonania farmaceutom 
przybywa. Dziś często 
magister farmacji, wypeł-
niając swoje coraz liczniejsze 
obowiązki, jest zmuszony 
spędzić cały dzień w biurze, 
choć powinien dzielić się 
swoją wiedzą przy pierwszym 
stole. Prawo farmaceutyczne 
nakłada na podmiot prowa-
dzący aptekę obowiązek, by 
przez cały czas otwarcia był 
w niej farmaceuta, jednak 
w praktyce to czasem za 
mało, a na dodatek wiemy, 
że przepis ten nie zawsze 
jest respektowany. Wpisanie 
do ustawy o zawodzie 
przepisu mówiącego 
o konieczności dopasowania 
liczby fachowego personelu 
w aptece do realizowanych 
przez nią zadań może 
mieć więc duże znaczenie 
dla organizacji pracy.

Cała rozmowa 
z Agnieszką 
Anczykowską 
na portalu  
Aptekarski.com.

U S T A W A  O  Z A W O D Z I E  F A R M A C E U T Y

Jesteśmy absolwentami 
bardzo trudnych 
i wymagających 
studiów, a po nich 
nieustannie kształcimy się 
w ramach rozmaitych 
kursów i w procesie 
samokształcenia, 
specjalizacji. To 
powoduje, że możemy 
być partnerem dla 
lekarzy w procesie 
farmakoterapii. 
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Wyjątkowe 
wyzwania wymagają 
sprawdzonego partnera
Skupiliśmy się na 

długofalowej poprawie 
rentowności aptek. 

Czujemy się 
w obowiązku w taki 

sposób odpowiedzieć na 
dzisiejsze wyzwania, bo 

wiele aptek bez naszej 
pomocy sobie nie poradzi 

– mówi Tomasz Pilecki, 
dyrektor Departamentu 
Wsparcia Niezależnych 

Aptek w Grupie NEUCA, 
w rozmowie 

z Wojciechem Giedrysem. Takiego marca na rynku 
nigdy nie było: oblężenie 
aptek (21 mln pacjentów 
w zaledwie osiem dni), 
paragony po 1,5 tys. zł, 
rekordowe obroty, ekspre-
sowe zamrażanie gospo-
darki i panika. Nikt nie był 
w stanie przewidzieć, co się 
stanie następnego dnia. Czy 
właśnie tak wyglądał marzec 
z perspektywy aptekarzy?
Tak to wyglądało z perspek-
tywy pacjenta. Z punktu 
widzenia farmaceutów 
sytuacja była dużo bardziej 
skomplikowana. Oprócz 
wzmożonego ruchu apteki 
stanęły przed koniecznością 
wprowadzenia całego 
szeregu zabezpieczeń oraz 
zapewnienia środków ochrony 
osobistej personelowi, 
który dodatkowo został 
zdziesiątkowany nie przez 

wirusa, a w wyniku chociażby 
konieczności zapewnienia 
opieki swoim dzieciom. Do 
tego zmieniające się z dnia 
na dzień regulacje, kolejne 
obostrzenia oraz nowe 
uprawnienia dla farmaceutów 
związane z wystawianiem 
recept farmaceutycznych 
– przy jednoczesnym 
zamknięciu wielu przychodni 
sprawiły, że aptekarze stanęli 
przed ogromem wyzwań.

Co było największym 
wyzwaniem? Pamiętam, że 
rynek aptek zachowywał 
się nieprzewidywalnie...
Nie tyle rynek, co cała sytuacja 
związana z epidemią korona-
wirusa była nieprzewidywalna. 
Z dnia na dzień zamrażane 
były kolejne gałęzie gospo-
darki. Gdy większość sklepów 
czy punktów usługowych 

została zamknięta, apteki 
nadal działały w zupełnie 
nowej, nieznanej nikomu 
wcześniej rzeczywistości. 
Wtedy największym 
wyzwaniem dla aptek było 
zapewnienie jak najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa dla 
personelu oraz pacjentów. 
Dlatego już pod koniec 
marca zaczęliśmy bardzo 
intensywnie wspierać apteki 
niezależne we wdrażaniu 
całego systemu zabezpieczeń.

Na czym polega system 
zabezpieczeń aptek?
Przede wszystkim na cało-
ściowym podejściu zarówno 
do bezpieczeństwa personelu, 
jak i pacjentów aptek. Już pod 
koniec marca rozpoczęliśmy 
konkretne działania 
w aptekach uczestniczących 
w naszych programach 
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Apteki wyposażone 
w nasze narzędzia 
w kwietniu wygenerowały 
wzrost wartości marży 
o 14,5 proc. w stosunku 
do ubiegłego roku. W tym 
samym okresie przeciętna 
apteka w Polsce 
odnotowała spadek 
wartości marży o 1,7 proc. 

O S Ł O N Y  A N T Y K R Y Z Y S O W E  D L A  A P T E K

partnerskich. W pierwszej 
kolejności wyposażyliśmy 
apteki w osłony z pleksi oraz 
przygotowaliśmy bardzo 
szczegółowy system oznaczeń 
dla pacjentów, dzięki któremu 
mogli czuć się bezpiecznie, 
robiąc zakupy w aptekach. 
Szybko podjęliśmy decyzję, 
by nasze działania rozszerzyć 
o wszystkie apteki niezależne 
działające na naszym rynku. 
W efekcie dostarczyliśmy 
1,5 tys. osłon z pleksi do 
aptek, wyposażyliśmy 11 tys. 
farmaceutów w przyłbice oraz 
wysłaliśmy do ponad 8 tys. 
aptek niezależnych zestawy 
plakatów oraz naklejek, które 
w profesjonalny sposób zorga-
nizowały ruch w aptekach. 
Równolegle do tego urucho-
miliśmy serwis internetowy 
www.koronawirus.neuca.pl, 
w którym informowaliśmy 
o kolejnych etapach naszych 
działań związanych z wpro-
wadzaniem szczegółowych 
procedur bezpieczeństwa 
w aptekach, udzielaliśmy 
wsparcia z obszaru HR oraz 
umożliwiliśmy ustawiczne 
kształcenie farmaceutów 
w formule webinariów.

Jak epidemia koronawirusa 
odbiła się na kondycji aptek?
W kwietniu pojawiły się 
pierwsze niepokojące 
sygnały mówiące o tym, 
że epidemia może się dość 
szybko odbić negatywnie na 
sytuacji �nansowej aptek. Już 
wtedy można było nie tylko 
zauważyć coraz krótsze kolejki 
pacjentów i coraz niższe kwoty 
na paragonach, ale zaczęły 
docierać także sygnały, że 
w aptekach pojawiają się 
pierwsze zwolnienia 
farmaceutów. W kwietniu 
obroty aptek spadły o 2,4 proc. 
w porównaniu z poprzednim 
rokiem. W maju obroty aptek 
jeszcze bardziej spadły. Ich 
magazyny pełne były leków, 
a tymczasem z dnia na dzień 
tąpnęły obroty i zaczęły 

się problemy z płynnością 
�nansową. Jak w marcu 
skupiliśmy się na zapewnieniu 
bezpieczeństwa aptek np. pod 
względem środków ochrony 
osobistej, tak w kwietniu 
i maju wyzwaniem stało się 
�nansowe zabezpieczenie 
aptek w związku z ich 
trudną sytuacją. Stąd 
się wziął program osłon 
antykryzysowych NEUCA.

Koniec kwietnia na rynku 
aptecznym to zwykle 
końcówka sezonu grypo-
wego i początek sezonu 
alergicznego. Nie jest to tak 
dobry okres jak styczeń, luty 
czy marzec, ale zazwyczaj 
był to jednak w miarę dobry 
miesiąc dla aptek. Teraz 
wygląda to zupełnie inaczej.
Branża farmaceutyczna 
odczuła skutki epidemii 
koronawirusa z nieco 
większym opóźnieniem niż 
inne branże, ale ten kryzys jej 
niestety nie ominął. Najlepiej 
widać to po sytuacji, w jakiej 
znalazły się apteki w centrach 
handlowych, które zostały 
zamknięte, lub te przy szpita-
lach czy przychodniach, które 
ograniczyły przyjmowanie 
pacjentów. Te punkty straciły 
najwięcej – nawet do 50 proc. 
dotychczasowych obrotów. 
Duże czynsze, koszty funk-
cjonowania apteki i bardzo 
niski obrót – tak wygląda teraz 
ich sytuacja. W takiej sytuacji 
nie wystarczy uzyskać lepsze 
rabaty od producentów czy 
zrobić lepszą ekspozycję 
produktów w aptekach. Takie 
apteki wymagają komplekso-
wego podejścia i reorganizacji 
całego biznesu, aby móc 
przetrwać kolejne trudne 
miesiące, które są przed nami. 
Odpowiedzią na to są właśnie 
osłony antykryzysowe NEUCA.

Na czym polega 
program osłony 
antykryzysowej NEUCA?

Przygotowaliśmy trzy osłony 
antykryzysowe: minimum, 
optimum i maksimum. 
Sytuacja �nansowa aptek 
w obliczu epidemii koronawi-
rusa jest różna, stąd też trzy 
różne oferty. Osłona minimum 
skierowana jest do aptek, 
które odczuwają chwilowe 
problemy z płynnością 
�nansową – klienci mogą 
skorzystać z bardzo nisko 
oprocentowanej pożyczki, 
która ma poprawić płynność 
�nansową apteki. Osłona 
optimum to propozycja 
dla aptek, które oczekują 
kompleksowego wsparcia 
i długoterminowych skutków 
poprawy. W ramach osłony 
optimum wdrażamy szereg 
sprawdzonych narzędzi 
wspierających zarządzanie 
apteką. Dodatkowo apteka 
może otrzymać nawet 
12,5 tys. zł dodatkowych 
korzyści �nansowych przez 
sześć miesięcy, do tego 
pełne wsparcie związane 
z zarządzaniem magazynem 
apteki, w tym odtowarowanie 
apteki i dostęp do najlepszej 
oferty rabatowej na rynku. 
Osłona maksimum to oferta 
dla aptek, które wymagają 
kompleksowej reorganizacji 
przedsiębiorstwa. W tej 
osłonie analizujemy całą 
sytuację �nansową apteki 
oraz wdrażamy szereg działań 
związanych z poprawą 
rentowności apteki, w tym 
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kwestie dotyczące optyma-
lizacji zatrudnienia, 

planowania czasu 
pracy, optymalizacji 
poziomu poszcze-

gólnych kosztów 
apteki, jak również 
podejmujemy się 
renegocjacji 
czynszu najmu, 

gdzie trzeba 
zbadać stawki 

najmu w otoczeniu 
apteki, zwery�kować 

prawnie umowę 
najmu i oszacować ryzyka, 
opracować pisma i argumenty 
do obniżenia czynszu i podjąć 
się często bardzo trudnych 
negocjacji, które w obecnej 
trudnej sytuacji aptek często 
stanowią o tym, czy apteka 
jest rentowna, czy nie.

Czy są już wyniki, 
które potwierdzają 
skuteczność osłon?
Apteki wyposażone w nasze 
narzędzia w kwietniu wygene-
rowały wzrost wartości marży 
o 14,5 proc. w stosunku do 
ubiegłego roku. W tym samym 
okresie przeciętna apteka 
w Polsce odnotowała spadek 
wartości marży o 1,7 proc. Jest to 
najlepszy dowód skuteczności 
naszych działań, które dodat-
kowo w części aptek wspieramy 
rozwiązaniami związanymi 
z optymalizacją kosztów, 
lepszym dopasowaniem 
personelu czy też renegocjacją 
czynszów. I proszę mi wierzyć, 
w wielu przypadkach udaje się 

obniżyć czynsz nawet 
o 50 proc. Wszystkie te działania 
składają się na znaczącą 
i długofalową poprawę 
rentowności biznesu danej 
apteki. Te działania poparte 
liczbami mówią same za siebie.

Jak to się dzieje, że 
apteki korzystające 
z waszych rozwiązań tak 
dobrze sobie radzą?
Apteki, które od lat pracują na 
naszych narzędziach, są dużo 
lepiej przygotowane, żeby 
mierzyć się z różnego rodzaju 
wyzwaniami czy kryzysami. 
Za nami stoi wieloletnie 
doświadczenie, bardzo silny 
zespół ludzi, wiedza oraz 
nowoczesne narzędzia. 

Co z tych osłon 
będzie mieć NEUCA? 
Rentownych klientów?
Misją Grupy NEUCA jest 
wsparcie niezależnych aptek. 
Niezależnie od sytuacji 
rynkowej podejmujemy 
szereg działań, które 
wspierają apteki i budują ich 
rentowność. Obecna sytuacja 
jest wyjątkowa i wymaga 
wyjątkowych działań. Dlatego 
skupiliśmy się na długofalowej 
poprawie rentowności aptek. 
Czujemy się w obowiązku 
w taki sposób odpowiedzieć 
na dzisiejsze wyzwania, 
bo wiele aptek bez naszej 
pomocy sobie nie poradzi.

Jak długo potrwa program 
osłon antykryzysowych?

Na razie uruchomiliśmy 
program na pół roku. Jeśli 
będzie taka potrzeba, to 
wydłużymy go, wprowadzając 
takie zmiany w osłonach, żeby 
były jak najlepiej dopasowane 
do oczekiwań klientów. Osłony 
to nie jest pomysł chwili. 
Jako lider rynku czujemy 
się w obowiązku, by wziąć 
odpowiedzialność na siebie, 
naszą misją jest wsparcie aptek 
niezależnych, a one potrzebują 
nas teraz jak nigdy wcześniej.

Jakie będą najbliższe 
miesiące dla rynku 
aptecznego?
Z pewnością nie będą łatwe. 
Mówienie dziś o tym, jak 
będzie wyglądać druga 
połowa 2020 r. lub pierwsza 
połowa 2021 r., to trochę 
jak wróżenie z fusów. Wiele 
będzie zależeć od tego, jak 
będzie postępować epidemia 
koronawirusa i jakie zostaną 
wprowadzone w związku z tym 
rządowe obostrzenia. Przed 
nami trzy miesiące letnie, które 
zwykle łatwe nie są. To może 
być najtrudniejszy okres dla 
aptek na przestrzeni ostatnich 
lat. Pacjenci zrobili duże 
zapasy, które starczą im na 
kilka miesięcy. Mam nadzieję, 
że jesień będzie dużo lepsza 
i pacjenci wrócą do aptek. 
Można spodziewać się też 
zmian w zachowaniu Polaków 
i innego podejścia do dbania 
o zdrowie i bezpieczeństwo. 
Pojawią się nowe nawyki.

Dynamika zmiany r/r marży detalicznej średniej apteki korzystającej z narzędzi dostępnych 
w osłonach oraz rynku

Rynek

marzec 2020 r. kwiecień 2020 r.

Apteki korzystające 
z narzędzi dostępnych 
w osłonach

Osłony antykryzysowe 
to nie jest pomysł chwili. 
Jako lider rynku czujemy 

się w obowiązku, by 
wziąć odpowiedzialność 

na siebie, naszą misją 
jest wsparcie aptek 
niezależnych, a one 

potrzebują nas teraz jak 
nigdy wcześniej.

+8,6

+16,251,0%

14,5%

-1,7%

42,2%
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Jak się uczyć,  

Zmiana i potrzeba 
nadążania za nią wpisały się 

w naturalny sposób w zawód 
farmaceuty. Uczenie się 
i zdobywanie nowych 
umiejętności to standard tego 
zawodu. Tutaj nie wystarczy 
po prostu ukończyć studiów 
i... uznać, że proces edukacji 
dobiegł końca. Przedstawiając 
to obrazowo, myślę sobie, że 
w waszym zawodzie meta 
ciągle jest o jeden krok przed 
wami. To często ogromna, 
nieaptekarska praca.

Jak więc się uczyć, aby było to 
skuteczne i w miarę szybkie? 
Jak chłonąć i zdobywać nowe 
umiejętności bez konieczności 
ograniczania czasu na 
codzienne czynności? Są na 
to sposoby, a jednym z nich 
jest określenie własnego stylu 
przyswajania informacji. W tym 
artykule chcę pokazać wam, 
jak się uczyć, żeby się nauczyć 
i mieć z tego przyjemność.

PIE WS E SCHODY WIĄ ANE 
 C ENIEM SI

Na start smutna re�eksja, ale 
obiecuję, że jedyna. Wiecie, 
kiedy zaczynają się dla więk-
szości z nas pierwsze schody 

związane z uczeniem się? 
Cofnijmy się w czasie. Kiedy 
Agatka i Jaś mają kilka 
lat, rodzice kierują ich do 
standardowego przedszkola, 
a zaraz po nim do szkoły. 
Agatka i Jaś zostają usado-
wieni w ławkach i podlegają 
powszechnej edukacji. Na 
lekcji mają siedzieć cicho 
w ławce i słuchać pani 
nauczycielki, robić notatki, 
czytać podręczniki od strony x 
do strony y, a po określonym 
czasie ich poziom wiedzy 
zostaje sprawdzony przy 
pomocy kartkówki, klasówki 
lub odpowiedzi ustnej. Brzmi 
znajomo? Nierzadko oczywi-
stością jest, że w trakcie nauki 
powinna nas otaczać cisza, 
a my w skupieniu i siedząc 
przy biurku, powinniśmy 
przyswajać kolejne porcje 
materiału. Następnie spraw-
dzianem dla nas pozostaje 
wystawiona ocena, która 
stygmatyzuje nas do którejś 
z grup: prymusy, przecięt-
niacy, nieuki. OK, wiem, 
że coraz częściej odchodzi 
się od pruskiego modelu 
edukacji, jednocześnie 
mentalność nauki w szkole 
podstawowej ogólnie 
pozostaje właśnie taka.

Czy w takim schemacie jest 
miejsce na rozbudzanie 
ciekawości? A dlaczego 
jest tak, że niektórzy z nas 
dostają ataku ziewania, kiedy 
usadowi nas się w ławkach 
i każe słuchać tego, co mówi 
wykładowca? Jak to się dzieje, 
że głośne dźwięki ostrego 
rocka potra�ą ułatwiać 
naukę pewnej grupie, a dla 
innych są drażniące i zamiast 
wzmagać koncentrację, 
dekoncentrują? Proszę 
również zauważyć, że część 
z was woli zdobywać wiedzę, 
ucząc się samodzielnie, 
a inni chętnie grupują się 
i wspólnie dochodzą do 
określonych rozwiązań.

L C  DO E E TYWNEJ NA I

Odpowiadam. Kluczem 
do efektywnej nauki jest 
działanie zgodnie z naszymi 
predyspozycjami. Ogromnym 
drogowskazem, który 
wskazuje nam nasz kierunek, 
jest obserwacja siebie 
w procesie zdobywania 
wiedzy. Podkreślenie faktu, 
że posługujemy się kilkoma 
zmysłami, nie będzie dla 
was żadnym odkryciem, lecz 
oczywistością. Równocześnie 
chcę zwrócić uwagę na 
dominację jednego z nich 
i jego wpływ na osiągane 
efekty. Od tego mamy pięć 
zmysłów (niektórzy twierdzą, 
że nawet sześć), abyśmy 
wykorzystywali je do kształ-
cenia się tak, jak nam jest 
najwygodniej. To nie kwestia 
fanaberii, ale skuteczności. 
Styl uczenia się nie jest naszą 
zdolnością, lecz sposobem, 
w jaki wolimy się uczyć.

Ciekawość to cecha, 
która pozwoliła nam 
osiągnąć ten poziom 
rozwoju, który mamy 
obecnie. Gdyby nie 
potrzeba przekraczania 
granic, odkrywania tego, 
co nieznane, 
udoskonalania tego, co 
wydawało się doskonałe, 
czy poszerzania 
spektrum możliwości 
w dziedzinach, które już 
tak silnie się rozwinęły, 
pewnie stalibyśmy 
w miejscu. A dziś nie da 
się już tylko stać 
w miejscu.

Jacek Olszewski
trener sprzedaży, 
trener aptekarski, 
coach

żeby się nauczyć 

S Z K O L E N I A  C I Ą G Ł E  F A R M A C E U T Ó W
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C TE Y STYLE C ENIA SI

Istnieją cztery style uczenia się 
oparte o zmysły: wzrokowy, 
słuchowy, dotykowy (czuciowy) 
i kinestetyczny. Ucząc się zgodnie 
ze swoim stylem (czyli tak, jak 
preferuje mózg), zwiększamy 
szanse na osiąganie wyższych 
zdolności. I żaden ze stylów 
nie jest ani gorszy, ani lepszy. 
Najlepszy jest ten, który dla 
konkretnej osoby jest najbardziej 
efektywny. Jeżeli nie jesteście 
na razie w stanie stwierdzić, jaki 
jest wasz preferowany styl nauki, 
w sieci z pewnością znajdziecie 
testy, które wskażą wam kierunek. 
Ja tutaj przybliżę każdy styl, co 
z pewnością ułatwi wam odna-
lezienie własnej metody. Zacznę 
od sobie najbliższego stylu, czyli 
opartego o zmysł dotyku.

KINESTETYK

To osoba, która najchętniej 
uczy się przez dotyk, ruch 
i doświadczenie. Jak już możecie 
się domyślać, siedzenie w ławce 
i słuchanie wykładów raczej 
nie będzie dla niej skuteczną 
metodą przyswajania nowych 
umiejętności. Woli zmieniać 
miejsce i przeżywać sytuacje 
niż o nich słuchać lub czytać. 
Zbyt długie siedzenie w miejscu 
obniża jej koncentrację 
i powoduje zniecierpliwienie. 
Co jednak ciekawe, żeby móc 
się skoncentrować, chociaż 
sama uwielbia ruch, potrzebuje 
statycznego otoczenia

Kinestetyk najszybciej 
uczy się, kiedy:
• eksperymentuje 

i testuje w praktyce,
• pisze na tablicach i �ipach,
• gra w gry związane 

z tematem nauki,
• wykorzystuje gesty i ruch do 

zapamiętania materiału.

S CHOWIEC

Zwraca uwagę na to, co i jak jest 
powiedziane, na dynamikę i ton 
głosu. Nie lubi ciszy i jeżeli trwa 
ona zbyt długo, sam zaczyna 
produkować dźwięk, np. 
mówiąc do siebie, podśpiewując 
czy gwiżdżąc. Bardzo często 
w rozmowie używa słów 
opisujących dźwięki. Zdecydo-
wanie łatwiej zapamiętuje to, co 
usłyszy, niż to, co zobaczy czy 
przeczyta. U niego powiedzenie 
„obraz wart jest tysiąca słów” 
nie ma zastosowania.

Słuchowiec najszybciej 
uczy się, kiedy:
• czyta na głos,
• słucha muzyki w trakcie nauki,
• opowiada innym, czego 

się dowiedział,
• dyskutuje, parafrazuje 

i powtarza.

W O OWIEC

Jak sama nazwa wskazuje, 
najbardziej wrażliwy jest na 
to, co widzi. Bodźce wizualne 
najbardziej zapadają mu 
w pamięć. Ma wysokie 
poczucie estetyki i harmonii 
w otoczeniu. Utrzymuje 
kontakt wzrokowy. Opisuje 
otoczenie, zwracając uwagę na 
wielkości, kształty i formy. Mówi 
obrazowo, często używając 
kwiecistych ozdobników.

Wzrokowiec najszybciej 
uczy się, kiedy:
• dane przedstawione 

są w formie gra�cznej, 
kolorowej i przestrzennej,

• wykorzystuje książki, czaso-
pisma, prezentacje, gra�ki etc.

• w tekście kolorami zaznacza 
najważniejsze fragmenty,

• używa karteczek i �szek do 
zapamiętania materiału.

C CIOWIEC

Ma doskonale wyczulony zmysł 
dotyku, węchu i smaku. Jest 
bardzo wrażliwy na emocje 
zarówno własne, jak i te płynące 
z otoczenia. Jest ekspresyjny 
i żywo gestykuluje. Mowa ciała ma 
dla niego większe znaczenie, niż 
to, co usłyszy. Opowiada o przeży-
ciach i emocjonalnych doświad-
czeniach. W jego notatkach 
pełno jest rysunków i ozdób. Jest 
bardzo wrażliwy i empatyczny.

Czuciowiec najszybciej 
uczy się, kiedy:
• bierze udział w warsztatach 

angażujących emocje,
• ma pod ręką ołówek 

i zakreślacze,
• wokół panuje ciepła, przy-

jazna i przytulna atmosfera, 
gra ulubiona muzyka,

• tworzy mapy myśli, które 
porządkują jego wiedzę. 

Powyższe cztery style mogą 
być wskazówką dla was, co i jak 
robić, żeby uczyć się szybciej, 
skuteczniej i przyjemniej. 
Oczywiście dominujący zmysł 
nie wyłącza innych zmysłów, 
więc często możemy dobrać 
sobie najbardziej potrzebne 
nam elementy z kilku stylów. 
Ważne jest jednak to, by – o ile 
to możliwe – uczyć się w sposób 
dla siebie naturalny, a nie 
zewnętrznie narzucony. Zdaję 
sobie sprawę, że po ukończeniu 
studiów farmaceuci większość 
umiejętności zdobywają na 
wykładach lub czytając publi-
kacje. Nie oznacza to jednak, 
że utrwalanie wiedzy nie może 
przebiegać w przyjemniejszy 
sposób. Na rynku jest mnóstwo 
interaktywnych szkoleń 
i warsztatów, które zapewnią 
właściwe doznania każdemu ze 
stylów. Warto po nie sięgać, aby 
tak się uczyć, żeby się nauczyć 
i mieć z tego przyjemność.

Kluczem do efektywnej 
nauki jest działanie 
zgodnie z naszymi 
predyspozycjami. 

Ogromnym 
drogowskazem, który 

wskazuje nam nasz 
kierunek, jest 

obserwacja siebie 
w procesie zdobywania 

wiedzy. 
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Zimny łańcuch 
dystrybucji

Każdy farmaceuta ma 
głęboko zakodowaną 

świadomość, z jak szcze-
gólnymi produktami ma na 
co dzień styczność. Leki, bo 
o nich przede wszystkim 
mowa, to substancje mające 
bezpośredni wpływ na zdrowie 
i życie człowieka, jedocześnie 
same są wrażliwe na warunki 
zewnętrzne. Te właściwości 
sprawiają, że zapewnienie 
właściwych warunków, w jakich 
leki podlegają dystrybucji od 
wytworzenia aż po apteczkę 
pacjenta, jest szczególnym 
zadaniem farmaceutów, 
odzwierciedlonym nawet 
w przepisach prawa.

Prawo farmaceutyczne obliguje 
Osobę Odpowiedzialną do 
nadzoru nad przestrzeganiem 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, 
będącej zbiorem zasad 
prawidłowego działania 
hurtowni farmaceutycznej, 
a z kolei kierownika apteki 
do prawidłowej organizacji 
pracy w aptece. Szczegółowe 
zapisy regulujące odpowiednie 
funkcjonowanie hurtowni 
i aptek poświęcone są 
w części właśnie zapewnieniu 
prawidłowych warunków 

przechowywania produktów 
leczniczych. Również inny 
asortyment, np. suplementy 
diety, wymaga ich zapewnienia 
w odpowiednim zakresie.

IMNY A C CH

Warunki przechowywania 
danego leku każdorazowo 
określone są w jego 
dokumentacji, a informację 
tę znaleźć można zarówno 
w ulotce i charakterystyce 
produktu, jak i bezpośrednio 
na opakowaniu. Farmakopea 
wyróżnia kilka zakresów 
temperatury, w których leki 
powinny być przechowywane, 
a dla znacznej ich części jest to 
tzw. temperatura pokojowa, 
czyli przedział 15-25 st. C. Coraz 
częściej producenci decydują 
się rejestrować farmaceutyki 
z warunkami przechowywania 
„do 30 st. C”, co pozwala 
na większą elastyczność.

Poniżej zakresu temperatury 
pokojowej wymagane są już 
warunki chłodnicze, przy czym 
wyróżnić należy zasadniczy 
przedział 2-8 st. C, określany 
jako „przechowywanie 
w lodówce” oraz 8-15 st. C, 

będący zakresem właściwym 
dla wąskiej grupy produktów 
i de�niowany jako „chłodnia”. 
Zapewnienie obniżonej 
temperatury na całej drodze 
leku od jego wytworzenia aż 
do dostarczenia go pacjentowi 
wymaga szczególnego 
wysiłku oraz nadzoru, 
a działania te określamy jako 
zachowanie tzw. zimnego 
łańcucha dystrybucji.

CO M WI P AWO

Podczas gdy charakterystyka 
produktu i farmakopea 
stanowią zapisy narzucające 
na procesy dystrybucji leków 
konieczność zapewnienia 
odpowiednich warunków 
temperaturowych, wyeg-
zekwowaniu tego zadania 
poświęcone są przepisy 
wspomniane już we wstępie 
niniejszego tekstu. Obszar 
dystrybucji produktów po ich 
zwolnieniu przez wytwórcę 
aż po dostarczenie do apteki 
i szpitala leży w odpowiedzial-
ności hurtu farmaceutycznego.

Przepisami regulującymi 
zasady zorganizowania 
tego etapu dystrybucji są 

Zapewnienie właściwych 
warunków, w jakich leki 
podlegają dystrybucji od 
wytworzenia aż po 
apteczkę pacjenta, jest 
szczególnym zadaniem 
farmaceutów, 
odzwierciedlonym nawet 
w przepisach prawa.

mgr farm.  
Mateusz Szamałek
farmaceuta logistyk, 
założyciel Sekcji 
Pracowników Hurtowni 
Farmaceutycznych 
Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej 
i członek zarządu 
Stowarzyszenia 
na Rzecz Dobrej Praktyki 
Regulacyjnej GRP
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Prawo farmaceutyczne 
obliguje Osobę 

Odpowiedzialną do 
nadzoru nad 

przestrzeganiem 
Dobrej Praktyki 
Dystrybucyjnej, 

będącej zbiorem zasad 
prawidłowego działania 

hurtowni 
farmaceutycznej, 

a z kolei kierownika 
apteki do prawidłowej 

organizacji pracy 
w aptece.

B E Z P I E C Z N A  D Y S T R Y B U C J A

wymagania Dobrej Praktyki 
Dystrybucyjnej (DPD) 
ustanowione rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia i będące 
odwzorowaniem wytycznych 
Komisji Europejskiej w tym 
zakresie. DPD poświęca wiele 
miejsca właśnie na kwestie 
związane z zapewnieniem 
prawidłowych warunków 
temperaturowych dla leków, 
przede wszystkim w rozdziale 
trzecim, poświęconym 
pomieszczeniom i  sprzętowi 
hurtowni farmaceutycznych. 
Przepisy te określają również 
generalne zasady dotyczące 
monitorowania warunków 
przechowywania, a także 
kwestie kalibracji i konserwacji 
urządzeń oraz kwali� kacji 
całego systemu zapewniają-
cego prawidłowe warunki skła-
dowania i transportu towarów.

W placówkach detalicznej 
dystrybucji leków – aptekach 
i szpitalach – na straży 
zapewnienia odpowiednich 
warunków dla przechowy-
wanych leków stoją przepisy 

dwóch rozporządzeń Ministra 
Zdrowia: w sprawie podstawo-
wych warunków prowadzenia 
apteki oraz szczegółowych 
wymogów, jakim powinien 
odpowiadać jej lokal. Choć 
przepisy te nie mają charakteru 
wytycznych jakościowych 
analogicznych do Dobrej 
Praktyki Wytwarzania lub 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, 
jeśli chodzi o zapewnienie 
zimnego łańcucha, postawiony 
jest wymóg wyposażenia 
apteki w lodówkę lub szafę 
chłodniczą wraz z urządzeniem 
do pomiaru temperatury.

CIĄG O  IMNEGO A C CHA

Z punktu widzenia ryzyka 
dla zachowania jakości 
produktów leczniczych 
wymagających zapewnienia 
zimnego łańcucha wyróżnić 
można dwa zasadnicze 
etapy w procesie dystrybucji: 
przechowywanie i transport.

W pierwszym z nich, czyli 
podczas składowania 
leków, ryzyko narażenia 
na skrajnie wahające się 
warunki zewnętrzne wydaje 
się niższe, jednak etap 
ten bywa zdecydowanie 
bardziej wydłużony w czasie. 
Dlatego najważniejszym 
czynnikiem jest tu zapewnienie 
odpowiedniego sprzętu, 
potra� ącego długotrwale 
utrzymać stabilną temperaturę. 
W przypadku mniejszych ilości 
przechowywanych leków będą 
to lodówki, szafy czy witryny 
chłodnicze. Dla ilości hurtowych 
stosuje się z kolei całe 
pomieszczenia magazynowe 
wyposażone w agregaty 
chłodnicze, nierzadko nawet 
w zdublowanym układzie. 
W jednym i drugim przypadku 
elementem koniecznym jest 
zapewnienie nieprzerwanego 
dopływu energii elektrycznej, 
stąd obecność agregatów 
prądotwórczych.

Z kolei etap transportu, mimo 
że zwykle zdecydowanie 
krótszy, narażony jest na 
istotne wahania temperatury 
zewnętrznej, w naszej 
szerokości geogra� cznej 
w ciągu roku mogące osiągać 
nawet 50 st. C różnicy. 
Dlatego tu najważniejsze jest 
zapewnienie odpowiedniej 
izolacji, m.in. poprzez 
wykorzystanie pojazdów 
wyposażonych w izotermę 
oraz izolujące opakowania 
transportowe czy lodówki 
mobilne. Z uwagi na większą 
problematyczność dostarczenia 
energii elektrycznej do 
chłodzenia ładunków podczas 
transportu wykorzystywane 
bywają specjalne wkłady 
chłodnicze, co jednak wymaga 
zapewnienia odpowiedniego 
systemu ich rotacji.

Pomiędzy transportem a prze-
chowywaniem, czyli podczas 
przekazania towaru, ryzyko 
jego narażenia na niekorzystne 
warunki jest najistotniejsze. Na 
tym etapie najczęściej dochodzi 
również do zmiany właściciela 
towaru, czemu towarzyszy 
przekazanie stosownej doku-
mentacji i odnotowanie tego 
faktu. Etap ten, choć zwykle 
bardzo krótki i ograniczony 
do niezbędnego minimum, 
wymaga z kolei najwyższej 
świadomości personelu, który 
go obsługuje. Niezbędnym 
warunkiem dla zapewnienia 
ciągłości zimnego łańcucha jest 
więc nie tylko odpowiednie 
wyposażenie magazynu apteki 
i hurtowni oraz pojazdów 
dostarczających towar, ale 
i stosowna wiedza pracow-
ników. Dlatego kluczowe jest 
prowadzenie regularnych 
szkoleń w tym zakresie.

CIĄG O  APEWNIONA
ALE C Y WY A ANA

Równolegle z zapewnieniem 
sprzętu niezbędnego do 
utrzymania prawidłowej 
temperatury przechowywania 
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Zapewnienie obniżonej 
temperatury na całej 
drodze leku od jego 
wytworzenia aż do 
dostarczenia go 
pacjentowi wymaga 
szczególnego wysiłku 
oraz nadzoru, a działania 
te określamy jako 
zachowanie tzw. zimnego 
łańcucha dystrybucji.

B E Z P I E C Z N A  D Y S T R Y B U C J A

i transportu leków lodówko-
wych konieczne jest wdrożenie 
równie sprawnego systemu 
monitorowania i rejestrowania 
tych warunków. Potrzebny 
jest on przede wszystkim dla 
uzyskania pewności, że leki 
pozostawały w dobrej kondycji 
przez cały czas, ale także w celu 
alarmowego poinformowania 
o awariach, a ostatecznie 
również, aby móc wykazać 
należyte wywiązywanie się 
z obowiązków kierownika 
apteki i hurtowni w obliczu 
kontroli organów inspekcji. 
Udowodnienie prawidłowych 
warunków przechowywania 
w przeszłości konieczne jest 
także podczas dochodzenia 
wyjaśniającego po zgłoszeniu 
podejrzenia niespełnienia 
wymagań jakościowych 
produktu, takich jak np. 
przebarwienia czy zmiany 
konsystencji postaci leku.

Choć najprostszym narzędziem 
pomiarowym będzie 
termometr, a systemem 
zapisu regularnie prowadzone 
odczyty, takie podejście naraża 
na dużą awaryjność, zależność 
od czynnika ludzkiego i tym 
samym niesie ze sobą ryzyko 
dla jakości przechowywanych 
leków. Właściwym, a zarazem 
wygodnym rozwiązaniem jest 
zainstalowanie wielofunkcyj-
nych systemów monitorowania 
warunków pozwalających na 
automatyczny zapis, dystry-
bucję alarmów, generowanie 
raportów i bieżący podgląd 
w trybie online. W skład takiego 
systemu wchodzą zawsze 
urządzenia pomiarowe (termo-
rejestratory) oraz oprogramo-
wanie służące do jego obsługi.

APEWNIENIE PEWNO CI

Aby system utrzymania 
i monitorowania warunków 
przechowywania leków 
zimnego łańcucha był 
kompletny, potrzebne jest 
ostateczne upewnienie 
użytkownika, że wszystkie 

jego elementy będą działały 
jak należy. W tym celu trzeba 
odpowiedzieć sobie na pytania, 
takie jak np. czy lodówki zostały 
prawidłowo zainstalowane, 
czy energia elektryczna została 
zapewniona nawet podczas 
awarii, czy zadziałają alarmy 
przekroczonej temperatury, czy 
po upływie zadanego czasu 
będzie można udowodnić 
utrzymanie temperatury. 
Udzielenie odpowiedzi na te 
pytania wymaga przeprowa-
dzenia stosownych testów, 
a całość takiego zadania 
określamy mianem kwali�kacji 
systemu. W przypadku 
zapewnienia zimnego łańcucha 
dystrybucji w hurtowniach 
farmaceutycznych jest ona 
wymagana przepisami prawa.

Powiązaną kwestią jest również 
prowadzenie tzw. mapowań 
rozkładu temperatury, których 
celem jest wskazanie lokalizacji 
punków pomiarowych 
służących do prowadzenia 
stałego monitoringu warunków 
przez poszczególne rejestratory. 
Te z kolei muszą podlegać 
cyklicznemu wzorcowaniu 
i kalibracji w akredytowanych 
laboratoriach. Mapowanie 
oraz wzorcowanie z kalibracją 
są zatem odpowiedzią na 
pytanie, czy nasze rejestratory 
mierzą faktycznie panujące 
warunki temperaturowe. 
Zadania te są również etapem 
wspomnianej wyżej kwali�kacji.

P OBLEMATYC NE W OTY

Istnieje zauważalna 
dysproporcja pomiędzy 
wymaganiami zorganizowania 
zimnego łańcucha dystrybucji 
w hurtowniach farmaceutycz-
nych i aptekach, wynikająca 
z odmiennego podejścia prze-
pisów prawa w tym zakresie. 
Te różnice materializują się 
w problematyce przyjmowania 
do hurtowni zwrotów z aptek 
produktów termolabilnych. 
Obostrzenia nałożone Dobrą 
Praktyką Dystrybucyjną 

wymagają od Osoby Odpo-
wiedzialnej przeprowadzenia 
analizy i udowodnienia 
zapewnionej jakości produktów 
pochodzących ze zwrotów oraz 
osobistego zwolnienia ich do 
tzw. redystrybucji, czyli zezwo-
lenia na ich ponowne wejście 
do stanu magazynowego 
hurtowni. To z kolei powoduje 
konieczność uzyskania potwier-
dzeń warunków transportu 
z apteki oraz stosownych 
oświadczeń kierowników aptek 
w zakresie prawidłowego 
przechowywania, a w szcze-
gólnych przypadkach również 
i dowodu z prowadzonych 
w aptece rejestrów. Stąd 
wynikać mogą: wydłużenie 
procesu decyzyjnego w czasie, 
blokady zwrotu, żądania 
dodatkowych wyjaśnień itp.

WSP LNY CEL

Mimo różnic w wymaganiach 
dotyczących zapewnienia 
warunków chłodniczych i ich 
dokumentowania w hurtow-
niach farmaceutycznych 
i aptekach wspólny pozostaje 
cel tych wysiłków, jakim 
jest pewność co do jakości 
dostarczanych leków, a tym 
samym bezpieczeństwo 
pacjenta. Warto podkreślić, że 
zadanie to spoczywa właśnie na 
farmaceutach, stanowiąc ważny 
element wykonywania zawodu.
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O P I E K A  F A R M A C E U T Y C Z N A

Pomiar ciśnienia krwi 
jest usługą, którą 

świadczy coraz więcej 
aptek. W wielu 

miejscach pacjenci mają 
dostęp do 

stacjonarnego 
ciśnieniomierza w sali 

ekspedycyjnej albo 
pomiar wykonuje 
farmaceuta. Może 

zdarzyć się jednak tak, że 
przyjdzie mu zmierzyć 

ciśnienie u małego 
pacjenta 

pediatrycznego. Jak więc 
prawidłowo wykonywać 

pomiar u dzieci?

Jak mierzyć 
ciśnienie u dzieci?

Jeszcze kilka lat temu 
toczył się spór o legalność 
pomiaru ciśnienia krwi 

wykonywanego w aptece. 
Odmienne zdania miały 
zarówno lokalne inspektoraty 
farmaceutyczne, jak też sądy 
administracyjne. W wielu 
przypadkach inspekcja wzywała 
apteki do usunięcia aparatów do 
mierzenia ciśnienia z sal 
ekspedycyjnych, dopatrując się 
w tym działaniu znamion 
nielegalnej reklamy aptek.

POMIAR W APTECE – 
MOŻNA  C Y NIE MOŻNA  

Na szczęście Naczelny Sąd 
Administracyjny bezpłatny pomiar 
ciśnienia krwi w aptece uznał za 
działanie w interesie zdrowia 
publicznego i potraktował jako 

element usługi farmaceutycznej 
(wyrok NSA II GSK 1365/10 
z 11 stycznia 2012 r.). Dzięki temu 
farmaceuci już bez przeszkód 
mogą wykonywać pomiar ciśnienia 
krwi w aptece, wspomagając tym 
samym pacjentów w stosowaniu 
pro�laktyki chorób sercowo-naczy-
niowych. O ile zasady pomiaru 
ciśnienia krwi i interpretacja 
wyników nie przysparzają 
przeciętnemu farmaceucie 
kłopotów, o tyle pomiar RR u dzieci 
może być już problematyczny.

JA  C STO MIE Y  
CI NIENIE  D IEC A

Pomiar ciśnienia tętniczego 
wymaga zachowania właściwych 
procedur i warunków. Dotyczy to 
w szczególności pacjenta 
pediatrycznego, który ze względu 
na nadpobudliwość ruchową 
i trudność w utrzymaniu koncentra-
cji może ten pomiar utrudniać. 
Zalecenia wyraźnie wskazują, że 
u dzieci od 3. roku życia pomiar 
ciśnienia powinien być wykonywa-
ny przynajmniej raz w roku.

Wskazaniem do regularnej 
kontroli ciśnienia może być 
obciążony wywiad okołoporodo-
wy, leczenie szpitalne w okresie 
okołoporodowym, wady 
wrodzone, przebyte nowotwory, 

przewlekle stosowane leki 
mające bezpośredni lub pośredni 
wpływ na RR oraz choroby 
układu moczowego. Kontrolę 
i leczenie nadciśnienia tętniczego 
u dzieci powinien prowadzić 
nefrolog dziecięcy, gdyż w tej 
grupie wiekowej wystąpienie 
nadciśnienia jest związane 
z nieprawidłową pracą nerek.

Pomiar ciśnienia krwi u dzieci 
wymaga zastosowania 
mankietów o znacznie 
mniejszym obwodzie. W przy-
padku zakupu naramiennego 
ciśnieniomierza automatyczne-
go w zestawie znaleźć można 
standardowy rozmiar mankietu M, 
znacznie rzadziej mankiet 
większy M + L przeznaczony dla 
osób otyłych. Niestety dla dzieci 
należy taki mankiet dokupić 
oddzielnie, a wcześniej go 
przymierzyć. Jeśli mankiet nie 
będzie właściwie dobrany, na 
wyświetlaczu ciśnieniomierza 
niemal na pewno pojawią się 
niewiarygodne wyniki.

Dobierając wielkość mankietu 
dla dziecka, powinniśmy 
przestrzegać dwóch zasad:  
• mankiet powinien obejmo-

wać dokładnie całe ramię 
dziecka (80-100 proc. 
długości),

• szerokość natomiast powinna 
odpowiadać przynajmniej 
40 proc. obwodu ramienia 
w połowie jego długości.

JA  P YGOTOWA  
D IEC O DO POMIA

Pomiar musi przebiegać w ciszy 
i w spokoju, więc należy takie 
warunki zapewnić. Warto przed 
pierwszą kontrolą ciśnienia 
poinformować malucha o swoich 
zamiarach, poprzedzić pomiar 
zabawą z ciśnieniomierzem 

O P I E K A  F A R M A C E U T Y C Z N A

GRUPA WIEKOWA DŁUGOŚĆ MANKIETU SZEROKOŚĆ MANKIETU 

Noworodki 8 cm 4 cm

Niemowlęta 12 cm 6 cm

Dzieci 18 cm 9 cm

Dorośli 24-38 cm 10-16 cm

Najbardziej znaczący wpływ na wynik pomiaru u dziecka ma użycie zbyt wąskiego mankietu. 
W poniższej tabeli znajdują się orientacyjne wymiary mankietu w zależności od grupy wiekowej
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Jak mierzyć 
ciśnienie u dzieci?

i wytłumaczyć, że w czasie 
pomiaru może delikatnie ściskać 
w ramieniu.

Warto pamiętać, że dzieci często 
mają syndrom białego fartucha, 
więc wykonując pomiar 
i interpretując jego wyniki, warto 
wziąć to pod uwagę. 

Sam pomiar nie może być 
wykonany bezpośrednio po 
posiłku, karmieniu piersią, 
bezpośrednio po płaczu – należy 
odczekać minimum 15 minut. 
W przypadku niemowląt najlepiej 
rozpocząć procedurę, gdy dziecko 
jest wyspane i najedzone, a dzięki 
temu spokojne.

1. Ramię i przedramię dziecka 
muszą być wolne – dlatego 
warto zdjąć podkoszulek lub 
koszulkę, biżuterię lub zegarek. 

2. Mankiet powinien być założony 
tak, żeby jego dolna część 
znajdowała się 1 cm nad 
zgięciem łokcia. 

3. Pomiar wykonuje się na 
prawym przedramieniu, 
opierając ramię na blacie. 

4. Plecy dziecka powinny być 
wyprostowane, oparte 
o oparcie krzesła, a stopy 
spoczywać w całości na 
podłodze lub podnóżku. 

5. Dziecko w czasie pomiaru nie 
może rozmawiać ani poruszać 
ręką.

6. O ile pozwala na to wiek 
dziecka, można je poinstru-
ować, by miarowo i spokojnie 
oddychało. 

JA  INTE P ETOWA  
WYNIKI?

Do interpretacji wyników pomiaru 
lekarz wykorzystuje specjalne 
siatki centylowe według wieku, 
płci i wzrostu. By wynik pomiaru 
uznać za miarodajny, należy 
wykonać trzy pomiary w odstę-
pach dwuminutowych i pierwszy 
z nich odrzucić. 

POMIA  CI NIENIA WI 
JAKO ELEMENT OPIEKI 

FARMACEUTYCZNEJ

Pomiar ciśnienia krwi u doro-
słych i dzieci jest jedną z usług, 
które już teraz lub w niedalekiej 
przyszłości mogą świadczyć 
farmaceuci. Na razie farmaceuci 
nie mogą wykonywać inwazyj-
nych badań, które wymagają 
przerwania ciągłości skóry. 
Jednak nic nie stoi na przeszko-
dzie, by w aptece poinstruować 
pacjenta i asystować w ich 
samodzielnym wykonaniu. Tak 
może być w przypadku pomiaru 
poziomu cukru we krwi, ciał 

ketonowych we krwi czy 
wykorzystania gotowych testów 
do domowej diagnostyki, które 
również można wykonać 
przecież z pomocą farmaceuty 
(np. testy CRP).

W wielu krajach w aptece można 
zmierzyć ciśnienie tętnicze, 
stężenie cholesterolu, a nawet 
poddać się szczepieniu. Niektóre 
zagraniczne apteki oferują pomoc 
w rzucaniu palenia. Inne prowadzą 
z pacjentem rozmowy na temat 
leków, które przyjmuje, i aktywnie 
dokumentują cały proces.

W Europie działa 154 tys. aptek, 
rozmieszczonych w taki sposób, by 
98 proc. mieszkańców mogło do 
nich dotrzeć w ciągu 30 minut. To 
ogromny potencjał, który już w tej 
chwili zaczynają dostrzegać 
decydenci. Polski farmaceuta 
dysponuje tak specjalistyczną 
wiedzą, że powinna go ona 
predysponować do uzyskania 
znacznie większych kompetencji 
w systemie opieki zdrowotnej niż 
obecnie. Jako farmaceuta żywię 
ogromną nadzieję, że przeprowa-
dzanie prostych badań diagno-
stycznych w aptece znajdzie się 
obok przeglądów lekowych, 
indywidualnych planów opieki 
farmaceutycznej czy uczestnictwa 
w pracach komitetu terapeutyczne-
go w ramach nowych uprawnień 
farmaceuty.

O P I E K A  F A R M A C E U T Y C Z N A

Normy ciśnienia skurczowego i rozkurczowego uwzględniające wielkość centyli przedstawia poniższa tabela:

STAN KRYTERIUM DIAGNOSTYCZNE 

Ciśnienie prawidłowe SYS i DIA <90. centyla dla płci, wieku i wzrostu 

Syndrom „białego fartucha” SYS i DIA >95. centyla w placówce ochrony zdrowia, ale prawidłowe poza nią

Stan przednadciśnieniowy średnia wartość SYS i (lub) DIA ≥90. centyla, ale <95. centyla dla płci, wieku i wzrostu młodzież SYS/DIA 120/80 mm Hg

Nadciśnienie średnia wartość SYS i (lub) DIA ≥95. centyla dla płci, wieku i wzrostu

PIŚMIENNICTWO:
Litwin M., Januszewicz A., Prejbisz A. (red.), Nadciśnienie tętnicze u młodzieży i młodych dorosłych, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2011.
Europejskie Zalecenia Diagnostyki i Leczenia Nadciśnienia Tętniczego u Dzieci i Młodzieży, Standardy Medyczne, 2010.
The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents Pediatrics 2004.
Kułaga Z. i in., Rozkłady wartości ciśnienia krwi w populacji referencyjnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Standardy Medyczne 
2010; 7:853-864.
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J A K  D Z I A Ł A J Ą  O L E J E  C B D ?

Można je kupić 
w sklepach zielarskich, 

internecie, ale też 
w aptece. Oleje CBD – 

czym są, jaki jest ich 
związek z marihuaną, 

jakie mają właściwości 
i czy są bezpieczne?

Oleje CBD.  
Bać się czy brać?

CBD to kannabinoid, 
naturalny związek                     
 występujących w Cannabis 

sativa, czyli w konopiach siewnych 
zwanych też konopiami indyjskimi.

PROSTO Z NASION

CBD jest jednym z głównych 
czynnych związków występujących 
w konopiach. Nie oznacza to 
jednak, że ma właściwości 
psychoaktywne takie jak marihuana 
(marihuana to suszone kwiatostany 
konopi), chociaż takie skojarzenie 
pojawia się niemal automatycznie. 
Za psychoaktywność suszu 
odpowiada bowiem inny obecny 
w konopiach związek – THC.

CBD nie jest też, w odróżnieniu od 
THC, podstawowym składnikiem 
tzw. medycznej marihuany, którą 
można kupić w aptece na receptę. 
Medyczna marihuana zawiera 
bowiem 19 proc. THC i mniej niż 
1 proc. CBD. W olejach CBD, które 
pozyskuje się najczęściej 
z tłoczonych na zimno nasion 
konopi i które też można kupić 
w aptece, ale już bez recepty, 
proporcje tych dwóch związków 
są inne albo – jeśli można tak 
powiedzieć – nie występują wcale, 
ponieważ związku THC w ogóle 
tam nie ma albo jest go mniej niż 
0,2 proc. CBD i THC łączy za to – 
oprócz tego, że pochodzą z tego 

samego źródła – co innego: oba 
związki są najlepiej zbadanymi 
substancjami występującymi 
w konopiach indyjskich. Jakie więc 
znaczące dla naszego zdrowia 
właściwości mają oleje CBD?

W A CIWO CI 
PROZDROWOTNE

Z dostępnych danych dotyczą-
cych prozdrowotnych właściwości 
CBD wynika, że terapeutyczne 
działanie olejów CBD jest całkiem 
duże. Preparaty przygotowane na 
bazie kannabinoidu pomagać 
mają m.in. w walce ze stanami 
lękowymi, depresją, bezsennością, 
padaczką lekooporną czy 
stwardnieniem rozsianym. Mają 
one być też wsparciem w rehabili-
tacji układu kostno-stawowego 
oraz w regeneracji i gojeniu się ran.

Z całą pewnością CBD oprócz 
właściwości uspokajających 
i regeneracyjnych ma też działanie 
silnie przeciwwymiotne i zmniej-
szające mdłości, co sprawdza się 
m.in. przy chemioterapii, oraz 
przeciwbólowe i przeciwzapalne, 
co z kolei mogą wykorzystać osoby 
zmagające się z bólami przewlekły-
mi, migrenami bądź chorobami 
stawów. CBD wzmacnia też 
organizm i działa antyoksydacyjnie.

Obiecujące wydają się także 
badania nad właściwościami 
antynowotworowymi CBD. 
Pamiętać jednak należy, że 
właściwości antynowotworowe 
ma np. kurkumina, co nie oznacza, 
że włączając ją do swojej diety, 
ochronimy się przed rakiem. 

NIE DLA AŻDEGO

Oleje CBD, podobnie jak 
inne naturalne preparaty 

przygotowywane na bazie roślin, są 
ogólnie dobrze tolerowane 
i bezpieczne (według raportu 
Światowej Organizacji Zdrowia CBD 
jest bezpieczną i przyswajalną 
substancją zarówno dla ludzi, jak 
i dla zwierząt), w wyjątkowych 
przypadkach mogą jednak istnieć 
przeciwwskazania do ich stosowa-
nia, co oznacza, że są osoby, które 
nie powinny ich przyjmować.

Dzięki badaniom prowadzonym na 
konopiach indyjskich wiemy 
chociażby to, że CBD może 
zmniejszać aktywność limfocytów T 
i B, co w rezultacie może zwiększać 
ryzyko infekcji i pogarszać stan 
zdrowia u osób z HIV l. CBD może 
też niekorzystnie wpłynąć na stan 
zdrowia astmatyków.

Dodatkowo podejrzewa się, że 
kannabidiol zmniejsza aktywność 
enzymów wątrobowych odpowie-
dzialnych za metabolizowanie 
większości leków. CBD może 
również powodować łagodne 
obniżenie ciśnienia krwi, suchość 
w jamie ustnej i zawroty głowy. 

Nie można go przyjmować, jeśliby 
się okazało, że jesteśmy uczuleni 
na którykolwiek ze składników 
(w olejach CBD możemy znaleźć 
śladowe ilości innych kannabino-
idów, np. CBDA, CBDV czy CBN, 
a także olejki eteryczne, terpeny, 
fosfolipidy, antyoksydanty, 
aminokwasy i inne), a szczególną 
ostrożność powinno się zachować, 
przyjmując jednocześnie leki 
nasenne i na uspokojenie.

Kobiety w ciąży i karmiące przed 
suplementacją olejami CBD 
powinny skonsultować się ze 
swoim lekarzem prowadzącym.

JG

Poszerzone spektrum działania, dzięki unikalnej kompozycji CBD
i wyselekcjonowanych terpenów.

www.cannabigold.pl

NOWY ŁAGODNY SMAK
SYNERGICZNE DZIAŁANIE 
CBD I TERPENÓW 

PRECYZYJNE DOZOWANIE
SKŁAD I JAKOŚĆ POTWIERDZONA 
CERTYFIKATEM ANALIZY

E BEZ GMO 

VEGAN

CERTYFIKATY

 NOWOŚĆ
 OLEJKI  
   CANNABIGOLD
TERPENES+
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Oleje CBD.  
Bać się czy brać?
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Czysta etykieta  
w suplementach diety

Z roku na rok wszyscy 
stajemy się coraz bardziej 

świadomymi 
konsumentami. 

Przestajemy kupować 
w ciemno, sugerując się 

wyłącznie reklamą lub 
ładnym opakowaniem, 

za to dokładnie 
sprawdzamy skład 
interesującego nas 

produktu. Cieszymy się, 
jeśli został 

wyprodukowany 
w naszym kraju. Chcemy, 

żeby był ekologiczny, 
minimalnie 

przetworzony, wolny od 
dodatków, które 

identy�kujemy jako 
szkodliwe. 

Zniechęcamy się 
więc, jeśli etykieta 

produktu jest dla nas 
nieczytelna 

i niezrozumiała, jeśli 
zawiera nieznane nam, 

obcobrzmiące nazwy 
lub bardzo długą listę 

składników.

Badania przeprowadzone 
przez dużą amerykańską 
�rmę Ingredion pokazują, 

że aż 70 proc. współczesnych 
konsumentów czyta etykiety 
produktów, które zamierza 
kupić, a 60 proc. 
zagłębia się w ich skład.

Według raportu �rmy Mintel 
już 49 proc. Polaków deklaruje, 
że stara się unikać produktów, 
które zawierają sztuczne 
dodatki i konserwanty. Z myślą 
o nich coraz większa liczba 
producentów żywności, a od 
niedawna również suplemen-
tów diety, stosuje zasadę Clean 
Label, czyli czystej etykiety. 
Koncepcja ta zakłada przedsta-
wienie konsumentowi jasnej, 
jednoznacznej i przejrzystej 
deklaracji składników produktu, 
dzięki czemu nie ma on 
żadnych wątpliwości, że 
nabywa produkt wysokiej 
jakości, a przy tym w pełni 
bezpieczny dla jego zdrowia.

Idea Clean Label na rynku suple-
mentów diety oznacza 
wykluczenie ze składu substan-

cji, które nie są czynnikami 
aktywnymi produktu, a jedynie 
wypełniaczami lub innymi 
dodatkami, które nie zawsze 
pozostają obojętne dla ustroju. 
Suplementy spod znaku czystej 
etykiety nie mają więc 
w składzie m.in. sztucznych 
słodzików (np. aspartam E951, 
sacharyna sodowa E954, 
sorbitol E420), które mogą być 
przyczyną alergii lub mieć 
negatywny wpływ na przyswa-
janie witamin, wypełniaczy 
takich jak karboksymetyloskro-
bia sodowa E466, guma 
ksantanowa E415 i guma guar 
E412, mogących przyczyniać się 
do schorzeń jelit, oddziałują-
cych podobnie na układ 
pokarmowy barwników 
barwiących kapsułki (żółcień 
pomarańczowa, czerwień kosze-
nilowa, żółcień chinolinowa, 
tlenek żelaza) i regulatorów 
kwasowości (syntetyczny kwas 
cytrynowy E330, wodorowęglan 
sodu E500, węglan wapnia 
E170), a także znajdującej się 
często w otoczce żelatyny 
wieprzowej E441, która nie jest 
akceptowana przez wegan.

Krótki, czytelny skład pozba-
wiony szkodliwych dodatków 
to nie jedyna przewaga 
suplementów spod znaku 
Clean Label nad innymi dostęp-
nymi w aptekach. Równie 
ważna dla konsumenta może 
być informacja o wszystkich 
składnikach aktywnych 
produktu wraz z opisem ich 
wpływu na funkcjonowanie 
organizmu, a także ich 
standaryzacji; odpowiednie 
oznaczenie bezpieczeństwa 
stosowania przez osoby uczulo-
ne na gluten, laktozę czy przez 
wegetarian, a także krajowa 
produkcja danego preparatu.

I choć międzynarodowa 
koncepcja Clean Label nie ma 
(jeszcze?) de�nicji prawnej, 
stosowana przez producentów 
w sposób rzetelny i uczciwy 
wydaje się przełomem 
prowadzącym do zapanowania 
nad rynkiem suplementów, 
gdzie produkty świetnej jakości 
wciąż jeszcze mieszają się 
z bezwartościowymi.

KS
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Ketoprofen to substancja 
czynna leków 

przeciwbólowych, 
przeciwzapalnych 

i przeciwgorączkowych. 
Działa silniej niż ibuprofen 

i paracetamol. 
Wykorzystywany jest 

w lekach stosowanych 
m.in. do zwalczania 

bólów zwyrodnieniowych 
i stanów zapalnych.

Na ból

Ketoprofen to organiczny 
związek chemiczny, 
pochodna kwasu 

propionowego. Należy do 
grupy niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych. 
Wykazuje silne działanie 
przeciwbólowe, przeciwzapalne 
i przeciwgorączkowe. Dostępny 
jest w różnej postaci: tabletek, 
ampułek do wstrzykiwania 
i żelu do stosowania na skórę.

POWODUJE ZMNIEJSZENIE 
OBJAWÓW

Ketoprofen hamuje aktywność 
enzymu cyklooksygenazy, który 
bierze udział w syntezie 
prostaglandyn, hormonów 
lokalnych pełniących funkcję 
regulatorów procesów �zjologicz-
nych, zachodzących wskutek 
pobudzenia nerwowego. 
Prostaglandyny występujące we 
wszystkich tkankach oraz płynach 
ustrojowych pod wpływem 
oddziaływania na komórki 
czynników �zjologicznych lub 
patologicznych pobudzają 
m.in. receptory bólowe oraz 
przyczyniające się do powstawa-
nia gorączki i obrzęków. 
Prowadząc do zmniejszenia synte-
zy przekaźników, ketoprofen 
wpływa na syntezę prostaglandyn 
i powoduje w efekcie zmniejsze-
nie objawów stanu zapalnego: 
zmniejszenie odczuwania bólu, 
a także obniżenie gorączki 
i ograniczenie obrzęków.

Ketoprofen w tabletkach 
dobrze wchłania się z przewo-
du pokarmowego. Zaczyna 
działać pół godziny od 
doustnego podania. Maksymal-
ne stężenie w surowicy osiąga 
po niespełna dwóch godzi-
nach. Jego wchłanianie 
z przewodu pokarmowego 
spowalnia pokarm, co nie 
wpływa jednak na jego 
biodostępność. Podany 
domięśniowo działa już po 
15 minutach, a maksymalne 
stężenie osiąga po kolejnych 
dwóch kwadransach. Zastoso-
wany na skórę w postaci żelu 
penetruje do wszystkich tkanek 
stawu. Bardzo powoli wchłania 
się natomiast do krwiobiegu, 
co zmniejsza ryzyko wystąpie-
nia objawów niepożądanych.

OD  O  ŻYCIA

Leki zawierające ketoprofen są 
przeznaczone dla osób dorosłych 
i młodzieży od 16. roku życia. 
Wykorzystywane są w leczeniu 
objawowym chorób zapalnych, 
zwyrodnieniowych i metabolicz-
nych, w tym w leczeniu 
reumatoidalnego zapalenia 
stawów, zesztywniającego 
zapalenia stawów kręgosłupa, 
osteoporozie i chorobach reuma-
tycznych obejmujących tkanki 
pozastawowe.

Doraźne stosowanie ketoprofe-
nu zaleca się w leczeniu bólów 

będących skutkiem urazów, 
także w przypadku bólów 
głowy i innych bólów (na 
przykład pooperacyjnych, 
związanych z zapaleniem ucha 
czy bolesnymi stanami 
zapalnymi w stomatologii, 
otolaryngologii, urologii 
i pulmonologii) o umiarkowa-
nym nasileniu oraz bolesnego 
miesiączkowania.

Ketoprofen, jak wszystkie 
substancje lecznicze, może 
wywoływać działania niepożąda-
ne. Przeciwwskazaniem 
stosowania jest nadwrażliwość na 
tę substancję, wcześniejsze 
reakcje alergiczne po zastosowa-
niu ketoprofenu, ewentualnie 
innych niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych lub salicyla-
nów. W tym kontekście wymienia 
się napady astmy oskrzelowej, 
duszności, obrzęk błony śluzowej 
nosa czy reakcje skórne. 
Do możliwych skutków 
ubocznych stosowania ketopro-
fenu zalicza się m.in. także: obrzęk 
warg, gardła lub twarzy 
z utrudnionym oddychaniem 
i problemami z połykaniem, 
świszczący oddech, ucisk 
w klatce piersiowej, szybkie bicie 
serca, spadek ciśnienia krwi, 
wysypkę, pęcherze i łuszczenie 
się skóry, pieczenie i ból żołądka 
oraz ból brzucha.

Przeciwwskazaniem do 
stosowania ketoprofenu jest 
także trzeci trymestr ciąży, 
ciężka niewydolność serca, 
wątroby lub nerek, wrzody 
żołądka i dwunastnicy, 
krwawienie z przewodu 
pokarmowego, również 
pojawiające się we wcześniej-
szym okresie oraz skaza 
krwotoczna. Ostrożnie należy 
stosować ketoprofen u osób 
w podeszłym wieku.

MG
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O dostępnych 
w aptekach środkach 

na dysfunkcje seksualne 
z dr. n. med. Andrzejem 

Depko, neurologiem, 
specjalistą 

seksuologiem, 
rozmawia Kamila 

Śnieżek.

Pseudoleczenie może 
nasilić zaburzenia erekcji

Z jakimi problemami zgła-
szają się do pana pacjenci?
Ok. 40 proc. pacjentów 
zgłaszających się do gabinetu to 
mężczyźni z zaburzeniami 
wzwodu. Problemy z libido to 
przyczyna ok. 20 proc. wizyt. 
Z tego powodu częściej zgłaszają 
się kobiety. Inne problemy moich 
pacjentów to przedwczesny 
wytrysk oraz brak orgazmu.

Jakie są najczęstsze przyczyny 
dysfunkcji seksualnych?
Pożądanie jest uwarunkowane 
poziomem hormonów 
i poprzez wydzielanie neuro-
przekaźników w mózgu. Jeżeli 
dochodzi do różnego rodzaju 
zaburzeń hormonalnych, np. 
wskutek przyjmowanej antykon-
cepcji doustnej lub niedoczyn-
ności tarczycy, to poziom libido 
może się znacząco obniżyć. 
W depresji z kolei występują 
zaburzenia funkcji neuroprze-
kaźników, co przekłada się na 
utratę lub osłabienie libido. 
Skutkiem ubocznym przyjmo-
wanych środków antydepresyj-
nych może być również spadek 
libido. W przypadku hiperprolak-
tynemii (zwiększone wydzielanie 

hormonu prolaktyny przez 
przysadkę) u obu płci następuje 
znaczny spadek libido lub jego 
brak.

Czy za problemami 
z potencją stoi przede 
wszystkim psychika?
W seksuologii większość 
schorzeń ma podłoże organicz-
ne, somatyczne, a nie psycho-
genne. Etiologia psychogenna 
występuje raptem u 15-20 proc. 
pacjentów, którzy się zgłaszają. 
Stres czy przemęczenie stanowią 
obciążenie ośrodkowego układu 
nerwowego, co powoduje 
wahania poziomu neuroprze-
kaźników. Wzrost napięcia 
w układzie nerwowym może 
indukować zaburzenia 
hormonalne u obydwu płci 
poprzez zakłócenie funkcjono-
wania osi podwzgórze-przysad-
ka-gonady. Stres wynikający ze 
stylu życia przekłada się więc na 
somatyczne funkcjonowanie 
organizmu. Musimy pamiętać, że 
zaburzenia erekcji to nie jest 
choroba, lecz tylko i wyłącznie 
objaw konkretnych schorzeń 
somatycznych lub ewentualnie 
niedyspozycji psychogennych. 

Zanim przystąpimy do leczenia, 
najpierw szukamy prawdziwych 
przyczyn problemu, a terapię 
rozpoczynamy od leczenia 
chorób podstawowych.

Czyli leczenie zaburzeń 
wzwodu można 
rozpocząć dopiero po 
wdrożeniu leczenia 
choroby podstawowej?
Taki jest algorytm prawidłowego 
postępowania terapeutycznego. 
Dobrze leczona choroba 
zasadnicza może spowodować 
samoistne ustąpienie proble-
mów z erekcją. Pacjenci są 
jednak często niecierpliwi. Wielu 
z nich oczekuje natychmiastowej 
poprawy. Miarą sukcesu jest 
zdolność do podjęcia satysfak-
cjonującego współżycia. Często 
przyczyna problemu z erekcją 
ma etiologię mieszaną: 
somatyczno-psychogenną. 
U mężczyzn lęk przed kolejnymi 
porażkami sprawia, że dochodzi 
u ich do wzmożonego napięcia 
w układzie współczulnym, który 
blokuje erekcję. By tego uniknąć, 
ordynujemy leki poprawiające 
jakość erekcji. W przypadku 
pacjentów, u których problem 
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z erekcją wywołany jest 
przez zaburzenia 

hormonalne, np. zbyt niski 
poziom testosteronu lub 

zbyt wysoki poziom prolaktyny, 
działanie leków poprawiających 
erekcję, czyli inhibitorów 
fosfodiesterazy typu 5, może być 
blokowane, a pacjent nie uzyska 
oczekiwanego efektu. W takiej 
sytuacji sukces terapeutyczny 
zapewni wyrównanie poziomu 
hormonów. U każdego pacjenta 
przyczyna problemów ze 
wzwodem jest inna. To nie jest 
tak, że łatwa dostępność leków 
w aptece to panaceum na 
problemy z zaburzeniami 
erekcji. W naszym kraju 
funkcjonuje błędne przekona-
nie, że każdy sam dla siebie jest 
najlepszym lekarzem i doskona-
le wie, w jaki sposób może się 
skutecznie leczyć. Pacjenci idą 
więc do apteki i kupują 
reklamowane preparaty 
dostępne bez recepty, wierząc, 
że rozwiąże to ich problemy 
seksualne. Niestety, może być 
odwrotnie, bo takie pseudo-
leczenie może wręcz nasilić 
zaburzenia erekcji.

Ułatwiło to zapewne 
„uwolnienie” z recept 
w 2016 r. sildena� lu, czyli 
„niebieskiej tabletki”?
Dawka, która była dostępna 
zaraz po wprowadzeniu do 
obrotu sildena� lu bez recepty, 
w bardzo wielu przypadkach 
była nieefektywna. 25 mg 
można podawać pacjentom 
w przypadku zaburzeń 
psychogennych, natomiast 
u osób z faktycznymi problema-
mi seksualnymi taka dawka nie 
mogła być skuteczna. Obecnie 
producenci sprzedają już po 
cztery tabletki w opakowaniu, 
czyli łącznie 100 mg, a pacjent 
poprzez zażycie wszystkich 
czterech uzyskuje dawkę 
efektywną. Stosując taką terapię 
na własną rękę, pacjent nadal 
jednak nie wie, co jest przyczyną 
jego problemów. Bez pomocy 
lekarza nie potra�  dobrać 
odpowiedniej dawki leku 

i zniechęca się po kilku 
nieskutecznych próbach. Gdy 
lek nie gwarantuje oczekiwa-
nych efektów, nie decyduje się 
na konieczną wizytę u lekarza 
w przekonaniu, że specjalista 
może przepisać mu tylko ten 
sam, nieskuteczny środek. A to 
przecież nieprawda.

Czy łatwa dostępność 
sildena� lu jest więc 
zjawiskiem niekorzystnym?
Efektywna dawka sildena� lu, 
czyli 50 lub 100 mg, dla 
pacjentów z zaburzeniami 
erekcji pochodzenia organiczne-
go jest zdecydowania tańsza na 
receptę niż samodzielne 
kupowanie tabletek 25 mg bez 
recepty. Zdiagnozowany przez 
lekarza pacjent może iść do 
apteki i kupić lek w dawce, która 
jest dla niego skuteczna. 
W leczeniu zaburzeń erekcji 
najważniejsze jest poznanie 
przyczyny problemu i właściwe 
leczenie choroby podstawowej. 
Kupując dostępne bez recepty 
leki, należy mieć świadomość, że 
usuwają one objawy, a nie 
przyczynę. Korzystanie 
z dostępności tych środków bez 
nadzoru lekarza specjalisty działa 
na niekorzyść pacjenta, który 
albo sam skaże się na nieustan-
ne kupowanie droższych 
tabletek, albo zniechęci się, jeśli 
nie będą wystarczająco 
skuteczne.

Co jeszcze poza sildena� lem 
oferują apteki?
Tak jak krawiec kroi garnitur na 
miarę klienta, tak lekarz 
dostosowuje farmakoterapię do 
problemu pacjenta. Istnieje 
populacja chorych, na których 
sildena� l nie działa i w ich 
przypadku stosuje się inne 
substancje należące do grupy 
inhibitorów fosfodiesterazy typu 5,
czyli wardena� l, tadala� l lub 
awana� l. Lekarz dobiera 
substancję i dawkę dostosowa-
ną do wieku pacjenta, jego 
metabolizmu, stylu życia 
i współistniejących chorób. Poza 
tabletkami są też inne możliwości,

np. iniekcje z prostaglandyną 
podawane do ciał jamistych, 
stosowane samodzielnie przez 
pacjentów w warunkach 
domowych – takie rozwiązanie 
jest skuteczne np. u pacjentów 
chorych na cukrzycę, na 
których nie zawsze działają 
inhibitory fosfodiesterazy. Do 
niedawna prostaglandyna była 
dostępna również w kroplach 
aplikowanych bezpośrednio do 
cewki moczowej, lek ten jednak 
został wycofany z naszego 
rynku. W przypadku pacjentów 
z niedoborem testosteronu 
stosowana jest substytucja tego 
hormonu podawanego 
w postaci tabletek, zastrzyków 
lub żelu. Efektywna może się 
również okazać stymulacja 
hormonalna układu podwzgó-
rze-przysadka mająca na celu 
zwiększenie produkcji 
hormonów gonadotropowych, 
a co za tym idzie – zwiększenie 
stężenia testosteronu.

Czy istnieje jakaś substancja 
naturalna, znajdująca 
się w suplementach 
diety, którą pacjentom 
z zaburzeniami erekcji 
mógłby polecić lekarz?
Suplementy diety, jak sama 
nazwa wskazuje, zawierają 
składniki, które uzupełniają 
dietę. Nie istnieje samodzielne 
leczenie dietetyczne zaburzeń 
erekcji. Można jedynie 
proponować zmianę stylu 
odżywiania pacjenta na dietę, 
która jest zalecana w przypadku 
chorób układu krążenia. Wszyst-
kie substancje, które nie są 
lekami, a jedynie suplementa-
mi, nie są skuteczne w leczeniu 
problemów z erekcją. Żeń-szeń 
lub inne zioła stosowane 
w tych specy� kach mogą co 
prawda poprawiać ogólną 
żywotność mężczyzny, ale na 
pewno nie zadziałają na ciała 
jamiste prącia tak jak sildena� l 
i pokrewne leki. Gdyby były 
rzeczywiście aż tak skuteczne 
w leczeniu zaburzeń erekcji, to 
nie byłoby potrzeby wynalezie-
nia „niebieskiej tabletki”. 

W naszym kraju funk-
cjonuje błędne przeko-
nanie, że każdy sam dla 

siebie jest najlepszym 
lekarzem i doskonale 

wie, w jaki sposób 
może się skutecznie 
leczyć. Pacjenci idą 

więc do apteki i kupują 
reklamowane preparaty 
dostępne bez recepty, 

wierząc, że rozwiąże to 
ich problemy seksual-

ne. Niestety, może być 
odwrotnie, bo takie 

pseudoleczenie może 
wręcz nasilić

zaburzenia erekcji.

Cała rozmowa
z Andrzejem Depko

na portalu 
Aptekarski.com.
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 Zapobieżenie owulacji, 
a tym samym 

zapłodnieniu, jeśli 
współżycie miało 
miejsce w okresie 

przedowulacyjnym 
– takie jest zadanie tzw. 

antykoncepcji 
awaryjnej.

Antykoncepcja  
awaryjna

Leki stosowane w ramach 
antykoncepcji awaryjnej 
nazywane są „tabletkami 

po” lub „dzień po”. Są stosowane 
już po stosunku płciowym, do 
którego doszło bez zabezpieczenia 
lub z wykorzystaniem metody 
antykoncepcji, która zawiodła.

„Tabletki po” są przeznaczone do 
stosowania sporadycznego, 
w nagłych przypadkach. Oznacza 
to, że nie powinny zastępować 
stałej metody antykoncepcyjnej.

Po sięgnięciu po tę metodę 
antykoncepcji do rozpoczęcia 
następnego cyklu miesiączkowe-
go zaleca się stosowanie podczas 
współżycia skutecznej metody 
mechanicznej chroniącej przed 
niechcianą ciążą. Nie zaleca się 
wielokrotnego stosowania 
„tabletek po” podczas jednego 
cyklu miesiączkowego.

ZAHAMOWANIE
L B OP NIENIE

Produkty tego typu zawierają różne 
substancje czynne, jedną z nich jest 
octan uliprystalu. Są to substancje 
wywierające wpływ na progeste-
ron, czyli hormon odpowiedzialny 
za owulację. Wskutek zastosowania 
takich produktów dochodzi więc 
do zahamowania lub opóźnienia 

owulacji. Tym samym – skoro nie 
ma komórki jajowej – nie dochodzi 
do zapłodnienia.

Tabletki mogą być przyjmowane 
w dowolnym dniu cyklu 
miesięcznego, jednak nie później 
niż do pięciu dni (do 120 godzin) 
od współżycia bez zabezpiecze-
nia lub z zabezpieczeniem, które 
nie spełniło oczekiwań.

Po podaniu tabletki są szybko 
wchłaniane, maksymalnie do 
godziny. Tempo wchłaniania 
może spowolnić posiłek.

W WIEKU
ROZRODCZYM

Tę metodę antykoncepcji 
stosować mogą kobiety będące 
w okresie rozrodczym, także 
osoby młodociane. Nie ma 
żadnych doniesień, z których 
wynikałoby, że wiek kobiety 
wpływa na skuteczność tej 
metody. O mniejszej skuteczności 
leku decydować może natomiast 
zwiększona masa ciała kobiety.

Na działanie leku wpływać może 
też negatywnie stosowanie 
innych leków, a nawet ziół. 
Chodzi o leki zawierające 
w składzie fenobarbital, fenytoinę, 
karbamazepinę, ryfampicynę, 
rytonawir, a z ziół – ziele 
dziurawca. Problemy gastryczne 
skutkujące wymiotami również 
mogą doprowadzić do tego, że 
lek okaże się nieskuteczny.

„Tabletki po” –  wbrew temu, co 
czasem twierdzą przeciwnicy 
antykoncepcji – nie mają 
działania wczesnoporonnego. 
Ich zastosowanie podczas ciąży 
nie prowadzi więc do jej 
przerwania.

Zastosowanie „tabletki po”, jak 
wszystkich produktów leczni-
czych, prowadzić może do 
wystąpienia działań niepożąda-
nych. Wymioty, ale też nudności, 
ból brzucha, wrażliwość piersi 
i ogólne złe samopoczucie – 
a więc objawy przypominające 
wczesne symptomy ciąży – mogą 
być skutkami ubocznymi zażycia 
„tabletek po”. Pojawić się mogą 
także zawroty i ból głowy, bolesna 
miesiączka, biegunka, uderzenia 
gorąca, niepokój czy senność.

„Tabletki po” nie powinny 
stosować kobiety wykazujące 
nadwrażliwość na jej substancję 
czynną lub jakiś inny składnik 
leku. Dopiero po konsultacji 
z lekarzem po lek sięgać 
powinny kobiety z ciężką astmą 
niedostatecznie wyrównaną za 
pomocą doustnie przyjmowa-
nych glikokortykosteroidów lub 
ciężką chorobą wątroby. 
Szczególną ostrożność zachować 
też powinny kobiety, którym już 
przed współżyciem spóźniał się 
okres lub które podejrzewają, że 
są w ciąży – ciąża jest przeciw-
wskazaniem do zażycia.

Zastosowanie „tabletki po” może 
być przyczyną wcześniejszego lub 
późniejszego wystąpienia 
kolejnego krwawienia miesiączko-
wego. Jest to zwykle niewielkie 
zaburzenie rytmu miesiączkowe-
go o kilka dni. Jedynie u kilku 
procent kobiet krwawienie może 
wystąpić ponad siedem dni 
wcześniej niż spodziewane, 
jednocześnie u kilkunastu procent 
kobiet możliwe jest przesunięcie 
w drugą stronę, czyli opóźnienie 
miesiączkowania. Opóźnienie to 
może wynosić więcej niż 7 dni, 
w niektórych przypadkach nawet 
ponad 20.
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antykoncepcja w przypadkach nagłych do stosowania w ciągu 120 godzin1

Ochrona 
dzień po
Złota tarcza w antykoncepcji awaryjnej
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ellaOne 30 mg tabletka powlekana Skład: octanu uliprystalu 30 mg oraz subst. pomoc. o znanym działaniu: 237 mg laktozy (w postaci jednowodnej) Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana; złota tabletka 
w kształcie tarczy z napisem „ella” wytłoczonym po obu stronach Wskazania: antykoncepcja w przypadkach nagłych do stosowania w ciągu 120 h (5 dni) od stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub w przypadku, 
gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomoc. Dawkowanie i sposób podawania: doustnie, z posiłkiem lub bez; przyjąć jak 
najszybciej 1 tabletkę, nie później niż 120 h (5 dni) po stosunku płciowym bez zabezpieczenia lub, gdy zastosowana met. antykoncepcji zawiodła. Tabl. można przyjąć w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego. Jeżeli 
w ciągu 3 h po przyjęciu wystąpią wymioty przyjąć kolejną tabl. Przed zażyciem tabl. wykluczyć ciążę. Zaburzenia czynności nerek: brak konieczności zmiany dawkowania Zaburzenia czynności wątroby: ze względu na 
brak badań nie można ustalić alternatywnych dawek Ciężkie zaburzenia czynności wątroby: nie zaleca się stosowania Dzieci i młodzież: nie stosować u dzieci przed okresem dojrzewania; tabl. odpowiednie dla kobiet 
w wieku rozrodczym, w tym osób młodocianych. Nie wykazano różnic dot. bezpieczeństwa lub skuteczności w porównaniu z kobietami dorosłymi w wieku min. 18 lat. Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania: tabl. przeznaczone do stos. w sporadycznych przypadkach, nie powinny zastępować stałej met. antykoncepcyjnej. Tabl. nie jest przeznaczona do stos. w trakcie ciąży i nie powinna być przyjmowana przez 
kobiety podejrzewające/świadome bycia w ciąży. Nie powoduje przerwania istniejącej ciąży. Tabl. nie zawsze zapobiega ciąży. W przypadku opóźnienia miesiączki, odbiegającego od normy cyklu miesiączkowego, 
o ponad 7 dni, wystąpienia objawów ciąży bądź w razie wątpliwości należy wykonać test ciążowy. Jak w przypadku każdej ciąży, należy rozpatrzyć możliwość wystąpienia ciąży pozamacicznej. Ważna jest świadomość, 
że krwawienie maciczne nie wyklucza ciąży pozamacicznej. Kobiety, które zaszły w ciążę po przyjęciu tabl., powinny skontaktować się z lekarzem. Octan uliprystalu hamuje lub opóźnia owulację. W przypadku, gdy 
wystąpiła już owulacja, produkt nie jest skuteczny. Nie ma możliwości przewidzenia dokładnego czasu owulacji, dlatego tabl. należy przyjąć niezwłocznie po odbyciu stosunku płciowego bez zabezpieczenia. Brak 
danych dot. skuteczności stosowania leku przyjętego później niż 120 h (5 dni) po odbyciu stosunku płciowego bez zabezpieczenia. Ograniczone i niejednoznaczne dane sugerują, że skuteczność tabl. może zostać 
< w przypadku > masy ciała lub BMI. U wszystkich kobiet, bez względu na masę ciała lub BMI, należy niezwłocznie zastosować antykoncepcję awaryjną w przypadku odbycia stosunku płciowego bez zabezpieczenia. 
Po przyjęciu tabl. krwawienie miesiączkowe może wystąpić o kilka dni wcześniej lub później niż przewidywane. U ok. 7% kobiet krwawienie miesiączkowe występowało o ponad 7 dni wcześniej niż spodziewane,
u ok. 18,5% kobiet doszło do opóźnienia krwawienia o ponad 7 dni, u 4% kobiet opóźnienie wyniosło powyżej 20 dni. ellaOne to met. antykoncepcji w przypadkach nagłych, która ↓ ryzyko wystąpienia ciąży po odbyciu stosunku płciowego bez 
zabezpieczenia, jednak nie zapewnia antykoncepcji w przypadku kolejnych stosunków płciowych. Dlatego do czasu rozpoczęcia następnego cyklu miesiączkowego zaleca się zabezpieczenie za pomocą met. mechanicznej. Chociaż przyjęcie tabl. 
nie stanowi p.wskazania do kontynuacji stałej antykoncepcji hormonalnej, produkt może ↓ jej działanie antykoncepcyjne. Jeżeli kobieta pragnie rozpocząć lub kontynuować antykoncepcję hormonalną, może to uczynić natychmiast po zastosowaniu 
ellaOne, ale do kolejnego cyklu miesiączkowego powinna stos. met. mechaniczną. Nie zaleca się jednoczesnego stos. octanu uliprystalu i doraźnych produktów antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel. Jednoczesne stos. ellaOne z induktorami 
CYP3A4 nie jest zalecane ze względu na ryzyko interakcji (np. barbiturany (w tym prymidon i fenobarbital), fenytoina, fosfenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, leki ziołowe zawierające ziele dziurawca, ryfampicyna, ryfabutyna, gryzeofulwina, 
efawirenz, newirapina i długotrwałe stosowanie rytonawiru). Nie zaleca się stos. ellaOne u kobiet z ciężką astmą, leczonych GKS przyjmowanym doustnie. Nie stos. przy nietolerancji galaktozy, niedoborze laktazy typu Lapp lub zespole złego wchłaniania 
glukozy-galaktozy (lek zawiera laktozę). Działania niepożądane: najczęściej zgłaszano: bóle głowy, mdłości, bóle brzucha i bolesne miesiączkowanie. Bezpieczeństwo stosowania octanu uliprystalu oceniono 
u 4718 kobiet w trakcie bad. klinicznych. Dział. niepożądane (częstość występowania): często (≥ 1/100 do <1/10): zaburzenia nastroju, ból głowy, zawroty głowy, nudności*, ból brzucha*, uczucie dyskomfortu 
w brzuchu, wymioty*, bóle mięśniowe, ból pleców, brak miesiączki, ból w obrębie miednicy, tkliwość piersi, zmęczenie; niezbyt często (≥ 1/1000 do <1/100): grypa, zaburzenia apetytu, zaburzenia emocjonalne, niepokój, 
bezsenność, nadmierna ruchliwość, zmiany libido, senność, migrena, zaburzenia wzrokowe, biegunka, suchość w ustach, niestrawność, wzdęcia, trądzik, zmiany skórne, świąd, nasilone krwawienie miesiączkowe, 
upławy, zaburzenia miesiączkowania, krwawienie międzymiesiączkowe, zapalenie pochwy, uderzenia gorąca, zespół napięcia przedmiesiączkowego, dreszcze, złe samopoczucie, gorączka; rzadko (≥1/10000 
do <1/1000): dezorientacja, drżenie, zaburzenia uwagi, zaburzenia smaku, omdlenia, nietypowe uczucie w oku, przekrwienie oczu, światłowstręt, zawroty głowy, suchość w gardle, pokrzywka, świąd narządów płciowych, dyspareunia, pęknięcie 
torbieli jajnika, bóle pochwy i sromu, skąpa i krótkotrwała miesiączka*, pragnienie (*)objaw, który może być związany z niediagnozowaną ciążą lub powikłaniami Podmiot odpowiedzialny: Laboratoire HRA Pharma, 200 avenue de Paris, 92320 
CHATILLON, Francja Pozwolenie nr: EU/1/09/522/003 Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp

1. ChPL ellaOne 19.11.2018. 
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antykoncepcja w przypadkach nagłych do stosowania w ciągu 120 godzin1
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Złota tarcza w antykoncepcji awaryjnej
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ellaOne 30 mg tabletka powlekana Skład: octanu uliprystalu 30 mg oraz subst. pomoc. o znanym działaniu: 237 mg laktozy (w postaci jednowodnej) Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana; złota tabletka 
w kształcie tarczy z napisem „ella” wytłoczonym po obu stronach Wskazania: antykoncepcja w przypadkach nagłych do stosowania w ciągu 120 h (5 dni) od stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub w przypadku, 
gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomoc. Dawkowanie i sposób podawania: doustnie, z posiłkiem lub bez; przyjąć jak 
najszybciej 1 tabletkę, nie później niż 120 h (5 dni) po stosunku płciowym bez zabezpieczenia lub, gdy zastosowana met. antykoncepcji zawiodła. Tabl. można przyjąć w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego. Jeżeli 
w ciągu 3 h po przyjęciu wystąpią wymioty przyjąć kolejną tabl. Przed zażyciem tabl. wykluczyć ciążę. Zaburzenia czynności nerek: brak konieczności zmiany dawkowania Zaburzenia czynności wątroby: ze względu na 
brak badań nie można ustalić alternatywnych dawek Ciężkie zaburzenia czynności wątroby: nie zaleca się stosowania Dzieci i młodzież: nie stosować u dzieci przed okresem dojrzewania; tabl. odpowiednie dla kobiet 
w wieku rozrodczym, w tym osób młodocianych. Nie wykazano różnic dot. bezpieczeństwa lub skuteczności w porównaniu z kobietami dorosłymi w wieku min. 18 lat. Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania: tabl. przeznaczone do stos. w sporadycznych przypadkach, nie powinny zastępować stałej met. antykoncepcyjnej. Tabl. nie jest przeznaczona do stos. w trakcie ciąży i nie powinna być przyjmowana przez 
kobiety podejrzewające/świadome bycia w ciąży. Nie powoduje przerwania istniejącej ciąży. Tabl. nie zawsze zapobiega ciąży. W przypadku opóźnienia miesiączki, odbiegającego od normy cyklu miesiączkowego, 
o ponad 7 dni, wystąpienia objawów ciąży bądź w razie wątpliwości należy wykonać test ciążowy. Jak w przypadku każdej ciąży, należy rozpatrzyć możliwość wystąpienia ciąży pozamacicznej. Ważna jest świadomość, 
że krwawienie maciczne nie wyklucza ciąży pozamacicznej. Kobiety, które zaszły w ciążę po przyjęciu tabl., powinny skontaktować się z lekarzem. Octan uliprystalu hamuje lub opóźnia owulację. W przypadku, gdy 
wystąpiła już owulacja, produkt nie jest skuteczny. Nie ma możliwości przewidzenia dokładnego czasu owulacji, dlatego tabl. należy przyjąć niezwłocznie po odbyciu stosunku płciowego bez zabezpieczenia. Brak 
danych dot. skuteczności stosowania leku przyjętego później niż 120 h (5 dni) po odbyciu stosunku płciowego bez zabezpieczenia. Ograniczone i niejednoznaczne dane sugerują, że skuteczność tabl. może zostać 
< w przypadku > masy ciała lub BMI. U wszystkich kobiet, bez względu na masę ciała lub BMI, należy niezwłocznie zastosować antykoncepcję awaryjną w przypadku odbycia stosunku płciowego bez zabezpieczenia. 
Po przyjęciu tabl. krwawienie miesiączkowe może wystąpić o kilka dni wcześniej lub później niż przewidywane. U ok. 7% kobiet krwawienie miesiączkowe występowało o ponad 7 dni wcześniej niż spodziewane,
u ok. 18,5% kobiet doszło do opóźnienia krwawienia o ponad 7 dni, u 4% kobiet opóźnienie wyniosło powyżej 20 dni. ellaOne to met. antykoncepcji w przypadkach nagłych, która ↓ ryzyko wystąpienia ciąży po odbyciu stosunku płciowego bez 
zabezpieczenia, jednak nie zapewnia antykoncepcji w przypadku kolejnych stosunków płciowych. Dlatego do czasu rozpoczęcia następnego cyklu miesiączkowego zaleca się zabezpieczenie za pomocą met. mechanicznej. Chociaż przyjęcie tabl. 
nie stanowi p.wskazania do kontynuacji stałej antykoncepcji hormonalnej, produkt może ↓ jej działanie antykoncepcyjne. Jeżeli kobieta pragnie rozpocząć lub kontynuować antykoncepcję hormonalną, może to uczynić natychmiast po zastosowaniu 
ellaOne, ale do kolejnego cyklu miesiączkowego powinna stos. met. mechaniczną. Nie zaleca się jednoczesnego stos. octanu uliprystalu i doraźnych produktów antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel. Jednoczesne stos. ellaOne z induktorami 
CYP3A4 nie jest zalecane ze względu na ryzyko interakcji (np. barbiturany (w tym prymidon i fenobarbital), fenytoina, fosfenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, leki ziołowe zawierające ziele dziurawca, ryfampicyna, ryfabutyna, gryzeofulwina, 
efawirenz, newirapina i długotrwałe stosowanie rytonawiru). Nie zaleca się stos. ellaOne u kobiet z ciężką astmą, leczonych GKS przyjmowanym doustnie. Nie stos. przy nietolerancji galaktozy, niedoborze laktazy typu Lapp lub zespole złego wchłaniania 
glukozy-galaktozy (lek zawiera laktozę). Działania niepożądane: najczęściej zgłaszano: bóle głowy, mdłości, bóle brzucha i bolesne miesiączkowanie. Bezpieczeństwo stosowania octanu uliprystalu oceniono 
u 4718 kobiet w trakcie bad. klinicznych. Dział. niepożądane (częstość występowania): często (≥ 1/100 do <1/10): zaburzenia nastroju, ból głowy, zawroty głowy, nudności*, ból brzucha*, uczucie dyskomfortu 
w brzuchu, wymioty*, bóle mięśniowe, ból pleców, brak miesiączki, ból w obrębie miednicy, tkliwość piersi, zmęczenie; niezbyt często (≥ 1/1000 do <1/100): grypa, zaburzenia apetytu, zaburzenia emocjonalne, niepokój, 
bezsenność, nadmierna ruchliwość, zmiany libido, senność, migrena, zaburzenia wzrokowe, biegunka, suchość w ustach, niestrawność, wzdęcia, trądzik, zmiany skórne, świąd, nasilone krwawienie miesiączkowe, 
upławy, zaburzenia miesiączkowania, krwawienie międzymiesiączkowe, zapalenie pochwy, uderzenia gorąca, zespół napięcia przedmiesiączkowego, dreszcze, złe samopoczucie, gorączka; rzadko (≥1/10000 
do <1/1000): dezorientacja, drżenie, zaburzenia uwagi, zaburzenia smaku, omdlenia, nietypowe uczucie w oku, przekrwienie oczu, światłowstręt, zawroty głowy, suchość w gardle, pokrzywka, świąd narządów płciowych, dyspareunia, pęknięcie 
torbieli jajnika, bóle pochwy i sromu, skąpa i krótkotrwała miesiączka*, pragnienie (*)objaw, który może być związany z niediagnozowaną ciążą lub powikłaniami Podmiot odpowiedzialny: Laboratoire HRA Pharma, 200 avenue de Paris, 92320 
CHATILLON, Francja Pozwolenie nr: EU/1/09/522/003 Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp
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Okolice intymne to 
miejsca delikatne, 

wrażliwe i podatne na 
stany zapalne. 

Wymagają dbałości, by 
zachować zdrowie. 

Szczególnie dotyczy to 
kobiet, u których 

pochwa znajduje się 
blisko ujścia cewki 

moczowej, co sprzyja 
zakażeniom układu 

moczowo-płciowego.

Higiena intymna

Pochwa to środowisko 
złożone, gdzie równo-
waga mikrobiologiczna 

zależy od wielu czynników. 
Jej zaburzenie prowadzi 
do zakażenia. Ekosystem 
pochwy jest środowiskiem 
podlegającym ciągłym 
zmianom, a czynnikami 
mającymi na to wpływ są: wiek, 
pierwsza miesiączka i przebieg 
kolejnych, ciąża, przebyte 
i trwające choroby, stosowana 
antykoncepcja, częstość 
stosunków płciowych i liczba 
partnerów seksualnych oraz 
metody utrzymywania higieny.

Niewłaściwy sposób utrzymy-
wania higieny sprzyja zakaże-
niom. Irygacje, źle dobrane 
produkty higieny intymnej, 
dezodoranty, a nawet stres 
mogą stanowić ryzyko. 
Dodatkowo u kobiet w okresie 
menopauzy występuje 
zmniejszenie ilości wydzieliny 
pochwowej oraz wzrost jej pH, 
co prowadzi do wzrostu ryzyka 
zakażenia.

W aptekach jest dostępnych 
wiele preparatów bez recepty 
(w różnych postaciach np. 
kremy, tabletki, kapsułki, 
globulki czy saszetki) na 

infekcje i zapalenia dróg 
moczowych, a także na różne 
dolegliwości, np. suchość 
pochwy. Jak powinien 
zachować się farmaceuta 
wobec pacjentki, która ma takie 
objawy?

Suchość w pochwie zazwyczaj 
jest konsekwencją niedoboru 
estrogenów. Pojawia się zatem 
najczęściej u pacjentek po 
menopauzie, kobiet w trakcie 
miesiączki lub tuż przed nią. 
Bywa również wynikiem infekcji 
bądź też przyjmowania leków 
zmniejszających obrzęki 
(moczopędnych). Czasami ma 
podłoże psychiczne. Dolegli-
wość powoduje dyskomfort, 
ból oraz problemy z uprawie-
niem seksu, ale także może być 
objawem groźnych chorób 
miejsc intymnych, m.in. 
zanikowego zapalenia pochwy.

Leczenie suchości pochwy jest 
stosunkowo łatwe. Niektóre 
preparaty są dostępne 
w aptece bez recepty. Wśród 
nich są np. kremy nawilżające, 
które łagodzą dolegliwości 
spowodowane suchością 
pochwy i zewnętrznych okolic 
intymnych (chodzi o takie 
objawy jak: uczucie suchości, 

pieczenie, świąd, niewielkie 
otarcia czy też ból podczas 
stosunku płciowego), a jedno-
cześnie nie zawierają hormo-
nów. Wiele z nich można 
aplikować przed stosunkiem 
płciowym.

Najbezpieczniejsze dla zdrowia 
są lubrykanty na bazie wody: 
bezzapachowe, bezsmakowe 
i niezawierające podrażniają-
cych substancji. Na zdrowie 
okolic intymnych ogromny 
wpływ ma oczywiście 
odpowiednia higiena (warto 
wybierać preparaty o kwaśnym, 
neutralnym pH i podmywać się 
tylko ciepłą wodą).

Przy suchości pochwy stosuje 
się też: estrogeny w tabletkach, 
żelach i kremach dopochwo-
wych (to terapia hormonalna 
dostępna tylko na receptę –
całość leczenia kontroluje 
ginekolog i nie jest ona 
wskazana dla kobiet, u których 
kiedyś wystąpił nowotwór 
hormonozależny), globulki 
dopochwowe (z kwasem 
mlekowym i kwasem hialuro-
nowym) i lubrykanty na bazie 
wody, silikonu i olejów.

Wskazane jest również, żeby 
w przypadku takich dolegliwo-
ści farmaceuci odsyłali 
pacjentki do lekarzy gineko-
logów. Ci bowiem mogą nie 
tylko ustalić przyczyny suchości 
w pochwie, ale też zapropono-
wać leczenie przeciwzapalne 
bądź przepisać globulki 
z estrogenami. Przyczyną tej 
dolegliwości może być też 
stosowanie leków odwadniają-
cych. Wówczas konieczna może 
być zmiana leku lub jego dawki, 
a także zastosowanie np. żelu 
nawilżającego.

red.
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J A K  D B A Ć  O  O K O L I C E  I N T Y M N E ?

DLA ZDROWIA INTYMNEGO KOBIET

WYRÓB MEDYCZNY Dystrybutor: MagnaPharm Poland Sp. z o.o.

Numer VAG/AS/20/02 data opracowania: czerwiec 2020

l Nawilża i koi okolice intymne 

l Pomaga utrzymać naturalne pH okolic intymnych

l Jedyny krem ze skutecznością potwierdzoną 

3 badaniami klinicznymi1,2,3

l Unikalna formuła na bazie 23% lipidów i kwasu mlekowego

l Nie zawiera hormonów

1. Stute P et al. Efficacy and safety of non-hormonal remedies for vaginal dryness: open, prospective, randomized trial. Climacteric 2015; 18:582-
589 2.  Chatsiproios D, Schmidts-Winkler IM, König L, Masur C, Abels C. Topical treatment of vaginal dryness with a non-hormonal cream in women
undergoing breast cancer treatment - An open prospective multicenter study. PLOS ONE 2019; 14(1): e0210967 3. Dr. August Wolff; data on file;
publication in preparation
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* IQVIA Poland Pharmascope 12/2019, CHC3: 06G3 ANTIFUNGALS/SKIN & OTH + 06L1 WART.CORN REMOV.EXC.PLAST, Sales Value (PLN),MAT 12/2019 © 2020 IQVIA and its a�liates.
Undofen® Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy. Skład: 1 ml lakieru zawiera 50 mg amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg amorolfiny chlorowodorku). Wskazania do stosowania: Leczenie łagodnej, dalszej i 
bocznej podpłytkowej grzybicy paznokci wywołanej przez dermatofity, drożdżaki i pleśnie, ograniczonej do dwóch paznokci. Przeciwwskazania: Produktu Undofen® Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy nie wolno 
ponownie stosować u pacjentów, którzy wykazali nadwrażliwość na leczenie. Nadwrażliwość na substancję czynną (amorolfinę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Perrigo Poland Sp. z o.o.

UNDO/MG/2020/051

Undofen® Amorol�na, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy.  Skład:  1 ml lakieru zawiera 50 mg amorol�ny (co odpowiada 55,74 mg amorol�ny chlorowodorku). Wskazania: Leczenie łagodnej, dalszej i bocznej podpłytkowej grzybicy paznokci wywołanej przez 
dermato�ty, drożdżaki i pleśnie, ograniczonej do dwóch paznokci. Dawkowanie i sposób podawania: Lakier do paznokci nakłada się na powierzchnię chorych paznokci u rąk lub stóp jeden raz w tygodniu. Aplikacja 2 razy w tygodniu może okazać się korzystna 
w niektórych przypadkach. Pacjent powinien nałożyć lakier na paznokcie jak opisano poniżej: 1.Przed pierwszym nałożeniem produktu Undofen Amorol�na, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy, ważne jest aby zakażone części paznokcia (zwłaszcza powierzchnię 
paznokcia) spiłować bardzo dokładnie za pomocą pilnika. Następnie powierzchnię paznokcia należy oczyścić i odtłuścić stosując wacik nasączony alkoholem. Przed powtórnym nałożeniem produktu Undofen Amorol�na, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy, zakażone 
paznokcie należy w zależności od potrzeb, ponownie opiłować, a następnie oczyścić wacikiem w celu usunięcia wszelkich pozostałości lakieru. Ostrzeżenie: pilników stosowanych do chorych paznokci nie wolno używać do paznokci zdrowych. 2. Jedną z dostarczonych 
wielorazowych szpatułek, nałożyć lakier do paznokci na całą powierzchnię chorego paznokcia. Pozostawić do wyschnięcia przez 3-5 minut. Po użyciu, oczyścić szpatułkę tym samym wacikiem, którym wcześniej oczyszczono paznokieć. Przechowywać butelkę szczelnie 
zamkniętą. W celu nałożenia lakieru na każdy leczony paznokieć, zanurzyć szpatułkę w lakierze bez wycierania lakieru o szyjkę butelki. Ostrzeżenie: podczas pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki, benzyna  lakowa, itp.) należy nosić nieprzepuszczalne 
rękawice w celu ochrony produktu Undofen® Amorol�na, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy na paznokciach. Leczenie należy kontynuować bez przerwy, aż do czasu regeneracji paznokci i całkowitego wyleczenia zaatakowanych chorobą powierzchni. Wymagana 
częstość aplikacji i czas trwania leczenia zależą głównie od nasilenia i lokalizacji zakażenia. Ogólnie jest to 6 miesięcy (paznokcie u rąk) i 9-12 miesięcy (paznokcie u stóp). Ocena skuteczności leczenia zalecana jest w odstępach około 3 miesięcznych. Współistniejąca 
grzybica stóp powinna być leczona odpowiednim kremem przeciwgrzybiczym. Pacjenci w podeszłym wieku Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież Produkt nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży, 
z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa lub skuteczności. Podanie na powierzchnię paznokcia.  Przeciwwskazania: Produktu nie wolno ponownie stosować u pacjentów, którzy wykazali nadwrażliwość na leczenie. Nadwrażliwość na substancję czynną 
(amorol�nę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Należy unikać kontaktu lakieru do paznokci z oczami, uszami i błonami śluzowymi. Nie należy wdychać produktu. Jeśli produktu dostał 
się do oka lub ucha należy przepłukać to miejsce dużą ilością wody oraz skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Nie należy nakładać produktu na skórę wokół paznokci. Pacjenci ze stanami predysponującymi do grzybiczych zakażeń paznokci powinni 
omówić odpowiednie leczenie z lekarzem. Do takich stanów należą zaburzenia krążenia obwodowego, cukrzyca i immunosupresja. Pacjenci z dystro�ą paznokci i zniszczoną płytką paznokciową powinni omówić szczegóły odpowiedniego leczenia z lekarzem. Należy 
unikać stosowania lakieru do paznokci lub sztucznych paznokci podczas leczenia. Lek łatwopalny. Przechowywać z dala od ognia. Należy używać nieprzepuszczalne rękawice ochronne jeśli pacjent ma kontakt z rozpuszczalnikami, takie postępowanie ochroni nałożony 
lakier leczniczy przed jego rozpuszczeniem. Dzieci i młodzież Produktu nie należy stosować u dzieci i młodzieży, ponieważ nie są dostępne dane kliniczne.  Działania niepożądane:  Działania niepożądane występują rzadko. Mogą wystąpić zaburzenia paznokci (np. 
przebarwienia paznokci, łamanie się paznokci, kruchość paznokci). Te reakcje mogą być związane z samą grzybicą paznokci. Działania niepożądane sklasy�kowano według częstości występowania oraz według układów i narządów. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 
Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000): zaburzenia płytki paznokciowej, zmiany barwy płytki paznokciowej, łamliwość paznokci (onychoclasis), nadmierna kruchość paznokci z ich rozwarstwianiem się (onychorrhesis). Bardzo rzadko (<1/10 000): uczucie pieczenia skóry. Częstość 
nieznana: rumień, świąd, zapalenie kontaktowe skóry, pokrzywka, pęcherz skórny.  Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia 
to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania 
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa,  tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania 
niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.  Podmiot odpowiedzialny: Perrigo Poland Sp. z o.o.  Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydany przez URPL: 25172.  Produkt leczniczy wydawany bez przepisu 
lekarza – OTC. Na podstawie ChPL z dnia 20.02.2020   UNDO/MR/2020/108

* IQVIA Poland Pharmascope 12/2019, CHC3: 06G3 ANTIFUNGALS/SKIN & OTH + 06L1 WART.CORN REMOV.EXC.PLAST, Sales Value (PLN),MAT 12/2019 © 2020 IQVIA and its a�liates.

Grzybice skóry i błon 
śluzowych to choroby 

zakaźne wywołane 
grzybami 

chorobotwórczymi, 
a zakażenia grzybicze 

należą do schorzeń 
najczęściej zgłaszanych 

lekarzom rodzinnym 
i dermatologom.

Grzybicę stóp 
i paznokci  
można wyleczyć 
w domu
Najważniejszą grupę 

zagrażających 
naszemu zdrowiu 

grzybów stanowią dermato�ty 
odpowiedzialne za tzw. 
grzybice właściwe, czyli 
grzybicę skóry gładkiej, skóry 
owłosionej, a przede wszystkim 
stóp i paznokci, która stanowi 
około 40 proc. wszystkich 
zakażeń grzybiczych. Szacuje 
się, że z problemem tym zmaga 
się średnio co trzeci Polak, 
bardzo często niestety nie 
podejmując żadnego leczenia 
i nie szukając pomocy u lekarza.

Objawy zakażeń grzybiczych są 
zróżnicowane, zależne od 
miejsca infekcji i rodzaju grzyba. 
Zmiany na skórze stóp najczę-
ściej pojawiają się w przestrzeni 
międzypalcowej, gdzie jest ciepło 
i wilgotno, czyli panują tam 
idealne warunki rozwoju dla 
grzybów. Infekcja może jednak 
pojawiać się również na 
śródstopiu (tzw. grzybica 
potnicowa) lub na podeszwach 
i bocznych partiach stóp 

(grzybica złuszczająca).

Dominującymi objawami są 
maceracja naskórka, 

rumień i złuszcza-
nie połączone 
z silnym świądem, 
mogą pojawiać się 
też pęcherzyki 
i ogniska ze 
zrogowaceniami. 

Natomiast zajęte 
infekcją paznokcie 

łatwo rozpoznać po zgrubiałej, 
przebarwionej, pobrużdżonej 
płytce, która po pewnym czasie 
staje się krucha i łamliwa. 
W skrajnych przypadkach 
dochodzi do wykruszenia się 
płytki paznokciowej, czyli utraty 
paznokcia.

Grzybica stóp i paznokci jest 
chorobą wstydliwą i zdarza się, 
że pacjenci ukrywają objawy 
infekcji nawet przed swoim 
lekarzem. Jednym z powodów 
wstydu jest mylne przekonanie, 
że grzybica to zawsze efekt 
braku higieny. I choć rzeczywi-
ście zbyt rzadko myte, spocone 
i brudne przestrzenie między 
palcami to dla grzyba doskona-
łe miejsca do kolonizacji, do 
zakażenia potrzeba przede 
wszystkim kontaktu z jego 
zarodnikami. A o te stosunko-
wo łatwo, gdyż grzybica jest 
chorobą mocno zaraźliwą – 
„złapać” ją można na basenie, 
pod prysznicem, ale też 
w sklepowej przymierzalni, 
w klubie �tness czy w hotelu, 
chodząc gołymi stopami po 
wysłużonej wykładzinie.

Jednak nie każdy, kto zetknął się 
z zarodnikami grzybów, od razu 
choruje – najbardziej narażone są 
osoby z obniżoną odpornością, 
w grupie podwyższonego ryzyka 
są także pacjenci cierpiący na 
zaburzenia hormonalne, 
zaburzenia związane z krążeniem 
w kończynach dolnych lub 
cukrzycę.

Wiele zakażeń grzybiczych 
można leczyć samodzielnie za 
pomocą preparatów dostępnych 
w aptekach. Przeciwko grzybom 
nie stosuje się antybiotyków, 
które mogłyby wręcz zaostrzyć 
chorobę, zaburzając pracę układu 
odpornościowego pacjenta. 
Pośród bezpiecznych i dobrze 
tolerowanych leków przeciw- 
grzybiczych wymienia się 
preparaty zawierające terbina�nę, 
amorol�nę, cyklopiroks, 
itrakonazol, �ukonazol i mikona-
zol – przy grzybicy skóry 
najczęściej stosuje się kremy 
i spraye, natomiast w przypadku 
grzybicy paznokci najlepiej 
sprawdza się forma lakieru. Są to 
produkty do aplikacji miejscowej 
lub doustne, część z nich 
dostępna jest bez recepty.

Nie można zapominać o dezyn-
fekcji przedmiotów, z którymi 
miały styczność zainfekowane 
stopy – zaleca się wymianę 
obuwia (w ostateczności ich 
odkażenie), wyrzucenie 
używanych w czasie choroby 
skarpet, tekstylnych kapci, 
dywaników łazienkowych, 
ręczników i gąbek do mycia, które 
stały się siedliskiem patogenów 
i mogłyby doprowadzić do 
ponownego zakażenia po 
wyleczeniu grzybicy. W przypad-
ku nawrotów choroby lub 
nieskutecznego leczenia 
konieczna jest wizyta u lekarza 
dermatologa.

L E K I  Z  A P T E K I  N A  G R Z Y B I C Ę
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Undofen® Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy. Skład: 1 ml lakieru zawiera 50 mg amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg amorolfiny chlorowodorku). Wskazania do stosowania: Leczenie łagodnej, dalszej i 
bocznej podpłytkowej grzybicy paznokci wywołanej przez dermatofity, drożdżaki i pleśnie, ograniczonej do dwóch paznokci. Przeciwwskazania: Produktu Undofen® Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy nie wolno 
ponownie stosować u pacjentów, którzy wykazali nadwrażliwość na leczenie. Nadwrażliwość na substancję czynną (amorolfinę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Perrigo Poland Sp. z o.o.

UNDO/MG/2020/051

Undofen® Amorol�na, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy.  Skład:  1 ml lakieru zawiera 50 mg amorol�ny (co odpowiada 55,74 mg amorol�ny chlorowodorku). Wskazania: Leczenie łagodnej, dalszej i bocznej podpłytkowej grzybicy paznokci wywołanej przez 
dermato�ty, drożdżaki i pleśnie, ograniczonej do dwóch paznokci. Dawkowanie i sposób podawania: Lakier do paznokci nakłada się na powierzchnię chorych paznokci u rąk lub stóp jeden raz w tygodniu. Aplikacja 2 razy w tygodniu może okazać się korzystna 
w niektórych przypadkach. Pacjent powinien nałożyć lakier na paznokcie jak opisano poniżej: 1.Przed pierwszym nałożeniem produktu Undofen Amorol�na, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy, ważne jest aby zakażone części paznokcia (zwłaszcza powierzchnię 
paznokcia) spiłować bardzo dokładnie za pomocą pilnika. Następnie powierzchnię paznokcia należy oczyścić i odtłuścić stosując wacik nasączony alkoholem. Przed powtórnym nałożeniem produktu Undofen Amorol�na, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy, zakażone 
paznokcie należy w zależności od potrzeb, ponownie opiłować, a następnie oczyścić wacikiem w celu usunięcia wszelkich pozostałości lakieru. Ostrzeżenie: pilników stosowanych do chorych paznokci nie wolno używać do paznokci zdrowych. 2. Jedną z dostarczonych 
wielorazowych szpatułek, nałożyć lakier do paznokci na całą powierzchnię chorego paznokcia. Pozostawić do wyschnięcia przez 3-5 minut. Po użyciu, oczyścić szpatułkę tym samym wacikiem, którym wcześniej oczyszczono paznokieć. Przechowywać butelkę szczelnie 
zamkniętą. W celu nałożenia lakieru na każdy leczony paznokieć, zanurzyć szpatułkę w lakierze bez wycierania lakieru o szyjkę butelki. Ostrzeżenie: podczas pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki, benzyna  lakowa, itp.) należy nosić nieprzepuszczalne 
rękawice w celu ochrony produktu Undofen® Amorol�na, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy na paznokciach. Leczenie należy kontynuować bez przerwy, aż do czasu regeneracji paznokci i całkowitego wyleczenia zaatakowanych chorobą powierzchni. Wymagana 
częstość aplikacji i czas trwania leczenia zależą głównie od nasilenia i lokalizacji zakażenia. Ogólnie jest to 6 miesięcy (paznokcie u rąk) i 9-12 miesięcy (paznokcie u stóp). Ocena skuteczności leczenia zalecana jest w odstępach około 3 miesięcznych. Współistniejąca 
grzybica stóp powinna być leczona odpowiednim kremem przeciwgrzybiczym. Pacjenci w podeszłym wieku Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież Produkt nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży, 
z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa lub skuteczności. Podanie na powierzchnię paznokcia.  Przeciwwskazania: Produktu nie wolno ponownie stosować u pacjentów, którzy wykazali nadwrażliwość na leczenie. Nadwrażliwość na substancję czynną 
(amorol�nę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Należy unikać kontaktu lakieru do paznokci z oczami, uszami i błonami śluzowymi. Nie należy wdychać produktu. Jeśli produktu dostał 
się do oka lub ucha należy przepłukać to miejsce dużą ilością wody oraz skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Nie należy nakładać produktu na skórę wokół paznokci. Pacjenci ze stanami predysponującymi do grzybiczych zakażeń paznokci powinni 
omówić odpowiednie leczenie z lekarzem. Do takich stanów należą zaburzenia krążenia obwodowego, cukrzyca i immunosupresja. Pacjenci z dystro�ą paznokci i zniszczoną płytką paznokciową powinni omówić szczegóły odpowiedniego leczenia z lekarzem. Należy 
unikać stosowania lakieru do paznokci lub sztucznych paznokci podczas leczenia. Lek łatwopalny. Przechowywać z dala od ognia. Należy używać nieprzepuszczalne rękawice ochronne jeśli pacjent ma kontakt z rozpuszczalnikami, takie postępowanie ochroni nałożony 
lakier leczniczy przed jego rozpuszczeniem. Dzieci i młodzież Produktu nie należy stosować u dzieci i młodzieży, ponieważ nie są dostępne dane kliniczne.  Działania niepożądane:  Działania niepożądane występują rzadko. Mogą wystąpić zaburzenia paznokci (np. 
przebarwienia paznokci, łamanie się paznokci, kruchość paznokci). Te reakcje mogą być związane z samą grzybicą paznokci. Działania niepożądane sklasy�kowano według częstości występowania oraz według układów i narządów. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 
Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000): zaburzenia płytki paznokciowej, zmiany barwy płytki paznokciowej, łamliwość paznokci (onychoclasis), nadmierna kruchość paznokci z ich rozwarstwianiem się (onychorrhesis). Bardzo rzadko (<1/10 000): uczucie pieczenia skóry. Częstość 
nieznana: rumień, świąd, zapalenie kontaktowe skóry, pokrzywka, pęcherz skórny.  Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia 
to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania 
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa,  tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania 
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Ciąża to wyjątkowy 
czas w życiu każdej 

kobiety. Jednak 
w okresie 9 miesięcy 

oczekiwań 
niejednokrotnie 

towarzyszą przyszłej 
mamie różne objawy 

oraz niepokoje. Na 
wystąpienie większości 

powikłań niestety nie 
mamy żadnego 
wpływu. Mimo 

wszystko nowoczesna 
medycyna oferuje nam 

skuteczne leczenie 
oraz bezpieczną 

pro�laktykę. 
Przykładem takiego 

schorzenia może być 
kon�ikt serologiczny. 

Co powinien wiedzieć 
na ten temat 

świadomy farmaceuta?

Kon�ikt 
serologiczny

Jeśli przyszła mama ma 
dodatni odczyn Rh, to tak 
naprawdę temat kon�iktu 

serologicznego nie powinien 
jej zupełnie interesować. 
Natomiast ryzyko pojawienia 
się go wzrasta, gdy dziecko 
odziedziczy po ojcu grupę krwi 
Rh+, a kobieta ma odmienny, 
czyli ujemny odczyn Rh. Taka 
sytuacja jest dosyć powszechna, 
ponieważ dotyczy ok. 15 proc. 
populacji. Co więcej, odziedzi-
czenie dodatniego czynnika Rh 
po ojcu jest bardzo prawdopo-
dobne, gdyż taka szansa wynosi 
ok. 60 proc. W związku z tym 
każda kobieta na początku ciąży 
ma wykonane szczegółowe 
badania krwi, również pod 
kątem ryzyka wystąpienia 
kon�iktu serologicznego.

NA CZYM POLEGA 
KONFLIKT 

SEROLOGICZNY?

Gdy mama i jej rozwijające się 
dziecko mają „odpowiednie” 
grupy krwi, kolejnym etapem, 

który prowadzi do rozwoju 
kon�iktu serologicznego, jest 
proces immunizacji. Dochodzi 
do niego w momencie, gdy 
krew płodu przedostanie się do 
krwiobiegu matki. Nawet jej 
niewielka ilość uruchamia 
u kobiety mechanizm obronny 
skierowany przeciw dziecku 
i produkcję przeciwciał. Podczas 
reakcji immunologicznej 
dochodzi do wielu destrukcyj-
nych zjawisk, prowadzących 
m.in. do ciężkiej anemii 
noworodka, która kilkanaście lat 
temu, gdy nie wdrażano 
odpowiedniej pro�laktyki, 
prowadziła nawet do zgonu.

Warto w takim razie zadać 
sobie pytanie, w jakich 
sytuacjach może dochodzić do 
mieszania się krwi matki 
i płodu. W zasadzie w każdej 
sytuacji, która ma związek 
z ciążą powikłaną, ponieważ 
z założenia podczas �zjologicz-
nie trwającej ciąży nie dochodzi 
do kontaktu krwi dziecka 
i matki. Wyjątek stanowi poród, 

podczas którego zazwyczaj 
dochodzi do wyżej opisywanej 
immunizacji. Oprócz tego takim 
ryzykiem obarczone są 
wszelkiego rodzaju inwazyjne 
badania prenatalne, np. 
amniopunkcja, a także różne 
powikłania, np. krwawienie, 
poronienie, urazy brzucha oraz 
cięcie cesarskie wraz z innymi 
wykonywanymi zabiegami 
wewnątrzmacicznymi.

Jeśli chodzi o niebezpieczeństwo 
związane z wystąpieniem 
kon�iktu serologicznego, to 
ginekolodzy są jednomyślni: z każ-
dą kolejną ciążą ryzyko wzrasta. 
W przypadku pierwszej ciąży, 
nawet jeśli badania krwi są 
jednoznaczne, lekarz prowadzący 
skupia się na kolejnych potom-
kach, jeśli oczywiście nie ma 
innych powikłań. Wtedy, nawet 
jeśli dojdzie do immunizacji, nie 
jest ona groźna dla dziecka, które 
urodziło się jako pierwsze. 
Natomiast nasz układ immuno- 
logiczny ma znakomitą pamięć 
i w przypadku kolejnych ciąż 
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Kon�ikt 
serologiczny

będzie miał bardzo „łatwą” drogę, 
aby uszkadzać dziecięce krwinki, 
jeśli będą mieć odziedziczony po 
ojcu odczyn Rh+.

Ważna jest także świadomość, że 
kon�ikt serologiczny nie musi 
występować jedynie w obrębie 
czynnika Rh. Medycyna 
prenatalna wyróżnia parę 
rodzajów takich zjawisk. Na 
drugim miejscu wśród częstości 
występowania jest kon�ikt, który 
ma związek z grupami krwi. Może 
do niego dojść, kiedy matka ma 
grupę krwi „0”, a dziecko 
odziedziczy po ojcu jakąkolwiek 
inną grupę. Na szczęście skutki 
takiej immunizacji są o wiele 
łagodniejsze niż w przypadku 
czynnika Rh. Zazwyczaj dochodzi 
jedynie do nasilenia hemolizy, 
która powoduje uwolnienie się 
bilirubiny, a w konsekwencji może 
przyczynić się do dłużej trwającej 
żółtaczki noworodkowej.

Wyróżniamy także kon�ikt 
dotyczący płytek krwi. Chodzi 
tutaj o różnicę w występowa-
niu antygenu HPA-1a na 
płytkach krwi. W takim 
przypadku może wystąpić 
immunizacja na takiej samej 
zasadzie jak podczas kon�iktu 
w obrębie czynnika Rh. 
Identy�kacja tej różnicy także 
jest bardzo istotna, dlatego 
również jest kontrolowana 
podczas rutynowych badań 
w trakcie ciąży.

JAK DIAGNOZUJEMY 
KONFLIKT 

SEROLOGICZNY?

Diagnostyka kon�iktu serologicz-
nego jest dosyć prosta i – co 
ważne – nieinwazyjna. Pierw-
szym badaniem przesiewowym 
jest określenie grup krwi obojga 
rodziców. Warto pamiętać o tym, 
co było wspominane w po-
przednim akapicie: nawet jeśli 
grupy krwi wskazują na 
wystąpienie kon�iktu serologicz-
nego, to po pierwsze – nie musi 
on wystąpić, a po drugie – 
w przypadku pierwszej ciąży 

ryzyko jest minimalne. Kolejnym 
etapem w diagnostyce jest 
wykonanie specjalnego testu, 
czyli odczynu Coombsa. Jest on 
obecnie pro�laktycznie określany 
razem z grupą krwi. Powyższe 
badanie określa obecność 
przeciwciał przeciwkrwinkowych 
u przyszłej mamy. Jest ono 
powtarzane w każdym 
trymestrze ciąży, aby wykluczyć 
nawet najmniejsze ryzyko zajścia 
procesu immunizacji w dowol-
nym etapie rozwoju płodu. 
Istotną kwestią związaną 
z badaniem jest to, że pozwala 
nam określić ryzyko wystąpienie 
nie tylko kon�iktu serologiczne-
go w obrębie czynnika Rh, ale 
także wszystkich innych, np. jeśli 
chodzi o różne grupy krwi.

W przypadku dodatniego 
odczynu Coombsa gineko- 
lodzy przeprowadzają 
dokładniejszą diagnostykę. 
Składa się na nią m.in. badanie 
ultrasonogra�czne z oceną 
zaawansowania występujących 
zmian hematologicznych. 
Podczas tego badania 
sprawdzana jest prędkość 
przepływu krwi przez tętnicę 
środkową prowadzącą do 
mózgu, jest to kryterium 
wystąpienia dużej niedo- 
krwistości w przypadku dużej 
szybkości przepływu.

Gdy dojdzie już do ciężkiej anemii 
u dziecka, należy rozważyć zabieg 
kordocentezy, czyli morfologii 
krwi płodu poprzez nakłucie 
pępowiny. Jeśli sytuacja jest 
bardzo poważna można także 
przeprowadzić wewnątrzmacicz-
ny zabieg przetaczania krwi. Jak 
widzimy, możliwości jest wiele 
i w praktycznie każdym 
przypadku jest szansa na 
urodzenie zdrowego dziecka.

Dlaczego kon�ikt serologiczny 
jest niebezpieczny dla dziecka? 
Gdy przeciwciała produkowane 
przez organizm matki atakują 
krwinki dziecka, dochodzi do 
ich niszczenia, czyli hemolizy. 
Prowadzi ona do poważnych 

zaburzeń rozwoju ciąży, 
ponieważ sprzyja niedokrwi-
stości płodu oraz może 
powodować np. obrzęk łożyska 
oraz niewydolność krążenia.

W zależności od rodzaju 
kon�iktu serologicznego mogą 
pojawić się również inne 
objawy. Przedłużająca się 
żółtaczka lub uszkodzenie 
ośrodkowego układu nerwowe-
go wynika z nadmiaru bilirubiny. 
Jest to konsekwencja kon�iktu 
serologicznego w obrębie grup 
krwi. Takich przykładów jest 
wiele, jednak najgroźniejszym 
powikłaniem jest śmierć płodu 
w momencie niezatrzymanej 
i ciężkiej odpowiedzi układu 
immunologicznego matki na 
antygeny krwinek dziecka.

NA CZYM POLEGA 
SKUTECZNA 

PROFILAKTYKA?

Na przestrzeni ostatnich lat, 
odkąd wprowadzono jasne 
wytyczne dotyczące pro�laktyki 
wystąpienia kon�iktu serolo-
gicznego, istotnie zmalała liczba 
zachorowań noworodków na 
schorzenia wynikające 
z nadmiernej hemolizy. 
Ogromną rolę odegrała tutaj 
immunoglobulina anty-RhD. 
Jest to białko, którego zadaniem 
jest bezpieczne wiązanie 
krwinek płodu, jeśli występują 
w organizmie matki.
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Podczas reakcji immuno- 
logicznej dochodzi 
do wielu destrukcyjnych 
zjawisk, prowadzących 
m.in. do ciężkiej anemii 
noworodka, która 
kilkanaście lat temu, 
gdy nie wdrażano 
odpowiedniej pro�lak-
tyki, prowadziła 
nawet do zgonu.
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Jeśli układ immunologiczny nie 
jest w stanie zidenty�kować 
antygenów krwinkowych 
dziecka, nie powstaną przeciw-
ciała, a co za tym idzie – nie 
zaobserwujemy żadnych 
objawów niedokrwistości. Jak 
dobrze wiemy ze środowiska 
aptecznego, jest to lek 
podawany w formie domięśnio-
wej. Warto także wspomnieć, że 
jeśli u pacjentki występują 
problemy z krzepliwością krwi, 
jest możliwość podania 
immunoglobuliny anty-RhD 
podskórnie. Opisywana 
substancja występuje pod 
różnymi nazwami handlowymi, 
m.in. możemy podać Rhesona-
tiv, który zawiera 125 µg/ml 
substancji czynnej.

Rolą farmaceuty jest dbanie, 
aby lek był zawsze w miarę 
możliwości dostępny, ponie-
waż brak tych preparatów 
w aptekach i przychodniach 
może mieć fatalne konsekwen-
cje. Bardzo istotną kwestią jest 

także poinformowanie 
pacjentki, że wszystkie 
preparaty zawierające 
immunoglobulinę należy 
przechowywać w lodówce. 
Tutaj odpowiedzialność 
spoczywa głównie na 
pracownikach aptek, ponieważ 
zdenerwowana przyszła matka 
może nie zwrócić na to uwagi 
lub nie zapoznać się z ulotką.

Obecne zalecenia dotyczące 
stosowania m.in. Rhesonativu 
w pro�laktyce kon�iktu 
matczyno-płodowego są jasne. 
Po wczesnej kwali�kacji 
w postaci diagnostyki, która 
została opisana pokrótce 
w poprzednich akapitach, 
w zależności od wyników podaje 
się różne dawki leku. Jeśli dziecko 
ma grupę krwi z odczynem Rh+, 
niezwłocznie w ciągu 
72 godzin po porodzie 
podajemy odpowiednią dawkę 
immunoglobuliny. Większa 
dawka jest zalecana, jeśli 
wystąpiły po drodze powikłania, 

np. nagłe cięcie cesarskie. 
Wytyczne obejmują także 
kobiety po poronieniu oraz 
możliwość podania większej 
dawki w sytuacji, gdy preparat 
o mniejszej dawce jest niedo-
stępny. 

Dzięki skutecznej i bezpiecznej 
pro�laktyce kon�ikt sero- 
logiczny z roku na rok zbiera 
mniejsze żniwo. Najważniejsza 
jest świadomość problemu 
i aktualna wiedza, którą 
powinni posiadać ginekolodzy 
oraz farmaceuci. Dzięki temu 
ciężarne pacjentki mogą 
zawsze rozwiać swoje 
wątpliwości i mieć dostęp do 
odpowiednich preparatów 
immunoglobulin. Wyjaśnienie 
tego schorzenia w sposób 
jasny i przedstawienie 
skutecznych rozwiązań na 
pewno wpłynie na komfort 
i zdrowie przyszłej mamy i jej 
malucha.

mgr farm. Artur Rakowski

Diagnostyka kon�iktu 
serologicznego jest 
dosyć prosta i – co 

ważne – nieinwazyjna. 
Pierwszym badaniem 

przesiewowym jest 
określenie grup krwi 

obojga rodziców.
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Nazwa produktu leczniczego Rhesonativ, 625 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Skład jakościowy i ilościowy Immunoglobulina ludzka anty-D. 1 ml zawiera: Immunoglobulina ludzka anty-D 625 j.m. (125 µg) Zawartość białka ludzkiego: 165 mg w tym 
immunoglobuliny G co najmniej 95% Zawartość IgA nie przekracza 0,05% całkowitej zawartości białka. Jedna ampułka po 1 ml zawiera 625 j.m. (125 µg) immunoglobuliny ludzkiej anty-D. Jedna ampułka po 2 ml zawiera 1250 j.m. (250 µg) immunoglobuliny ludzkiej 
anty-D. Siła działania została określona na podstawie testu zgodnego z Farmakopeą Europejską. Równoważność jednostek międzynarodowych międzynarodowego preparatu referencyjnego określona jest przez Światową Organizację Zdrowia. Rozkład podklas IgG 
(wartości przybliżone): IgG1...70,5% IgG2 ...26,0% IgG3 ...2,8% IgG4 ...0,8% Maksymalna zawartość IgA wynosi 82,5 mikrogramów/ml. Wyprodukowany z ludzkiego osocza pochodzącego od dawców. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  
Postać farmaceutyczna Roztwór do wstrzykiwań. Roztwór może przyjmować barwę od bezbarwnej przez bladożółtą do jasnobrązowej. Wskazania do stosowania Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D)  obiet Rh (D) ujemnych w wieku rozrod-
czym •Profilaktyka przed porodem •Zaplanowana profilaktyka przed porodem •Profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży, włącznie z: poronienie/poronienie zagrażające, ciąża pozamaciczna lub zaśniad groniasty, 
wewnątrzmaciczną śmiercią płodu, krwawienie przezłożyskowe wynikające z krwawienia przedporodowego, punkcja owodni, biopsja kosmówki, inne manipulacyjne zabiegi położnicze w trakcie ciąży, np. obrót zewnętrzny, inwazyjne interwencje, kordocenteza, 
tępy uraz jamy brzusznej lub interwencja chirurgiczna w celu leczenia płodu. •Profilaktyka po porodzie•Poród dziecka Rh (D) dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe) Leczenie kobiet Rh (D) ujemnych w wieku rozrodczym po przetoczeniu niezgodnej krwi Rh (D) 
dodatniej lub innych produktów zawierających krwinki czerwone np. koncentrat płytek krwi. Dawkowanie i sposób podawania Dawka immunoglobuliny anty-D powinna być dostosowana do poziomu kontaktu z krwinkami czerwonymi Rh (D) dodatnimi  
i ustalona na podstawie założenia, że około 10 mikrogramów (50 j.m.) immunoglobuliny anty-D neutralizuje 0,5 ml koncentratu krwinek czerwonych Rh (D) dodatnich lub 1 ml krwi Rh (D) dodatniej. Na podstawie badań klinicznych preparatu Rhesonativ zaleca się 
następujące dawkowanie: Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D) kobiet Rh (D) ujemnych•Profilaktyka przed porodem. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami obecnie podawane dawki wahają się w granicach 50-330 mikrogramów lub 250-1650 j.m. •Zapla-
nowana profilaktyka przed porodem: Pojedyncza dawka (np. 250 g lub 1250 j.m.) między 28 a 30 tygodniem ciąży lub dwie dawki w 28 i 34 tygodniu.•Profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży:•Pojedyncza dawka 
(np.125 g lub 625 j.m. przed 12 tygodniem ciąży) (np. 250 g lub 1250 j.m. po 12 tygodniu ciąży) powinna zostać podana jak najszybciej, w ciągu 72 godzin i w razie potrzeby powtarzana co 6-12 tygodni przez okres trwania ciąży. W przypadku punkcji owodni  
i biopsji kosmówkowej po zabiegu należy podać pojedynczą dawkę leku (np. 250 g lub 1250 j.m.).•Profilaktyka po porodzie. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami, obecnie podawane dawki wahają się w granicach 100-300 mikrogramów lub 500-1500 j.m. Szczegółowe
informacje z badań klinicznych, patrz punkt 5.1. W przypadku podania mniejszej dawki (100 mikrogramów lub 500 j.m.) należy określić wielkość krwawienia płodowomatczynego. Dawka standardowa: 1250 j.m. (250 g). Przy zastosowaniu po porodzie produkt powinien 
zostać podany matce jak najszybciej w ciągu 72 godzin od porodu dziecka Rh dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe). Jeśli minęło więcej niż 72 godziny, nie należy rezygnować z podania produktu i podać go jak najszybciej. Dawkę poporodową należy podać nawet  
w przypadku, gdy zastosowano profilaktykę przed porodem i można zaobserwować jej działanie rezydualne w surowicy matki. W przypadku podejrzenia rozległego krwawienia płodowo-matczynego (ponad 4 ml (0,7%-0,8% kobiet)), np. przy niedokrwistości u płodu/
noworodka lub wewnątrzmaciczne. obumarcie płodu, powinno się ocenić jego wielkość za pomocą odpowiedniej metody, np. test z wymywaniem kwaśnym buforem Kleihauer-Betke stosowany do wykrywania HbF lub cytometria przepływowa stosowana w szczególności 
do identyfikacji krwinek RhD-dodatnich. Należy podać odpowiednio dodatkowe dawki immunoglobuliny anty-D (10 mikrogramów lub 50 j.m.) na 0,5 ml krwinek czerwonych płodu). Przetoczenie niezgodnych krwinek czerwonych Zalecana dawka wynosi 20 mikrogra-
mów (100 j.m.) immunoglobuliny anty-D na 2 ml przetoczonej krwi Rh (D) dodatniej lub na 1 ml koncentratu krwinek czerwonych. Zaleca się konsultację ze specjalistą transfuzjologii w celu oceny zasadności zabiegu wymiany krwinek czerwonych w celu zmniejszenia 
zawartości D-dodatnich krwinek czerwonych i określenia dawki immunoglobuliny anty-D koniecznie do zahamowania immunizacji. Należy przeprowadzać testy kontrolne na obecność krwinek czerwonych RhD-dodatnich co 48 godzin i kontynuować podawanie immu-
noglobuliny anty-D do momentu, aż niemożliwe będzie wykrycie w krwioobiegu krwinek czerwonych RhD-dodatnich. W każdych okolicznościach sugeruje się nieprzekraczanie dawki maksymalnej 3000 mikrogramów (15 000 j.m.) z uwagi na ryzyko hemolizy. Zaleca 
się użycie alternatywnego produktu w postaci dożylnej, ponieważ jego zastosowanie pozwoli natychmiast osiągnąć odpowiednie stężenie w osoczu. Jeśli produkt w postaci dożylnej nie jest dostępny, należy podać bardzo dużą objętość domięśniowo przez okres kilku dni 
(patrz punkt 4.4). Dzieci i młodzież Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci. Pacjentki z nadwagą W przypadku pacjentek z nadwagą/otyłych należy rozważyć zastosowanie produktu anty-D do podawania 
dożylnego (patrz punkt 4.4). Sposób podawania Rhesonativ powinien być podawany domięśniowo. Jeżeli większe całkowite dawki (ponad 2 ml dla dzieci lub ponad 5 ml dla dorosłych) są wymagane, zaleca się podawanie ich w podzielonych dawkach w różne miejsca.
W przypadku zaburzeń krzepnięcia, gdy przeciwwskazane jest podawanie domięśniowe, można zastosować alternatywny produkt w postaci dożylnej. Wstrzyknięcie można podać podskórnie, jeśli produkt w postaci dożylnej nie jest dostępny. Wówczas powinno się 
zastosować delikatne uciśnięcie z zastosowaniem tamponu w miejscu wstrzyknięcia. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję(e) czynną(e) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, zwłaszcza u pacjentek z przeciwciałami prze-
ciwko IgA. Nadwrażliwość na ludzkie immunoglobuliny. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Z uwagi na ryzyko wystąpienia wstrząsu należy upewnić się, że Rhesonativ nie jest podawany do naczynia krwionośnego. Wstrzyknięcia 
muszą być wykonane domięśniowo. Przed wstrzyknięciem należy odciągnąć tłoczek strzykawki w celu upewnienia się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym. W przypadku podawania po porodzie produkt jest przeznaczony do podawania dla matki. Nie 
powinien być podawany noworodkowi. Produkt nie jest wskazany do podawania ani u osób Rh (D) dodatnich, ani u osób po wcześniejszej immunizacji antygenem Rh (D). Pacjentów powinno obserwować się przez co najmniej 20 minut po podaniu i przez co najmniej  
1 godzinę po pomyłkowym podaniu dożylnym. Nadwrażliwość Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości zdarzają się rzadko, może jednak wystąpić reakcja typu alergicznego na immunoglobulinę anty-D. Należy poinformować pacjentki o wczesnych objawach reakcji nad-
wrażliwości, takich jak pokrzywka w tym uogólniona pokrzywka, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, niedociśnienie i reakcja anafilaktyczna. Niezbędne leczenie zależy od charakteru i ciężkości działania niepożądanego. Produkt Rhesonativ zawiera niewielką 
ilość IgA. Immunoglobulina anty-D jest stosowana z powodzeniem w stanach wybiórczych niedoborów IgA, jednakże u pacjentek z niedoborem IgA mogą powstawać przeciwciała przeciwko IgA i mogą u nich wystąpić reakcje anafilaktyczne po podaniu produktów 
leczniczych uzyskanych z osocza i zawierających IgA. Lekarz powinien w związku z tym rozważyć korzyści leczenia produktem Rhesonativ, uwzględniając ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości. W rzadkich przypadkach podanie ludzkiej immunoglobuliny anty-D 
może spowodować spadek ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną, nawet u tych pacjentów, którzy wcześniej tolerowali leczenie ludzką immunoglobuliną. Podejrzenie wystąpienia reakcji alergicznej lub anafilaktycznej wymaga natychmiastowego przerwania podawania.  
W przypadku wstrząsu należy wdrożyć standardowe postępowanie medyczne. Reakcje hemolityczne Pacjenci po przetoczeniu niezgodnej krwi i którzy otrzymują duże dawki immunoglobuliny anty-D powinni być obserwowani w warunkach klinicznych i powinni mieć wy-
konywane badania laboratoryjne ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji hemolitycznej. Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe Ze stosowaniem immunoglobulin wiążą się tętnicze i żylne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, w tym zawał mięśnia sercowego, udar, zakrzepica 
żył głębokich i zatorowość płucna. Nie obserwowano zdarzeń zakrzepowo-zatorowych z związku ze stosowaniem produktu Rhesonativ, jednakże pacjentki powinni być odpowiednio nawodnione przed podaniem immunoglobulin. Należy zachować ostrożność u pacjentek  
z istniejącymi uprzednio czynnikami ryzyka zdarzeń zakrzepowych (jak nadciśnienie, cukrzyca oraz choroba naczyń lub zdarzenia zakrzepowe w wywiadzie, nabyta lub dziedziczna skłonność do zakrzepicy, długi okresem unieruchomienia, ciężka hipowolemia i z cho-
roby zwiększające lepkość krwi), zwłaszcza w razie przepisania większych dawek produktu Rhesonativ. Należy pouczyć pacjentki o pierwszych objawach zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, takich jak duszność, ból i obrzęk kończyny, ogniskowe deficyty neurologiczne  
i ból w klatce piersiowej, i poradzić, aby w razie wystąpienia takich objawów skontaktować się z natychmiast z lekarzem. Wpływ na wyniki testów serologicznych Po wstrzyknięciu immunoglobuliny przejściowy wzrost biernie przeniesionych przeciwciał we krwi pacjentów 
może dawać fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych. Bierne przeniesienie przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom erytrocytarnym, np. A, B, D może 
zakłócić przebieg pewnych testów serologicznych na obecność przeciwciał krwinek czerwonych, na przykład testu antyglobulinowego (test Coombsa), w szczególności 
w przypadku noworodków, których matki zostały poddane profilaktyce przed porodem. Pacjentki z nadwagą/otyłe W przypadku pacjentek z nadwagą/otyłych zaleca 
się zastosowanie dożylnego produktu anty-D z uwagi na możliwy brak skuteczności przy podaniu domięśniowym. Czynniki zakaźne Standardowe metody zapobiegania 
infekcjom wynikającym z leczenia produktami leczniczymi uzyskanymi z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badanie poszczególnych donacji oraz 
puli osocza na obecność swoistych markerów infekcji i włączenia skutecznych metod inaktywacji/usuwania wirusów w procesie wytwarzania. Pomimo to, w przypadku 
podawania produktów leczniczych uzyskanych z ludzkiej krwi lub osocza możliwość przeniesienia czynnika infekcyjnego nie może być całkowicie wyeliminowana. 
Dotyczy to także nieznanych lub nowych wirusów lub innych patogenów. Uważa się, że zastosowane procedury są skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak 
ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV) oraz bezotoczkowy wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Zastosowane 
procedury mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów bezotoczkowych takich parwowirus B19. Istnieje uspokajające doświadczenie kliniczne wobec 
braku przeniesienia wirusa zapalenia wątroby typu A czy parwowirusa B19 poprzez immunoglobuliny i zakłada się również, że obecność przeciwciał ma znaczący 
wpływ na bezpieczeństwo wirusologiczne produktu. Stanowczo zaleca się, aby za każdym razem podawania pacjentowi produktu Rhesonativ, Ważne informacje  
o niektórych składnikach leku Rhesonativ Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 1 ml (625 j.m.), co znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”. zapisywać nazwę  
i numer serii produktu w celu zachowania łączności pomiędzy danym pacjentem a serią produktu. Działania niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 
W okazjonalnych przypadkach mogą czasami wystąpić takie działania niepożądane jak dreszcze, ból głowy, zawroty głowy, gorączka, wymioty, reakcje alergiczne, 
nudności, ból stawów, niskie ciśnienie tętnicze krwi i umiarkowany ból okolicy lędźwiowej. W rzadkich przypadkach ludzkie immunoglobuliny mogą powodować 
nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz, w odosobnionych przypadkach, wstrząs anafilaktyczny, nawet jeżeli po poprzednim podaniu produktu pacjentka nie 
wykazywała nadwrażliwości. Reakcje lokalne w miejscu wstrzyknięcia: obrzęk, bolesność, zaczerwienienie, stwardnienie, miejscowe ucieplenie, swędzenia, zasinienie, 
miejscowy ból, tkliwość i wysypka; można zapobiec części z takich reakcji rozdzielając większe dawki na kilka miejsc wstrzyknięcia. Brak jest wystarczających danych 
pochodzących z badań klinicznych, dotyczących częstości występowania działań niepożądanych. Zgłaszano następujące działania niepożądane: W poniższej tabeli 
przedstawiono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA (zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz preferowaną terminologią). Kategorie częstości występowania określono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (≥ 
1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Podmiot odpowiedzialny Octapharma 
(IP) SPRL Allée de la Recherche 65 1070 Anderlecht Belgia numer pozwolenia na dopuszczenie doobrotu 14613 Kategoria dostępności Rp – lek wydawany z przepisu lekarza.

Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA Działanie niepożądane Częstość

występowania

Zaburzenia krwi u kładu chłonnego Reakcja hemolityczna nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego
Wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna/
nadwrażliwość

nieznana

Zaburzenia układu nerwowego ból głowy nieznana

Zaburzenia serca Częstoskurcz nieznana

Zaburzenia naczyniowe Niedociśnienie nieznana

Zaburzenia układu oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia

Świszczący oddech nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit Wymioty, nudności nieznana

Zaburzenia skory i tkanki podskórnej
Reakcja skórna, rumień, swędzenie,
świąd, pokrzywka

nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
i tkanki łącznej

Bóle stawów nieznana

Zaburzenia ogólne i stany
w miejscu podania

Gorączka, dyskomfort w klatce piersiowej, 
złe samopoczucie, dreszcze. W miejscu 
wstrzyknięcia: obrzęk, ból, rumień, stwardnienie, 
ucieplenie, świąd, wysypka, swędzenie

nieznana

Nazwa produktu leczniczego Rhesonativ, 625 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Skład jakościowy i ilościowy Immunoglobulina ludzka anty-D. 1 ml zawiera: Immunoglobulina ludzka anty-D 625 j.m. (125 µg) Zawartość białka ludzkiego: 165 mg w tym 
immunoglobuliny G co najmniej 95% Zawartość IgA nie przekracza 0,05% całkowitej zawartości białka. Jedna ampułka po 1 ml zawiera 625 j.m. (125 µg) immunoglobuliny ludzkiej anty-D. Jedna ampułka po 2 ml zawiera 1250 j.m. (250 µg) immunoglobuliny ludzkiej 
anty-D. Siła działania została określona na podstawie testu zgodnego z Farmakopeą Europejską. Równoważność jednostek międzynarodowych międzynarodowego preparatu referencyjnego określona jest przez Światową Organizację Zdrowia. Rozkład podklas IgG 
(wartości przybliżone): IgG1...70,5% IgG2 ...26,0% IgG3 ...2,8% IgG4 ...0,8% Maksymalna zawartość IgA wynosi 82,5 mikrogramów/ml. Wyprodukowany z ludzkiego osocza pochodzącego od dawców. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  
Postać farmaceutyczna Roztwór do wstrzykiwań. Roztwór może przyjmować barwę od bezbarwnej przez bladożółtą do jasnobrązowej. Wskazania do stosowania Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D)  obiet Rh (D) ujemnych w wieku rozrod-
czym •Profilaktyka przed porodem •Zaplanowana profilaktyka przed porodem •Profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży, włącznie z: poronienie/poronienie zagrażające, ciąża pozamaciczna lub zaśniad groniasty, 
wewnątrzmaciczną śmiercią płodu, krwawienie przezłożyskowe wynikające z krwawienia przedporodowego, punkcja owodni, biopsja kosmówki, inne manipulacyjne zabiegi położnicze w trakcie ciąży, np. obrót zewnętrzny, inwazyjne interwencje, kordocenteza, 
tępy uraz jamy brzusznej lub interwencja chirurgiczna w celu leczenia płodu. •Profilaktyka po porodzie•Poród dziecka Rh (D) dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe) Leczenie kobiet Rh (D) ujemnych w wieku rozrodczym po przetoczeniu niezgodnej krwi Rh (D) 
dodatniej lub innych produktów zawierających krwinki czerwone np. koncentrat płytek krwi. Dawkowanie i sposób podawania Dawka immunoglobuliny anty-D powinna być dostosowana do poziomu kontaktu z krwinkami czerwonymi Rh (D) dodatnimi  
i ustalona na podstawie założenia, że około 10 mikrogramów (50 j.m.) immunoglobuliny anty-D neutralizuje 0,5 ml koncentratu krwinek czerwonych Rh (D) dodatnich lub 1 ml krwi Rh (D) dodatniej. Na podstawie badań klinicznych preparatu Rhesonativ zaleca się 
następujące dawkowanie: Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D) kobiet Rh (D) ujemnych•Profilaktyka przed porodem. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami obecnie podawane dawki wahają się w granicach 50-330 mikrogramów lub 250-1650 j.m. •Zapla-
nowana profilaktyka przed porodem: Pojedyncza dawka (np. 250 g lub 1250 j.m.) między 28 a 30 tygodniem ciąży lub dwie dawki w 28 i 34 tygodniu.•Profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży:•Pojedyncza dawka 
(np.125 g lub 625 j.m. przed 12 tygodniem ciąży) (np. 250 g lub 1250 j.m. po 12 tygodniu ciąży) powinna zostać podana jak najszybciej, w ciągu 72 godzin i w razie potrzeby powtarzana co 6-12 tygodni przez okres trwania ciąży. W przypadku punkcji owodni  
i biopsji kosmówkowej po zabiegu należy podać pojedynczą dawkę leku (np. 250 g lub 1250 j.m.).•Profilaktyka po porodzie. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami, obecnie podawane dawki wahają się w granicach 100-300 mikrogramów lub 500-1500 j.m. Szczegółowe
informacje z badań klinicznych, patrz punkt 5.1. W przypadku podania mniejszej dawki (100 mikrogramów lub 500 j.m.) należy określić wielkość krwawienia płodowomatczynego. Dawka standardowa: 1250 j.m. (250 g). Przy zastosowaniu po porodzie produkt powinien 
zostać podany matce jak najszybciej w ciągu 72 godzin od porodu dziecka Rh dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe). Jeśli minęło więcej niż 72 godziny, nie należy rezygnować z podania produktu i podać go jak najszybciej. Dawkę poporodową należy podać nawet  
w przypadku, gdy zastosowano profilaktykę przed porodem i można zaobserwować jej działanie rezydualne w surowicy matki. W przypadku podejrzenia rozległego krwawienia płodowo-matczynego (ponad 4 ml (0,7%-0,8% kobiet)), np. przy niedokrwistości u płodu/
noworodka lub wewnątrzmaciczne. obumarcie płodu, powinno się ocenić jego wielkość za pomocą odpowiedniej metody, np. test z wymywaniem kwaśnym buforem Kleihauer-Betke stosowany do wykrywania HbF lub cytometria przepływowa stosowana w szczególności 
do identyfikacji krwinek RhD-dodatnich. Należy podać odpowiednio dodatkowe dawki immunoglobuliny anty-D (10 mikrogramów lub 50 j.m.) na 0,5 ml krwinek czerwonych płodu). Przetoczenie niezgodnych krwinek czerwonych Zalecana dawka wynosi 20 mikrogra-
mów (100 j.m.) immunoglobuliny anty-D na 2 ml przetoczonej krwi Rh (D) dodatniej lub na 1 ml koncentratu krwinek czerwonych. Zaleca się konsultację ze specjalistą transfuzjologii w celu oceny zasadności zabiegu wymiany krwinek czerwonych w celu zmniejszenia 
zawartości D-dodatnich krwinek czerwonych i określenia dawki immunoglobuliny anty-D koniecznie do zahamowania immunizacji. Należy przeprowadzać testy kontrolne na obecność krwinek czerwonych RhD-dodatnich co 48 godzin i kontynuować podawanie immu-
noglobuliny anty-D do momentu, aż niemożliwe będzie wykrycie w krwioobiegu krwinek czerwonych RhD-dodatnich. W każdych okolicznościach sugeruje się nieprzekraczanie dawki maksymalnej 3000 mikrogramów (15 000 j.m.) z uwagi na ryzyko hemolizy. Zaleca 
się użycie alternatywnego produktu w postaci dożylnej, ponieważ jego zastosowanie pozwoli natychmiast osiągnąć odpowiednie stężenie w osoczu. Jeśli produkt w postaci dożylnej nie jest dostępny, należy podać bardzo dużą objętość domięśniowo przez okres kilku dni 
(patrz punkt 4.4). Dzieci i młodzież Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci. Pacjentki z nadwagą W przypadku pacjentek z nadwagą/otyłych należy rozważyć zastosowanie produktu anty-D do podawania 
dożylnego (patrz punkt 4.4). Sposób podawania Rhesonativ powinien być podawany domięśniowo. Jeżeli większe całkowite dawki (ponad 2 ml dla dzieci lub ponad 5 ml dla dorosłych) są wymagane, zaleca się podawanie ich w podzielonych dawkach w różne miejsca.
W przypadku zaburzeń krzepnięcia, gdy przeciwwskazane jest podawanie domięśniowe, można zastosować alternatywny produkt w postaci dożylnej. Wstrzyknięcie można podać podskórnie, jeśli produkt w postaci dożylnej nie jest dostępny. Wówczas powinno się 
zastosować delikatne uciśnięcie z zastosowaniem tamponu w miejscu wstrzyknięcia. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję(e) czynną(e) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, zwłaszcza u pacjentek z przeciwciałami prze-
ciwko IgA. Nadwrażliwość na ludzkie immunoglobuliny. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Z uwagi na ryzyko wystąpienia wstrząsu należy upewnić się, że Rhesonativ nie jest podawany do naczynia krwionośnego. Wstrzyknięcia 
muszą być wykonane domięśniowo. Przed wstrzyknięciem należy odciągnąć tłoczek strzykawki w celu upewnienia się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym. W przypadku podawania po porodzie produkt jest przeznaczony do podawania dla matki. Nie 
powinien być podawany noworodkowi. Produkt nie jest wskazany do podawania ani u osób Rh (D) dodatnich, ani u osób po wcześniejszej immunizacji antygenem Rh (D). Pacjentów powinno obserwować się przez co najmniej 20 minut po podaniu i przez co najmniej  
1 godzinę po pomyłkowym podaniu dożylnym. Nadwrażliwość Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości zdarzają się rzadko, może jednak wystąpić reakcja typu alergicznego na immunoglobulinę anty-D. Należy poinformować pacjentki o wczesnych objawach reakcji nad-
wrażliwości, takich jak pokrzywka w tym uogólniona pokrzywka, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, niedociśnienie i reakcja anafilaktyczna. Niezbędne leczenie zależy od charakteru i ciężkości działania niepożądanego. Produkt Rhesonativ zawiera niewielką 
ilość IgA. Immunoglobulina anty-D jest stosowana z powodzeniem w stanach wybiórczych niedoborów IgA, jednakże u pacjentek z niedoborem IgA mogą powstawać przeciwciała przeciwko IgA i mogą u nich wystąpić reakcje anafilaktyczne po podaniu produktów 
leczniczych uzyskanych z osocza i zawierających IgA. Lekarz powinien w związku z tym rozważyć korzyści leczenia produktem Rhesonativ, uwzględniając ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości. W rzadkich przypadkach podanie ludzkiej immunoglobuliny anty-D 
może spowodować spadek ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną, nawet u tych pacjentów, którzy wcześniej tolerowali leczenie ludzką immunoglobuliną. Podejrzenie wystąpienia reakcji alergicznej lub anafilaktycznej wymaga natychmiastowego przerwania podawania.  
W przypadku wstrząsu należy wdrożyć standardowe postępowanie medyczne. Reakcje hemolityczne Pacjenci po przetoczeniu niezgodnej krwi i którzy otrzymują duże dawki immunoglobuliny anty-D powinni być obserwowani w warunkach klinicznych i powinni mieć wy-
konywane badania laboratoryjne ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji hemolitycznej. Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe Ze stosowaniem immunoglobulin wiążą się tętnicze i żylne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, w tym zawał mięśnia sercowego, udar, zakrzepica 
żył głębokich i zatorowość płucna. Nie obserwowano zdarzeń zakrzepowo-zatorowych z związku ze stosowaniem produktu Rhesonativ, jednakże pacjentki powinni być odpowiednio nawodnione przed podaniem immunoglobulin. Należy zachować ostrożność u pacjentek  
z istniejącymi uprzednio czynnikami ryzyka zdarzeń zakrzepowych (jak nadciśnienie, cukrzyca oraz choroba naczyń lub zdarzenia zakrzepowe w wywiadzie, nabyta lub dziedziczna skłonność do zakrzepicy, długi okresem unieruchomienia, ciężka hipowolemia i z cho-
roby zwiększające lepkość krwi), zwłaszcza w razie przepisania większych dawek produktu Rhesonativ. Należy pouczyć pacjentki o pierwszych objawach zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, takich jak duszność, ból i obrzęk kończyny, ogniskowe deficyty neurologiczne  
i ból w klatce piersiowej, i poradzić, aby w razie wystąpienia takich objawów skontaktować się z natychmiast z lekarzem. Wpływ na wyniki testów serologicznych Po wstrzyknięciu immunoglobuliny przejściowy wzrost biernie przeniesionych przeciwciał we krwi pacjentów 
może dawać fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych. Bierne przeniesienie przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom erytrocytarnym, np. A, B, D może 
zakłócić przebieg pewnych testów serologicznych na obecność przeciwciał krwinek czerwonych, na przykład testu antyglobulinowego (test Coombsa), w szczególności 
w przypadku noworodków, których matki zostały poddane profilaktyce przed porodem. Pacjentki z nadwagą/otyłe W przypadku pacjentek z nadwagą/otyłych zaleca 
się zastosowanie dożylnego produktu anty-D z uwagi na możliwy brak skuteczności przy podaniu domięśniowym. Czynniki zakaźne Standardowe metody zapobiegania 
infekcjom wynikającym z leczenia produktami leczniczymi uzyskanymi z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badanie poszczególnych donacji oraz 
puli osocza na obecność swoistych markerów infekcji i włączenia skutecznych metod inaktywacji/usuwania wirusów w procesie wytwarzania. Pomimo to, w przypadku 
podawania produktów leczniczych uzyskanych z ludzkiej krwi lub osocza możliwość przeniesienia czynnika infekcyjnego nie może być całkowicie wyeliminowana. 
Dotyczy to także nieznanych lub nowych wirusów lub innych patogenów. Uważa się, że zastosowane procedury są skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak 
ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV) oraz bezotoczkowy wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Zastosowane 
procedury mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów bezotoczkowych takich parwowirus B19. Istnieje uspokajające doświadczenie kliniczne wobec 
braku przeniesienia wirusa zapalenia wątroby typu A czy parwowirusa B19 poprzez immunoglobuliny i zakłada się również, że obecność przeciwciał ma znaczący 
wpływ na bezpieczeństwo wirusologiczne produktu. Stanowczo zaleca się, aby za każdym razem podawania pacjentowi produktu Rhesonativ, Ważne informacje  
o niektórych składnikach leku Rhesonativ Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 1 ml (625 j.m.), co znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”. zapisywać nazwę  
i numer serii produktu w celu zachowania łączności pomiędzy danym pacjentem a serią produktu. Działania niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 
W okazjonalnych przypadkach mogą czasami wystąpić takie działania niepożądane jak dreszcze, ból głowy, zawroty głowy, gorączka, wymioty, reakcje alergiczne, 
nudności, ból stawów, niskie ciśnienie tętnicze krwi i umiarkowany ból okolicy lędźwiowej. W rzadkich przypadkach ludzkie immunoglobuliny mogą powodować 
nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz, w odosobnionych przypadkach, wstrząs anafilaktyczny, nawet jeżeli po poprzednim podaniu produktu pacjentka nie 
wykazywała nadwrażliwości. Reakcje lokalne w miejscu wstrzyknięcia: obrzęk, bolesność, zaczerwienienie, stwardnienie, miejscowe ucieplenie, swędzenia, zasinienie, 
miejscowy ból, tkliwość i wysypka; można zapobiec części z takich reakcji rozdzielając większe dawki na kilka miejsc wstrzyknięcia. Brak jest wystarczających danych 
pochodzących z badań klinicznych, dotyczących częstości występowania działań niepożądanych. Zgłaszano następujące działania niepożądane: W poniższej tabeli 
przedstawiono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA (zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz preferowaną terminologią). Kategorie częstości występowania określono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (≥ 
1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Podmiot odpowiedzialny Octapharma 
(IP) SPRL Allée de la Recherche 65 1070 Anderlecht Belgia numer pozwolenia na dopuszczenie doobrotu 14613 Kategoria dostępności Rp – lek wydawany z przepisu lekarza.

Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA Działanie niepożądane Częstość

występowania

Zaburzenia krwi u kładu chłonnego Reakcja hemolityczna nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego
Wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna/
nadwrażliwość

nieznana

Zaburzenia układu nerwowego ból głowy nieznana

Zaburzenia serca Częstoskurcz nieznana

Zaburzenia naczyniowe Niedociśnienie nieznana

Zaburzenia układu oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia

Świszczący oddech nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit Wymioty, nudności nieznana

Zaburzenia skory i tkanki podskórnej
Reakcja skórna, rumień, swędzenie,
świąd, pokrzywka

nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
i tkanki łącznej

Bóle stawów nieznana

Zaburzenia ogólne i stany
w miejscu podania

Gorączka, dyskomfort w klatce piersiowej, 
złe samopoczucie, dreszcze. W miejscu 
wstrzyknięcia: obrzęk, ból, rumień, stwardnienie, 
ucieplenie, świąd, wysypka, swędzenie

nieznana

Nazwa produktu leczniczego Rhesonativ, 625 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Skład jakościowy i ilościowy Immunoglobulina ludzka anty-D. 1 ml zawiera: Immunoglobulina ludzka anty-D 625 j.m. (125 µg) Zawartość białka ludzkiego: 165 mg w tym 
immunoglobuliny G co najmniej 95% Zawartość IgA nie przekracza 0,05% całkowitej zawartości białka. Jedna ampułka po 1 ml zawiera 625 j.m. (125 µg) immunoglobuliny ludzkiej anty-D. Jedna ampułka po 2 ml zawiera 1250 j.m. (250 µg) immunoglobuliny ludzkiej 
anty-D. Siła działania została określona na podstawie testu zgodnego z Farmakopeą Europejską. Równoważność jednostek międzynarodowych międzynarodowego preparatu referencyjnego określona jest przez Światową Organizację Zdrowia. Rozkład podklas IgG 
(wartości przybliżone): IgG1...70,5% IgG2 ...26,0% IgG3 ...2,8% IgG4 ...0,8% Maksymalna zawartość IgA wynosi 82,5 mikrogramów/ml. Wyprodukowany z ludzkiego osocza pochodzącego od dawców. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  
Postać farmaceutyczna Roztwór do wstrzykiwań. Roztwór może przyjmować barwę od bezbarwnej przez bladożółtą do jasnobrązowej. Wskazania do stosowania Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D)  obiet Rh (D) ujemnych w wieku rozrod-
czym •Profilaktyka przed porodem •Zaplanowana profilaktyka przed porodem •Profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży, włącznie z: poronienie/poronienie zagrażające, ciąża pozamaciczna lub zaśniad groniasty, 
wewnątrzmaciczną śmiercią płodu, krwawienie przezłożyskowe wynikające z krwawienia przedporodowego, punkcja owodni, biopsja kosmówki, inne manipulacyjne zabiegi położnicze w trakcie ciąży, np. obrót zewnętrzny, inwazyjne interwencje, kordocenteza, 
tępy uraz jamy brzusznej lub interwencja chirurgiczna w celu leczenia płodu. •Profilaktyka po porodzie•Poród dziecka Rh (D) dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe) Leczenie kobiet Rh (D) ujemnych w wieku rozrodczym po przetoczeniu niezgodnej krwi Rh (D) 
dodatniej lub innych produktów zawierających krwinki czerwone np. koncentrat płytek krwi. Dawkowanie i sposób podawania Dawka immunoglobuliny anty-D powinna być dostosowana do poziomu kontaktu z krwinkami czerwonymi Rh (D) dodatnimi  
i ustalona na podstawie założenia, że około 10 mikrogramów (50 j.m.) immunoglobuliny anty-D neutralizuje 0,5 ml koncentratu krwinek czerwonych Rh (D) dodatnich lub 1 ml krwi Rh (D) dodatniej. Na podstawie badań klinicznych preparatu Rhesonativ zaleca się 
następujące dawkowanie: Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D) kobiet Rh (D) ujemnych•Profilaktyka przed porodem. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami obecnie podawane dawki wahają się w granicach 50-330 mikrogramów lub 250-1650 j.m. •Zapla-
nowana profilaktyka przed porodem: Pojedyncza dawka (np. 250 g lub 1250 j.m.) między 28 a 30 tygodniem ciąży lub dwie dawki w 28 i 34 tygodniu.•Profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży:•Pojedyncza dawka 
(np.125 g lub 625 j.m. przed 12 tygodniem ciąży) (np. 250 g lub 1250 j.m. po 12 tygodniu ciąży) powinna zostać podana jak najszybciej, w ciągu 72 godzin i w razie potrzeby powtarzana co 6-12 tygodni przez okres trwania ciąży. W przypadku punkcji owodni  
i biopsji kosmówkowej po zabiegu należy podać pojedynczą dawkę leku (np. 250 g lub 1250 j.m.).•Profilaktyka po porodzie. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami, obecnie podawane dawki wahają się w granicach 100-300 mikrogramów lub 500-1500 j.m. Szczegółowe
informacje z badań klinicznych, patrz punkt 5.1. W przypadku podania mniejszej dawki (100 mikrogramów lub 500 j.m.) należy określić wielkość krwawienia płodowomatczynego. Dawka standardowa: 1250 j.m. (250 g). Przy zastosowaniu po porodzie produkt powinien 
zostać podany matce jak najszybciej w ciągu 72 godzin od porodu dziecka Rh dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe). Jeśli minęło więcej niż 72 godziny, nie należy rezygnować z podania produktu i podać go jak najszybciej. Dawkę poporodową należy podać nawet  
w przypadku, gdy zastosowano profilaktykę przed porodem i można zaobserwować jej działanie rezydualne w surowicy matki. W przypadku podejrzenia rozległego krwawienia płodowo-matczynego (ponad 4 ml (0,7%-0,8% kobiet)), np. przy niedokrwistości u płodu/
noworodka lub wewnątrzmaciczne. obumarcie płodu, powinno się ocenić jego wielkość za pomocą odpowiedniej metody, np. test z wymywaniem kwaśnym buforem Kleihauer-Betke stosowany do wykrywania HbF lub cytometria przepływowa stosowana w szczególności 
do identyfikacji krwinek RhD-dodatnich. Należy podać odpowiednio dodatkowe dawki immunoglobuliny anty-D (10 mikrogramów lub 50 j.m.) na 0,5 ml krwinek czerwonych płodu). Przetoczenie niezgodnych krwinek czerwonych Zalecana dawka wynosi 20 mikrogra-
mów (100 j.m.) immunoglobuliny anty-D na 2 ml przetoczonej krwi Rh (D) dodatniej lub na 1 ml koncentratu krwinek czerwonych. Zaleca się konsultację ze specjalistą transfuzjologii w celu oceny zasadności zabiegu wymiany krwinek czerwonych w celu zmniejszenia 
zawartości D-dodatnich krwinek czerwonych i określenia dawki immunoglobuliny anty-D koniecznie do zahamowania immunizacji. Należy przeprowadzać testy kontrolne na obecność krwinek czerwonych RhD-dodatnich co 48 godzin i kontynuować podawanie immu-
noglobuliny anty-D do momentu, aż niemożliwe będzie wykrycie w krwioobiegu krwinek czerwonych RhD-dodatnich. W każdych okolicznościach sugeruje się nieprzekraczanie dawki maksymalnej 3000 mikrogramów (15 000 j.m.) z uwagi na ryzyko hemolizy. Zaleca 
się użycie alternatywnego produktu w postaci dożylnej, ponieważ jego zastosowanie pozwoli natychmiast osiągnąć odpowiednie stężenie w osoczu. Jeśli produkt w postaci dożylnej nie jest dostępny, należy podać bardzo dużą objętość domięśniowo przez okres kilku dni 
(patrz punkt 4.4). Dzieci i młodzież Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci. Pacjentki z nadwagą W przypadku pacjentek z nadwagą/otyłych należy rozważyć zastosowanie produktu anty-D do podawania 
dożylnego (patrz punkt 4.4). Sposób podawania Rhesonativ powinien być podawany domięśniowo. Jeżeli większe całkowite dawki (ponad 2 ml dla dzieci lub ponad 5 ml dla dorosłych) są wymagane, zaleca się podawanie ich w podzielonych dawkach w różne miejsca.
W przypadku zaburzeń krzepnięcia, gdy przeciwwskazane jest podawanie domięśniowe, można zastosować alternatywny produkt w postaci dożylnej. Wstrzyknięcie można podać podskórnie, jeśli produkt w postaci dożylnej nie jest dostępny. Wówczas powinno się 
zastosować delikatne uciśnięcie z zastosowaniem tamponu w miejscu wstrzyknięcia. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję(e) czynną(e) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, zwłaszcza u pacjentek z przeciwciałami prze-
ciwko IgA. Nadwrażliwość na ludzkie immunoglobuliny. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Z uwagi na ryzyko wystąpienia wstrząsu należy upewnić się, że Rhesonativ nie jest podawany do naczynia krwionośnego. Wstrzyknięcia 
muszą być wykonane domięśniowo. Przed wstrzyknięciem należy odciągnąć tłoczek strzykawki w celu upewnienia się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym. W przypadku podawania po porodzie produkt jest przeznaczony do podawania dla matki. Nie 
powinien być podawany noworodkowi. Produkt nie jest wskazany do podawania ani u osób Rh (D) dodatnich, ani u osób po wcześniejszej immunizacji antygenem Rh (D). Pacjentów powinno obserwować się przez co najmniej 20 minut po podaniu i przez co najmniej  
1 godzinę po pomyłkowym podaniu dożylnym. Nadwrażliwość Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości zdarzają się rzadko, może jednak wystąpić reakcja typu alergicznego na immunoglobulinę anty-D. Należy poinformować pacjentki o wczesnych objawach reakcji nad-
wrażliwości, takich jak pokrzywka w tym uogólniona pokrzywka, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, niedociśnienie i reakcja anafilaktyczna. Niezbędne leczenie zależy od charakteru i ciężkości działania niepożądanego. Produkt Rhesonativ zawiera niewielką 
ilość IgA. Immunoglobulina anty-D jest stosowana z powodzeniem w stanach wybiórczych niedoborów IgA, jednakże u pacjentek z niedoborem IgA mogą powstawać przeciwciała przeciwko IgA i mogą u nich wystąpić reakcje anafilaktyczne po podaniu produktów 
leczniczych uzyskanych z osocza i zawierających IgA. Lekarz powinien w związku z tym rozważyć korzyści leczenia produktem Rhesonativ, uwzględniając ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości. W rzadkich przypadkach podanie ludzkiej immunoglobuliny anty-D 
może spowodować spadek ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną, nawet u tych pacjentów, którzy wcześniej tolerowali leczenie ludzką immunoglobuliną. Podejrzenie wystąpienia reakcji alergicznej lub anafilaktycznej wymaga natychmiastowego przerwania podawania.  
W przypadku wstrząsu należy wdrożyć standardowe postępowanie medyczne. Reakcje hemolityczne Pacjenci po przetoczeniu niezgodnej krwi i którzy otrzymują duże dawki immunoglobuliny anty-D powinni być obserwowani w warunkach klinicznych i powinni mieć wy-
konywane badania laboratoryjne ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji hemolitycznej. Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe Ze stosowaniem immunoglobulin wiążą się tętnicze i żylne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, w tym zawał mięśnia sercowego, udar, zakrzepica 
żył głębokich i zatorowość płucna. Nie obserwowano zdarzeń zakrzepowo-zatorowych z związku ze stosowaniem produktu Rhesonativ, jednakże pacjentki powinni być odpowiednio nawodnione przed podaniem immunoglobulin. Należy zachować ostrożność u pacjentek  
z istniejącymi uprzednio czynnikami ryzyka zdarzeń zakrzepowych (jak nadciśnienie, cukrzyca oraz choroba naczyń lub zdarzenia zakrzepowe w wywiadzie, nabyta lub dziedziczna skłonność do zakrzepicy, długi okresem unieruchomienia, ciężka hipowolemia i z cho-
roby zwiększające lepkość krwi), zwłaszcza w razie przepisania większych dawek produktu Rhesonativ. Należy pouczyć pacjentki o pierwszych objawach zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, takich jak duszność, ból i obrzęk kończyny, ogniskowe deficyty neurologiczne  
i ból w klatce piersiowej, i poradzić, aby w razie wystąpienia takich objawów skontaktować się z natychmiast z lekarzem. Wpływ na wyniki testów serologicznych Po wstrzyknięciu immunoglobuliny przejściowy wzrost biernie przeniesionych przeciwciał we krwi pacjentów 
może dawać fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych. Bierne przeniesienie przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom erytrocytarnym, np. A, B, D może 
zakłócić przebieg pewnych testów serologicznych na obecność przeciwciał krwinek czerwonych, na przykład testu antyglobulinowego (test Coombsa), w szczególności 
w przypadku noworodków, których matki zostały poddane profilaktyce przed porodem. Pacjentki z nadwagą/otyłe W przypadku pacjentek z nadwagą/otyłych zaleca 
się zastosowanie dożylnego produktu anty-D z uwagi na możliwy brak skuteczności przy podaniu domięśniowym. Czynniki zakaźne Standardowe metody zapobiegania 
infekcjom wynikającym z leczenia produktami leczniczymi uzyskanymi z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badanie poszczególnych donacji oraz 
puli osocza na obecność swoistych markerów infekcji i włączenia skutecznych metod inaktywacji/usuwania wirusów w procesie wytwarzania. Pomimo to, w przypadku 
podawania produktów leczniczych uzyskanych z ludzkiej krwi lub osocza możliwość przeniesienia czynnika infekcyjnego nie może być całkowicie wyeliminowana. 
Dotyczy to także nieznanych lub nowych wirusów lub innych patogenów. Uważa się, że zastosowane procedury są skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak 
ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV) oraz bezotoczkowy wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Zastosowane 
procedury mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów bezotoczkowych takich parwowirus B19. Istnieje uspokajające doświadczenie kliniczne wobec 
braku przeniesienia wirusa zapalenia wątroby typu A czy parwowirusa B19 poprzez immunoglobuliny i zakłada się również, że obecność przeciwciał ma znaczący 
wpływ na bezpieczeństwo wirusologiczne produktu. Stanowczo zaleca się, aby za każdym razem podawania pacjentowi produktu Rhesonativ, Ważne informacje  
o niektórych składnikach leku Rhesonativ Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 1 ml (625 j.m.), co znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”. zapisywać nazwę  
i numer serii produktu w celu zachowania łączności pomiędzy danym pacjentem a serią produktu. Działania niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 
W okazjonalnych przypadkach mogą czasami wystąpić takie działania niepożądane jak dreszcze, ból głowy, zawroty głowy, gorączka, wymioty, reakcje alergiczne, 
nudności, ból stawów, niskie ciśnienie tętnicze krwi i umiarkowany ból okolicy lędźwiowej. W rzadkich przypadkach ludzkie immunoglobuliny mogą powodować 
nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz, w odosobnionych przypadkach, wstrząs anafilaktyczny, nawet jeżeli po poprzednim podaniu produktu pacjentka nie 
wykazywała nadwrażliwości. Reakcje lokalne w miejscu wstrzyknięcia: obrzęk, bolesność, zaczerwienienie, stwardnienie, miejscowe ucieplenie, swędzenia, zasinienie, 
miejscowy ból, tkliwość i wysypka; można zapobiec części z takich reakcji rozdzielając większe dawki na kilka miejsc wstrzyknięcia. Brak jest wystarczających danych 
pochodzących z badań klinicznych, dotyczących częstości występowania działań niepożądanych. Zgłaszano następujące działania niepożądane: W poniższej tabeli 
przedstawiono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA (zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz preferowaną terminologią). Kategorie częstości występowania określono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (≥ 
1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Podmiot odpowiedzialny Octapharma 
(IP) SPRL Allée de la Recherche 65 1070 Anderlecht Belgia numer pozwolenia na dopuszczenie doobrotu 14613 Kategoria dostępności Rp – lek wydawany z przepisu lekarza.

Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA Działanie niepożądane Częstość

występowania

Zaburzenia krwi u kładu chłonnego Reakcja hemolityczna nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego
Wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna/
nadwrażliwość

nieznana

Zaburzenia układu nerwowego ból głowy nieznana

Zaburzenia serca Częstoskurcz nieznana

Zaburzenia naczyniowe Niedociśnienie nieznana

Zaburzenia układu oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia

Świszczący oddech nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit Wymioty, nudności nieznana

Zaburzenia skory i tkanki podskórnej
Reakcja skórna, rumień, swędzenie,
świąd, pokrzywka

nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
i tkanki łącznej

Bóle stawów nieznana

Zaburzenia ogólne i stany
w miejscu podania

Gorączka, dyskomfort w klatce piersiowej, 
złe samopoczucie, dreszcze. W miejscu 
wstrzyknięcia: obrzęk, ból, rumień, stwardnienie, 
ucieplenie, świąd, wysypka, swędzenie

nieznana

BIBLIOGRAFIA:
1. Bręborowicz G.H. (red.), Położnictwo i ginekologia, tom II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, str. 103-111
2. Bugiera M., Szymankiewicz M., Choroba hemolityczna płodu i noworodka – pro�laktyka, diagnostyka i leczenie, Perinatologia, 
Neonatologia i Ginekologia 2012; 5 (2): 85-88
3. Hańczak I. i wsp., Dynamika zmian badań serologicznych i biochemicznych obserwowanych w kon�ikcie serologicznym anty-
-Rh(D) między matką a płodem – wpływ stosowanego systemu pro�laktyki. Opis przypadku, Acad. Med. Gedan. 2014: 44; 59-69
4. Radowicki S., Łaguna P., Wielgoś M., Zalecenia dotyczące stosowania immunoglobuliny anty-RhD w pro�laktyce kon�iktu 
matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh obowiązujące od dnia 18 grudnia 2015 roku

# W I E D Z A P T E K A R Z U



53p a t e n t  n a  z d r o w i e

Nazwa produktu leczniczego Rhesonativ, 625 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Skład jakościowy i ilościowy Immunoglobulina ludzka anty-D. 1 ml zawiera: Immunoglobulina ludzka anty-D 625 j.m. (125 µg) Zawartość białka ludzkiego: 165 mg w tym 
immunoglobuliny G co najmniej 95% Zawartość IgA nie przekracza 0,05% całkowitej zawartości białka. Jedna ampułka po 1 ml zawiera 625 j.m. (125 µg) immunoglobuliny ludzkiej anty-D. Jedna ampułka po 2 ml zawiera 1250 j.m. (250 µg) immunoglobuliny ludzkiej 
anty-D. Siła działania została określona na podstawie testu zgodnego z Farmakopeą Europejską. Równoważność jednostek międzynarodowych międzynarodowego preparatu referencyjnego określona jest przez Światową Organizację Zdrowia. Rozkład podklas IgG 
(wartości przybliżone): IgG1...70,5% IgG2 ...26,0% IgG3 ...2,8% IgG4 ...0,8% Maksymalna zawartość IgA wynosi 82,5 mikrogramów/ml. Wyprodukowany z ludzkiego osocza pochodzącego od dawców. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  
Postać farmaceutyczna Roztwór do wstrzykiwań. Roztwór może przyjmować barwę od bezbarwnej przez bladożółtą do jasnobrązowej. Wskazania do stosowania Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D)  obiet Rh (D) ujemnych w wieku rozrod-
czym •Profilaktyka przed porodem •Zaplanowana profilaktyka przed porodem •Profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży, włącznie z: poronienie/poronienie zagrażające, ciąża pozamaciczna lub zaśniad groniasty, 
wewnątrzmaciczną śmiercią płodu, krwawienie przezłożyskowe wynikające z krwawienia przedporodowego, punkcja owodni, biopsja kosmówki, inne manipulacyjne zabiegi położnicze w trakcie ciąży, np. obrót zewnętrzny, inwazyjne interwencje, kordocenteza, 
tępy uraz jamy brzusznej lub interwencja chirurgiczna w celu leczenia płodu. •Profilaktyka po porodzie•Poród dziecka Rh (D) dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe) Leczenie kobiet Rh (D) ujemnych w wieku rozrodczym po przetoczeniu niezgodnej krwi Rh (D) 
dodatniej lub innych produktów zawierających krwinki czerwone np. koncentrat płytek krwi. Dawkowanie i sposób podawania Dawka immunoglobuliny anty-D powinna być dostosowana do poziomu kontaktu z krwinkami czerwonymi Rh (D) dodatnimi  
i ustalona na podstawie założenia, że około 10 mikrogramów (50 j.m.) immunoglobuliny anty-D neutralizuje 0,5 ml koncentratu krwinek czerwonych Rh (D) dodatnich lub 1 ml krwi Rh (D) dodatniej. Na podstawie badań klinicznych preparatu Rhesonativ zaleca się 
następujące dawkowanie: Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D) kobiet Rh (D) ujemnych•Profilaktyka przed porodem. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami obecnie podawane dawki wahają się w granicach 50-330 mikrogramów lub 250-1650 j.m. •Zapla-
nowana profilaktyka przed porodem: Pojedyncza dawka (np. 250 g lub 1250 j.m.) między 28 a 30 tygodniem ciąży lub dwie dawki w 28 i 34 tygodniu.•Profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży:•Pojedyncza dawka 
(np.125 g lub 625 j.m. przed 12 tygodniem ciąży) (np. 250 g lub 1250 j.m. po 12 tygodniu ciąży) powinna zostać podana jak najszybciej, w ciągu 72 godzin i w razie potrzeby powtarzana co 6-12 tygodni przez okres trwania ciąży. W przypadku punkcji owodni  
i biopsji kosmówkowej po zabiegu należy podać pojedynczą dawkę leku (np. 250 g lub 1250 j.m.).•Profilaktyka po porodzie. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami, obecnie podawane dawki wahają się w granicach 100-300 mikrogramów lub 500-1500 j.m. Szczegółowe
informacje z badań klinicznych, patrz punkt 5.1. W przypadku podania mniejszej dawki (100 mikrogramów lub 500 j.m.) należy określić wielkość krwawienia płodowomatczynego. Dawka standardowa: 1250 j.m. (250 g). Przy zastosowaniu po porodzie produkt powinien 
zostać podany matce jak najszybciej w ciągu 72 godzin od porodu dziecka Rh dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe). Jeśli minęło więcej niż 72 godziny, nie należy rezygnować z podania produktu i podać go jak najszybciej. Dawkę poporodową należy podać nawet  
w przypadku, gdy zastosowano profilaktykę przed porodem i można zaobserwować jej działanie rezydualne w surowicy matki. W przypadku podejrzenia rozległego krwawienia płodowo-matczynego (ponad 4 ml (0,7%-0,8% kobiet)), np. przy niedokrwistości u płodu/
noworodka lub wewnątrzmaciczne. obumarcie płodu, powinno się ocenić jego wielkość za pomocą odpowiedniej metody, np. test z wymywaniem kwaśnym buforem Kleihauer-Betke stosowany do wykrywania HbF lub cytometria przepływowa stosowana w szczególności 
do identyfikacji krwinek RhD-dodatnich. Należy podać odpowiednio dodatkowe dawki immunoglobuliny anty-D (10 mikrogramów lub 50 j.m.) na 0,5 ml krwinek czerwonych płodu). Przetoczenie niezgodnych krwinek czerwonych Zalecana dawka wynosi 20 mikrogra-
mów (100 j.m.) immunoglobuliny anty-D na 2 ml przetoczonej krwi Rh (D) dodatniej lub na 1 ml koncentratu krwinek czerwonych. Zaleca się konsultację ze specjalistą transfuzjologii w celu oceny zasadności zabiegu wymiany krwinek czerwonych w celu zmniejszenia 
zawartości D-dodatnich krwinek czerwonych i określenia dawki immunoglobuliny anty-D koniecznie do zahamowania immunizacji. Należy przeprowadzać testy kontrolne na obecność krwinek czerwonych RhD-dodatnich co 48 godzin i kontynuować podawanie immu-
noglobuliny anty-D do momentu, aż niemożliwe będzie wykrycie w krwioobiegu krwinek czerwonych RhD-dodatnich. W każdych okolicznościach sugeruje się nieprzekraczanie dawki maksymalnej 3000 mikrogramów (15 000 j.m.) z uwagi na ryzyko hemolizy. Zaleca 
się użycie alternatywnego produktu w postaci dożylnej, ponieważ jego zastosowanie pozwoli natychmiast osiągnąć odpowiednie stężenie w osoczu. Jeśli produkt w postaci dożylnej nie jest dostępny, należy podać bardzo dużą objętość domięśniowo przez okres kilku dni 
(patrz punkt 4.4). Dzieci i młodzież Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci. Pacjentki z nadwagą W przypadku pacjentek z nadwagą/otyłych należy rozważyć zastosowanie produktu anty-D do podawania 
dożylnego (patrz punkt 4.4). Sposób podawania Rhesonativ powinien być podawany domięśniowo. Jeżeli większe całkowite dawki (ponad 2 ml dla dzieci lub ponad 5 ml dla dorosłych) są wymagane, zaleca się podawanie ich w podzielonych dawkach w różne miejsca.
W przypadku zaburzeń krzepnięcia, gdy przeciwwskazane jest podawanie domięśniowe, można zastosować alternatywny produkt w postaci dożylnej. Wstrzyknięcie można podać podskórnie, jeśli produkt w postaci dożylnej nie jest dostępny. Wówczas powinno się 
zastosować delikatne uciśnięcie z zastosowaniem tamponu w miejscu wstrzyknięcia. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję(e) czynną(e) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, zwłaszcza u pacjentek z przeciwciałami prze-
ciwko IgA. Nadwrażliwość na ludzkie immunoglobuliny. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Z uwagi na ryzyko wystąpienia wstrząsu należy upewnić się, że Rhesonativ nie jest podawany do naczynia krwionośnego. Wstrzyknięcia 
muszą być wykonane domięśniowo. Przed wstrzyknięciem należy odciągnąć tłoczek strzykawki w celu upewnienia się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym. W przypadku podawania po porodzie produkt jest przeznaczony do podawania dla matki. Nie 
powinien być podawany noworodkowi. Produkt nie jest wskazany do podawania ani u osób Rh (D) dodatnich, ani u osób po wcześniejszej immunizacji antygenem Rh (D). Pacjentów powinno obserwować się przez co najmniej 20 minut po podaniu i przez co najmniej  
1 godzinę po pomyłkowym podaniu dożylnym. Nadwrażliwość Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości zdarzają się rzadko, może jednak wystąpić reakcja typu alergicznego na immunoglobulinę anty-D. Należy poinformować pacjentki o wczesnych objawach reakcji nad-
wrażliwości, takich jak pokrzywka w tym uogólniona pokrzywka, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, niedociśnienie i reakcja anafilaktyczna. Niezbędne leczenie zależy od charakteru i ciężkości działania niepożądanego. Produkt Rhesonativ zawiera niewielką 
ilość IgA. Immunoglobulina anty-D jest stosowana z powodzeniem w stanach wybiórczych niedoborów IgA, jednakże u pacjentek z niedoborem IgA mogą powstawać przeciwciała przeciwko IgA i mogą u nich wystąpić reakcje anafilaktyczne po podaniu produktów 
leczniczych uzyskanych z osocza i zawierających IgA. Lekarz powinien w związku z tym rozważyć korzyści leczenia produktem Rhesonativ, uwzględniając ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości. W rzadkich przypadkach podanie ludzkiej immunoglobuliny anty-D 
może spowodować spadek ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną, nawet u tych pacjentów, którzy wcześniej tolerowali leczenie ludzką immunoglobuliną. Podejrzenie wystąpienia reakcji alergicznej lub anafilaktycznej wymaga natychmiastowego przerwania podawania.  
W przypadku wstrząsu należy wdrożyć standardowe postępowanie medyczne. Reakcje hemolityczne Pacjenci po przetoczeniu niezgodnej krwi i którzy otrzymują duże dawki immunoglobuliny anty-D powinni być obserwowani w warunkach klinicznych i powinni mieć wy-
konywane badania laboratoryjne ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji hemolitycznej. Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe Ze stosowaniem immunoglobulin wiążą się tętnicze i żylne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, w tym zawał mięśnia sercowego, udar, zakrzepica 
żył głębokich i zatorowość płucna. Nie obserwowano zdarzeń zakrzepowo-zatorowych z związku ze stosowaniem produktu Rhesonativ, jednakże pacjentki powinni być odpowiednio nawodnione przed podaniem immunoglobulin. Należy zachować ostrożność u pacjentek  
z istniejącymi uprzednio czynnikami ryzyka zdarzeń zakrzepowych (jak nadciśnienie, cukrzyca oraz choroba naczyń lub zdarzenia zakrzepowe w wywiadzie, nabyta lub dziedziczna skłonność do zakrzepicy, długi okresem unieruchomienia, ciężka hipowolemia i z cho-
roby zwiększające lepkość krwi), zwłaszcza w razie przepisania większych dawek produktu Rhesonativ. Należy pouczyć pacjentki o pierwszych objawach zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, takich jak duszność, ból i obrzęk kończyny, ogniskowe deficyty neurologiczne  
i ból w klatce piersiowej, i poradzić, aby w razie wystąpienia takich objawów skontaktować się z natychmiast z lekarzem. Wpływ na wyniki testów serologicznych Po wstrzyknięciu immunoglobuliny przejściowy wzrost biernie przeniesionych przeciwciał we krwi pacjentów 
może dawać fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych. Bierne przeniesienie przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom erytrocytarnym, np. A, B, D może 
zakłócić przebieg pewnych testów serologicznych na obecność przeciwciał krwinek czerwonych, na przykład testu antyglobulinowego (test Coombsa), w szczególności 
w przypadku noworodków, których matki zostały poddane profilaktyce przed porodem. Pacjentki z nadwagą/otyłe W przypadku pacjentek z nadwagą/otyłych zaleca 
się zastosowanie dożylnego produktu anty-D z uwagi na możliwy brak skuteczności przy podaniu domięśniowym. Czynniki zakaźne Standardowe metody zapobiegania 
infekcjom wynikającym z leczenia produktami leczniczymi uzyskanymi z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badanie poszczególnych donacji oraz 
puli osocza na obecność swoistych markerów infekcji i włączenia skutecznych metod inaktywacji/usuwania wirusów w procesie wytwarzania. Pomimo to, w przypadku 
podawania produktów leczniczych uzyskanych z ludzkiej krwi lub osocza możliwość przeniesienia czynnika infekcyjnego nie może być całkowicie wyeliminowana. 
Dotyczy to także nieznanych lub nowych wirusów lub innych patogenów. Uważa się, że zastosowane procedury są skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak 
ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV) oraz bezotoczkowy wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Zastosowane 
procedury mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów bezotoczkowych takich parwowirus B19. Istnieje uspokajające doświadczenie kliniczne wobec 
braku przeniesienia wirusa zapalenia wątroby typu A czy parwowirusa B19 poprzez immunoglobuliny i zakłada się również, że obecność przeciwciał ma znaczący 
wpływ na bezpieczeństwo wirusologiczne produktu. Stanowczo zaleca się, aby za każdym razem podawania pacjentowi produktu Rhesonativ, Ważne informacje  
o niektórych składnikach leku Rhesonativ Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 1 ml (625 j.m.), co znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”. zapisywać nazwę  
i numer serii produktu w celu zachowania łączności pomiędzy danym pacjentem a serią produktu. Działania niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 
W okazjonalnych przypadkach mogą czasami wystąpić takie działania niepożądane jak dreszcze, ból głowy, zawroty głowy, gorączka, wymioty, reakcje alergiczne, 
nudności, ból stawów, niskie ciśnienie tętnicze krwi i umiarkowany ból okolicy lędźwiowej. W rzadkich przypadkach ludzkie immunoglobuliny mogą powodować 
nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz, w odosobnionych przypadkach, wstrząs anafilaktyczny, nawet jeżeli po poprzednim podaniu produktu pacjentka nie 
wykazywała nadwrażliwości. Reakcje lokalne w miejscu wstrzyknięcia: obrzęk, bolesność, zaczerwienienie, stwardnienie, miejscowe ucieplenie, swędzenia, zasinienie, 
miejscowy ból, tkliwość i wysypka; można zapobiec części z takich reakcji rozdzielając większe dawki na kilka miejsc wstrzyknięcia. Brak jest wystarczających danych 
pochodzących z badań klinicznych, dotyczących częstości występowania działań niepożądanych. Zgłaszano następujące działania niepożądane: W poniższej tabeli 
przedstawiono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA (zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz preferowaną terminologią). Kategorie częstości występowania określono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (≥ 
1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Podmiot odpowiedzialny Octapharma 
(IP) SPRL Allée de la Recherche 65 1070 Anderlecht Belgia numer pozwolenia na dopuszczenie doobrotu 14613 Kategoria dostępności Rp – lek wydawany z przepisu lekarza.

Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA Działanie niepożądane Częstość

występowania

Zaburzenia krwi u kładu chłonnego Reakcja hemolityczna nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego
Wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna/
nadwrażliwość

nieznana

Zaburzenia układu nerwowego ból głowy nieznana

Zaburzenia serca Częstoskurcz nieznana

Zaburzenia naczyniowe Niedociśnienie nieznana

Zaburzenia układu oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia

Świszczący oddech nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit Wymioty, nudności nieznana

Zaburzenia skory i tkanki podskórnej
Reakcja skórna, rumień, swędzenie,
świąd, pokrzywka

nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
i tkanki łącznej

Bóle stawów nieznana

Zaburzenia ogólne i stany
w miejscu podania

Gorączka, dyskomfort w klatce piersiowej, 
złe samopoczucie, dreszcze. W miejscu 
wstrzyknięcia: obrzęk, ból, rumień, stwardnienie, 
ucieplenie, świąd, wysypka, swędzenie

nieznana

Nazwa produktu leczniczego Rhesonativ, 625 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Skład jakościowy i ilościowy Immunoglobulina ludzka anty-D. 1 ml zawiera: Immunoglobulina ludzka anty-D 625 j.m. (125 µg) Zawartość białka ludzkiego: 165 mg w tym 
immunoglobuliny G co najmniej 95% Zawartość IgA nie przekracza 0,05% całkowitej zawartości białka. Jedna ampułka po 1 ml zawiera 625 j.m. (125 µg) immunoglobuliny ludzkiej anty-D. Jedna ampułka po 2 ml zawiera 1250 j.m. (250 µg) immunoglobuliny ludzkiej 
anty-D. Siła działania została określona na podstawie testu zgodnego z Farmakopeą Europejską. Równoważność jednostek międzynarodowych międzynarodowego preparatu referencyjnego określona jest przez Światową Organizację Zdrowia. Rozkład podklas IgG 
(wartości przybliżone): IgG1...70,5% IgG2 ...26,0% IgG3 ...2,8% IgG4 ...0,8% Maksymalna zawartość IgA wynosi 82,5 mikrogramów/ml. Wyprodukowany z ludzkiego osocza pochodzącego od dawców. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  
Postać farmaceutyczna Roztwór do wstrzykiwań. Roztwór może przyjmować barwę od bezbarwnej przez bladożółtą do jasnobrązowej. Wskazania do stosowania Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D)  obiet Rh (D) ujemnych w wieku rozrod-
czym •Profilaktyka przed porodem •Zaplanowana profilaktyka przed porodem •Profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży, włącznie z: poronienie/poronienie zagrażające, ciąża pozamaciczna lub zaśniad groniasty, 
wewnątrzmaciczną śmiercią płodu, krwawienie przezłożyskowe wynikające z krwawienia przedporodowego, punkcja owodni, biopsja kosmówki, inne manipulacyjne zabiegi położnicze w trakcie ciąży, np. obrót zewnętrzny, inwazyjne interwencje, kordocenteza, 
tępy uraz jamy brzusznej lub interwencja chirurgiczna w celu leczenia płodu. •Profilaktyka po porodzie•Poród dziecka Rh (D) dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe) Leczenie kobiet Rh (D) ujemnych w wieku rozrodczym po przetoczeniu niezgodnej krwi Rh (D) 
dodatniej lub innych produktów zawierających krwinki czerwone np. koncentrat płytek krwi. Dawkowanie i sposób podawania Dawka immunoglobuliny anty-D powinna być dostosowana do poziomu kontaktu z krwinkami czerwonymi Rh (D) dodatnimi  
i ustalona na podstawie założenia, że około 10 mikrogramów (50 j.m.) immunoglobuliny anty-D neutralizuje 0,5 ml koncentratu krwinek czerwonych Rh (D) dodatnich lub 1 ml krwi Rh (D) dodatniej. Na podstawie badań klinicznych preparatu Rhesonativ zaleca się 
następujące dawkowanie: Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D) kobiet Rh (D) ujemnych•Profilaktyka przed porodem. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami obecnie podawane dawki wahają się w granicach 50-330 mikrogramów lub 250-1650 j.m. •Zapla-
nowana profilaktyka przed porodem: Pojedyncza dawka (np. 250 g lub 1250 j.m.) między 28 a 30 tygodniem ciąży lub dwie dawki w 28 i 34 tygodniu.•Profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży:•Pojedyncza dawka 
(np.125 g lub 625 j.m. przed 12 tygodniem ciąży) (np. 250 g lub 1250 j.m. po 12 tygodniu ciąży) powinna zostać podana jak najszybciej, w ciągu 72 godzin i w razie potrzeby powtarzana co 6-12 tygodni przez okres trwania ciąży. W przypadku punkcji owodni  
i biopsji kosmówkowej po zabiegu należy podać pojedynczą dawkę leku (np. 250 g lub 1250 j.m.).•Profilaktyka po porodzie. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami, obecnie podawane dawki wahają się w granicach 100-300 mikrogramów lub 500-1500 j.m. Szczegółowe
informacje z badań klinicznych, patrz punkt 5.1. W przypadku podania mniejszej dawki (100 mikrogramów lub 500 j.m.) należy określić wielkość krwawienia płodowomatczynego. Dawka standardowa: 1250 j.m. (250 g). Przy zastosowaniu po porodzie produkt powinien 
zostać podany matce jak najszybciej w ciągu 72 godzin od porodu dziecka Rh dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe). Jeśli minęło więcej niż 72 godziny, nie należy rezygnować z podania produktu i podać go jak najszybciej. Dawkę poporodową należy podać nawet  
w przypadku, gdy zastosowano profilaktykę przed porodem i można zaobserwować jej działanie rezydualne w surowicy matki. W przypadku podejrzenia rozległego krwawienia płodowo-matczynego (ponad 4 ml (0,7%-0,8% kobiet)), np. przy niedokrwistości u płodu/
noworodka lub wewnątrzmaciczne. obumarcie płodu, powinno się ocenić jego wielkość za pomocą odpowiedniej metody, np. test z wymywaniem kwaśnym buforem Kleihauer-Betke stosowany do wykrywania HbF lub cytometria przepływowa stosowana w szczególności 
do identyfikacji krwinek RhD-dodatnich. Należy podać odpowiednio dodatkowe dawki immunoglobuliny anty-D (10 mikrogramów lub 50 j.m.) na 0,5 ml krwinek czerwonych płodu). Przetoczenie niezgodnych krwinek czerwonych Zalecana dawka wynosi 20 mikrogra-
mów (100 j.m.) immunoglobuliny anty-D na 2 ml przetoczonej krwi Rh (D) dodatniej lub na 1 ml koncentratu krwinek czerwonych. Zaleca się konsultację ze specjalistą transfuzjologii w celu oceny zasadności zabiegu wymiany krwinek czerwonych w celu zmniejszenia 
zawartości D-dodatnich krwinek czerwonych i określenia dawki immunoglobuliny anty-D koniecznie do zahamowania immunizacji. Należy przeprowadzać testy kontrolne na obecność krwinek czerwonych RhD-dodatnich co 48 godzin i kontynuować podawanie immu-
noglobuliny anty-D do momentu, aż niemożliwe będzie wykrycie w krwioobiegu krwinek czerwonych RhD-dodatnich. W każdych okolicznościach sugeruje się nieprzekraczanie dawki maksymalnej 3000 mikrogramów (15 000 j.m.) z uwagi na ryzyko hemolizy. Zaleca 
się użycie alternatywnego produktu w postaci dożylnej, ponieważ jego zastosowanie pozwoli natychmiast osiągnąć odpowiednie stężenie w osoczu. Jeśli produkt w postaci dożylnej nie jest dostępny, należy podać bardzo dużą objętość domięśniowo przez okres kilku dni 
(patrz punkt 4.4). Dzieci i młodzież Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci. Pacjentki z nadwagą W przypadku pacjentek z nadwagą/otyłych należy rozważyć zastosowanie produktu anty-D do podawania 
dożylnego (patrz punkt 4.4). Sposób podawania Rhesonativ powinien być podawany domięśniowo. Jeżeli większe całkowite dawki (ponad 2 ml dla dzieci lub ponad 5 ml dla dorosłych) są wymagane, zaleca się podawanie ich w podzielonych dawkach w różne miejsca.
W przypadku zaburzeń krzepnięcia, gdy przeciwwskazane jest podawanie domięśniowe, można zastosować alternatywny produkt w postaci dożylnej. Wstrzyknięcie można podać podskórnie, jeśli produkt w postaci dożylnej nie jest dostępny. Wówczas powinno się 
zastosować delikatne uciśnięcie z zastosowaniem tamponu w miejscu wstrzyknięcia. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję(e) czynną(e) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, zwłaszcza u pacjentek z przeciwciałami prze-
ciwko IgA. Nadwrażliwość na ludzkie immunoglobuliny. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Z uwagi na ryzyko wystąpienia wstrząsu należy upewnić się, że Rhesonativ nie jest podawany do naczynia krwionośnego. Wstrzyknięcia 
muszą być wykonane domięśniowo. Przed wstrzyknięciem należy odciągnąć tłoczek strzykawki w celu upewnienia się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym. W przypadku podawania po porodzie produkt jest przeznaczony do podawania dla matki. Nie 
powinien być podawany noworodkowi. Produkt nie jest wskazany do podawania ani u osób Rh (D) dodatnich, ani u osób po wcześniejszej immunizacji antygenem Rh (D). Pacjentów powinno obserwować się przez co najmniej 20 minut po podaniu i przez co najmniej  
1 godzinę po pomyłkowym podaniu dożylnym. Nadwrażliwość Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości zdarzają się rzadko, może jednak wystąpić reakcja typu alergicznego na immunoglobulinę anty-D. Należy poinformować pacjentki o wczesnych objawach reakcji nad-
wrażliwości, takich jak pokrzywka w tym uogólniona pokrzywka, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, niedociśnienie i reakcja anafilaktyczna. Niezbędne leczenie zależy od charakteru i ciężkości działania niepożądanego. Produkt Rhesonativ zawiera niewielką 
ilość IgA. Immunoglobulina anty-D jest stosowana z powodzeniem w stanach wybiórczych niedoborów IgA, jednakże u pacjentek z niedoborem IgA mogą powstawać przeciwciała przeciwko IgA i mogą u nich wystąpić reakcje anafilaktyczne po podaniu produktów 
leczniczych uzyskanych z osocza i zawierających IgA. Lekarz powinien w związku z tym rozważyć korzyści leczenia produktem Rhesonativ, uwzględniając ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości. W rzadkich przypadkach podanie ludzkiej immunoglobuliny anty-D 
może spowodować spadek ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną, nawet u tych pacjentów, którzy wcześniej tolerowali leczenie ludzką immunoglobuliną. Podejrzenie wystąpienia reakcji alergicznej lub anafilaktycznej wymaga natychmiastowego przerwania podawania.  
W przypadku wstrząsu należy wdrożyć standardowe postępowanie medyczne. Reakcje hemolityczne Pacjenci po przetoczeniu niezgodnej krwi i którzy otrzymują duże dawki immunoglobuliny anty-D powinni być obserwowani w warunkach klinicznych i powinni mieć wy-
konywane badania laboratoryjne ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji hemolitycznej. Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe Ze stosowaniem immunoglobulin wiążą się tętnicze i żylne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, w tym zawał mięśnia sercowego, udar, zakrzepica 
żył głębokich i zatorowość płucna. Nie obserwowano zdarzeń zakrzepowo-zatorowych z związku ze stosowaniem produktu Rhesonativ, jednakże pacjentki powinni być odpowiednio nawodnione przed podaniem immunoglobulin. Należy zachować ostrożność u pacjentek  
z istniejącymi uprzednio czynnikami ryzyka zdarzeń zakrzepowych (jak nadciśnienie, cukrzyca oraz choroba naczyń lub zdarzenia zakrzepowe w wywiadzie, nabyta lub dziedziczna skłonność do zakrzepicy, długi okresem unieruchomienia, ciężka hipowolemia i z cho-
roby zwiększające lepkość krwi), zwłaszcza w razie przepisania większych dawek produktu Rhesonativ. Należy pouczyć pacjentki o pierwszych objawach zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, takich jak duszność, ból i obrzęk kończyny, ogniskowe deficyty neurologiczne  
i ból w klatce piersiowej, i poradzić, aby w razie wystąpienia takich objawów skontaktować się z natychmiast z lekarzem. Wpływ na wyniki testów serologicznych Po wstrzyknięciu immunoglobuliny przejściowy wzrost biernie przeniesionych przeciwciał we krwi pacjentów 
może dawać fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych. Bierne przeniesienie przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom erytrocytarnym, np. A, B, D może 
zakłócić przebieg pewnych testów serologicznych na obecność przeciwciał krwinek czerwonych, na przykład testu antyglobulinowego (test Coombsa), w szczególności 
w przypadku noworodków, których matki zostały poddane profilaktyce przed porodem. Pacjentki z nadwagą/otyłe W przypadku pacjentek z nadwagą/otyłych zaleca 
się zastosowanie dożylnego produktu anty-D z uwagi na możliwy brak skuteczności przy podaniu domięśniowym. Czynniki zakaźne Standardowe metody zapobiegania 
infekcjom wynikającym z leczenia produktami leczniczymi uzyskanymi z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badanie poszczególnych donacji oraz 
puli osocza na obecność swoistych markerów infekcji i włączenia skutecznych metod inaktywacji/usuwania wirusów w procesie wytwarzania. Pomimo to, w przypadku 
podawania produktów leczniczych uzyskanych z ludzkiej krwi lub osocza możliwość przeniesienia czynnika infekcyjnego nie może być całkowicie wyeliminowana. 
Dotyczy to także nieznanych lub nowych wirusów lub innych patogenów. Uważa się, że zastosowane procedury są skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak 
ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV) oraz bezotoczkowy wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Zastosowane 
procedury mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów bezotoczkowych takich parwowirus B19. Istnieje uspokajające doświadczenie kliniczne wobec 
braku przeniesienia wirusa zapalenia wątroby typu A czy parwowirusa B19 poprzez immunoglobuliny i zakłada się również, że obecność przeciwciał ma znaczący 
wpływ na bezpieczeństwo wirusologiczne produktu. Stanowczo zaleca się, aby za każdym razem podawania pacjentowi produktu Rhesonativ, Ważne informacje  
o niektórych składnikach leku Rhesonativ Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 1 ml (625 j.m.), co znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”. zapisywać nazwę  
i numer serii produktu w celu zachowania łączności pomiędzy danym pacjentem a serią produktu. Działania niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 
W okazjonalnych przypadkach mogą czasami wystąpić takie działania niepożądane jak dreszcze, ból głowy, zawroty głowy, gorączka, wymioty, reakcje alergiczne, 
nudności, ból stawów, niskie ciśnienie tętnicze krwi i umiarkowany ból okolicy lędźwiowej. W rzadkich przypadkach ludzkie immunoglobuliny mogą powodować 
nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz, w odosobnionych przypadkach, wstrząs anafilaktyczny, nawet jeżeli po poprzednim podaniu produktu pacjentka nie 
wykazywała nadwrażliwości. Reakcje lokalne w miejscu wstrzyknięcia: obrzęk, bolesność, zaczerwienienie, stwardnienie, miejscowe ucieplenie, swędzenia, zasinienie, 
miejscowy ból, tkliwość i wysypka; można zapobiec części z takich reakcji rozdzielając większe dawki na kilka miejsc wstrzyknięcia. Brak jest wystarczających danych 
pochodzących z badań klinicznych, dotyczących częstości występowania działań niepożądanych. Zgłaszano następujące działania niepożądane: W poniższej tabeli 
przedstawiono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA (zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz preferowaną terminologią). Kategorie częstości występowania określono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (≥ 
1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Podmiot odpowiedzialny Octapharma 
(IP) SPRL Allée de la Recherche 65 1070 Anderlecht Belgia numer pozwolenia na dopuszczenie doobrotu 14613 Kategoria dostępności Rp – lek wydawany z przepisu lekarza.

Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA Działanie niepożądane Częstość

występowania

Zaburzenia krwi u kładu chłonnego Reakcja hemolityczna nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego
Wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna/
nadwrażliwość

nieznana

Zaburzenia układu nerwowego ból głowy nieznana

Zaburzenia serca Częstoskurcz nieznana

Zaburzenia naczyniowe Niedociśnienie nieznana

Zaburzenia układu oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia

Świszczący oddech nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit Wymioty, nudności nieznana

Zaburzenia skory i tkanki podskórnej
Reakcja skórna, rumień, swędzenie,
świąd, pokrzywka

nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
i tkanki łącznej

Bóle stawów nieznana

Zaburzenia ogólne i stany
w miejscu podania

Gorączka, dyskomfort w klatce piersiowej, 
złe samopoczucie, dreszcze. W miejscu 
wstrzyknięcia: obrzęk, ból, rumień, stwardnienie, 
ucieplenie, świąd, wysypka, swędzenie

nieznana

Nazwa produktu leczniczego Rhesonativ, 625 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Skład jakościowy i ilościowy Immunoglobulina ludzka anty-D. 1 ml zawiera: Immunoglobulina ludzka anty-D 625 j.m. (125 µg) Zawartość białka ludzkiego: 165 mg w tym 
immunoglobuliny G co najmniej 95% Zawartość IgA nie przekracza 0,05% całkowitej zawartości białka. Jedna ampułka po 1 ml zawiera 625 j.m. (125 µg) immunoglobuliny ludzkiej anty-D. Jedna ampułka po 2 ml zawiera 1250 j.m. (250 µg) immunoglobuliny ludzkiej 
anty-D. Siła działania została określona na podstawie testu zgodnego z Farmakopeą Europejską. Równoważność jednostek międzynarodowych międzynarodowego preparatu referencyjnego określona jest przez Światową Organizację Zdrowia. Rozkład podklas IgG 
(wartości przybliżone): IgG1...70,5% IgG2 ...26,0% IgG3 ...2,8% IgG4 ...0,8% Maksymalna zawartość IgA wynosi 82,5 mikrogramów/ml. Wyprodukowany z ludzkiego osocza pochodzącego od dawców. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  
Postać farmaceutyczna Roztwór do wstrzykiwań. Roztwór może przyjmować barwę od bezbarwnej przez bladożółtą do jasnobrązowej. Wskazania do stosowania Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D)  obiet Rh (D) ujemnych w wieku rozrod-
czym •Profilaktyka przed porodem •Zaplanowana profilaktyka przed porodem •Profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży, włącznie z: poronienie/poronienie zagrażające, ciąża pozamaciczna lub zaśniad groniasty, 
wewnątrzmaciczną śmiercią płodu, krwawienie przezłożyskowe wynikające z krwawienia przedporodowego, punkcja owodni, biopsja kosmówki, inne manipulacyjne zabiegi położnicze w trakcie ciąży, np. obrót zewnętrzny, inwazyjne interwencje, kordocenteza, 
tępy uraz jamy brzusznej lub interwencja chirurgiczna w celu leczenia płodu. •Profilaktyka po porodzie•Poród dziecka Rh (D) dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe) Leczenie kobiet Rh (D) ujemnych w wieku rozrodczym po przetoczeniu niezgodnej krwi Rh (D) 
dodatniej lub innych produktów zawierających krwinki czerwone np. koncentrat płytek krwi. Dawkowanie i sposób podawania Dawka immunoglobuliny anty-D powinna być dostosowana do poziomu kontaktu z krwinkami czerwonymi Rh (D) dodatnimi  
i ustalona na podstawie założenia, że około 10 mikrogramów (50 j.m.) immunoglobuliny anty-D neutralizuje 0,5 ml koncentratu krwinek czerwonych Rh (D) dodatnich lub 1 ml krwi Rh (D) dodatniej. Na podstawie badań klinicznych preparatu Rhesonativ zaleca się 
następujące dawkowanie: Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D) kobiet Rh (D) ujemnych•Profilaktyka przed porodem. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami obecnie podawane dawki wahają się w granicach 50-330 mikrogramów lub 250-1650 j.m. •Zapla-
nowana profilaktyka przed porodem: Pojedyncza dawka (np. 250 g lub 1250 j.m.) między 28 a 30 tygodniem ciąży lub dwie dawki w 28 i 34 tygodniu.•Profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży:•Pojedyncza dawka 
(np.125 g lub 625 j.m. przed 12 tygodniem ciąży) (np. 250 g lub 1250 j.m. po 12 tygodniu ciąży) powinna zostać podana jak najszybciej, w ciągu 72 godzin i w razie potrzeby powtarzana co 6-12 tygodni przez okres trwania ciąży. W przypadku punkcji owodni  
i biopsji kosmówkowej po zabiegu należy podać pojedynczą dawkę leku (np. 250 g lub 1250 j.m.).•Profilaktyka po porodzie. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami, obecnie podawane dawki wahają się w granicach 100-300 mikrogramów lub 500-1500 j.m. Szczegółowe
informacje z badań klinicznych, patrz punkt 5.1. W przypadku podania mniejszej dawki (100 mikrogramów lub 500 j.m.) należy określić wielkość krwawienia płodowomatczynego. Dawka standardowa: 1250 j.m. (250 g). Przy zastosowaniu po porodzie produkt powinien 
zostać podany matce jak najszybciej w ciągu 72 godzin od porodu dziecka Rh dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe). Jeśli minęło więcej niż 72 godziny, nie należy rezygnować z podania produktu i podać go jak najszybciej. Dawkę poporodową należy podać nawet  
w przypadku, gdy zastosowano profilaktykę przed porodem i można zaobserwować jej działanie rezydualne w surowicy matki. W przypadku podejrzenia rozległego krwawienia płodowo-matczynego (ponad 4 ml (0,7%-0,8% kobiet)), np. przy niedokrwistości u płodu/
noworodka lub wewnątrzmaciczne. obumarcie płodu, powinno się ocenić jego wielkość za pomocą odpowiedniej metody, np. test z wymywaniem kwaśnym buforem Kleihauer-Betke stosowany do wykrywania HbF lub cytometria przepływowa stosowana w szczególności 
do identyfikacji krwinek RhD-dodatnich. Należy podać odpowiednio dodatkowe dawki immunoglobuliny anty-D (10 mikrogramów lub 50 j.m.) na 0,5 ml krwinek czerwonych płodu). Przetoczenie niezgodnych krwinek czerwonych Zalecana dawka wynosi 20 mikrogra-
mów (100 j.m.) immunoglobuliny anty-D na 2 ml przetoczonej krwi Rh (D) dodatniej lub na 1 ml koncentratu krwinek czerwonych. Zaleca się konsultację ze specjalistą transfuzjologii w celu oceny zasadności zabiegu wymiany krwinek czerwonych w celu zmniejszenia 
zawartości D-dodatnich krwinek czerwonych i określenia dawki immunoglobuliny anty-D koniecznie do zahamowania immunizacji. Należy przeprowadzać testy kontrolne na obecność krwinek czerwonych RhD-dodatnich co 48 godzin i kontynuować podawanie immu-
noglobuliny anty-D do momentu, aż niemożliwe będzie wykrycie w krwioobiegu krwinek czerwonych RhD-dodatnich. W każdych okolicznościach sugeruje się nieprzekraczanie dawki maksymalnej 3000 mikrogramów (15 000 j.m.) z uwagi na ryzyko hemolizy. Zaleca 
się użycie alternatywnego produktu w postaci dożylnej, ponieważ jego zastosowanie pozwoli natychmiast osiągnąć odpowiednie stężenie w osoczu. Jeśli produkt w postaci dożylnej nie jest dostępny, należy podać bardzo dużą objętość domięśniowo przez okres kilku dni 
(patrz punkt 4.4). Dzieci i młodzież Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci. Pacjentki z nadwagą W przypadku pacjentek z nadwagą/otyłych należy rozważyć zastosowanie produktu anty-D do podawania 
dożylnego (patrz punkt 4.4). Sposób podawania Rhesonativ powinien być podawany domięśniowo. Jeżeli większe całkowite dawki (ponad 2 ml dla dzieci lub ponad 5 ml dla dorosłych) są wymagane, zaleca się podawanie ich w podzielonych dawkach w różne miejsca.
W przypadku zaburzeń krzepnięcia, gdy przeciwwskazane jest podawanie domięśniowe, można zastosować alternatywny produkt w postaci dożylnej. Wstrzyknięcie można podać podskórnie, jeśli produkt w postaci dożylnej nie jest dostępny. Wówczas powinno się 
zastosować delikatne uciśnięcie z zastosowaniem tamponu w miejscu wstrzyknięcia. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję(e) czynną(e) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, zwłaszcza u pacjentek z przeciwciałami prze-
ciwko IgA. Nadwrażliwość na ludzkie immunoglobuliny. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Z uwagi na ryzyko wystąpienia wstrząsu należy upewnić się, że Rhesonativ nie jest podawany do naczynia krwionośnego. Wstrzyknięcia 
muszą być wykonane domięśniowo. Przed wstrzyknięciem należy odciągnąć tłoczek strzykawki w celu upewnienia się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym. W przypadku podawania po porodzie produkt jest przeznaczony do podawania dla matki. Nie 
powinien być podawany noworodkowi. Produkt nie jest wskazany do podawania ani u osób Rh (D) dodatnich, ani u osób po wcześniejszej immunizacji antygenem Rh (D). Pacjentów powinno obserwować się przez co najmniej 20 minut po podaniu i przez co najmniej  
1 godzinę po pomyłkowym podaniu dożylnym. Nadwrażliwość Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości zdarzają się rzadko, może jednak wystąpić reakcja typu alergicznego na immunoglobulinę anty-D. Należy poinformować pacjentki o wczesnych objawach reakcji nad-
wrażliwości, takich jak pokrzywka w tym uogólniona pokrzywka, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, niedociśnienie i reakcja anafilaktyczna. Niezbędne leczenie zależy od charakteru i ciężkości działania niepożądanego. Produkt Rhesonativ zawiera niewielką 
ilość IgA. Immunoglobulina anty-D jest stosowana z powodzeniem w stanach wybiórczych niedoborów IgA, jednakże u pacjentek z niedoborem IgA mogą powstawać przeciwciała przeciwko IgA i mogą u nich wystąpić reakcje anafilaktyczne po podaniu produktów 
leczniczych uzyskanych z osocza i zawierających IgA. Lekarz powinien w związku z tym rozważyć korzyści leczenia produktem Rhesonativ, uwzględniając ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości. W rzadkich przypadkach podanie ludzkiej immunoglobuliny anty-D 
może spowodować spadek ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną, nawet u tych pacjentów, którzy wcześniej tolerowali leczenie ludzką immunoglobuliną. Podejrzenie wystąpienia reakcji alergicznej lub anafilaktycznej wymaga natychmiastowego przerwania podawania.  
W przypadku wstrząsu należy wdrożyć standardowe postępowanie medyczne. Reakcje hemolityczne Pacjenci po przetoczeniu niezgodnej krwi i którzy otrzymują duże dawki immunoglobuliny anty-D powinni być obserwowani w warunkach klinicznych i powinni mieć wy-
konywane badania laboratoryjne ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji hemolitycznej. Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe Ze stosowaniem immunoglobulin wiążą się tętnicze i żylne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, w tym zawał mięśnia sercowego, udar, zakrzepica 
żył głębokich i zatorowość płucna. Nie obserwowano zdarzeń zakrzepowo-zatorowych z związku ze stosowaniem produktu Rhesonativ, jednakże pacjentki powinni być odpowiednio nawodnione przed podaniem immunoglobulin. Należy zachować ostrożność u pacjentek  
z istniejącymi uprzednio czynnikami ryzyka zdarzeń zakrzepowych (jak nadciśnienie, cukrzyca oraz choroba naczyń lub zdarzenia zakrzepowe w wywiadzie, nabyta lub dziedziczna skłonność do zakrzepicy, długi okresem unieruchomienia, ciężka hipowolemia i z cho-
roby zwiększające lepkość krwi), zwłaszcza w razie przepisania większych dawek produktu Rhesonativ. Należy pouczyć pacjentki o pierwszych objawach zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, takich jak duszność, ból i obrzęk kończyny, ogniskowe deficyty neurologiczne  
i ból w klatce piersiowej, i poradzić, aby w razie wystąpienia takich objawów skontaktować się z natychmiast z lekarzem. Wpływ na wyniki testów serologicznych Po wstrzyknięciu immunoglobuliny przejściowy wzrost biernie przeniesionych przeciwciał we krwi pacjentów 
może dawać fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych. Bierne przeniesienie przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom erytrocytarnym, np. A, B, D może 
zakłócić przebieg pewnych testów serologicznych na obecność przeciwciał krwinek czerwonych, na przykład testu antyglobulinowego (test Coombsa), w szczególności 
w przypadku noworodków, których matki zostały poddane profilaktyce przed porodem. Pacjentki z nadwagą/otyłe W przypadku pacjentek z nadwagą/otyłych zaleca 
się zastosowanie dożylnego produktu anty-D z uwagi na możliwy brak skuteczności przy podaniu domięśniowym. Czynniki zakaźne Standardowe metody zapobiegania 
infekcjom wynikającym z leczenia produktami leczniczymi uzyskanymi z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badanie poszczególnych donacji oraz 
puli osocza na obecność swoistych markerów infekcji i włączenia skutecznych metod inaktywacji/usuwania wirusów w procesie wytwarzania. Pomimo to, w przypadku 
podawania produktów leczniczych uzyskanych z ludzkiej krwi lub osocza możliwość przeniesienia czynnika infekcyjnego nie może być całkowicie wyeliminowana. 
Dotyczy to także nieznanych lub nowych wirusów lub innych patogenów. Uważa się, że zastosowane procedury są skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak 
ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV) oraz bezotoczkowy wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Zastosowane 
procedury mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów bezotoczkowych takich parwowirus B19. Istnieje uspokajające doświadczenie kliniczne wobec 
braku przeniesienia wirusa zapalenia wątroby typu A czy parwowirusa B19 poprzez immunoglobuliny i zakłada się również, że obecność przeciwciał ma znaczący 
wpływ na bezpieczeństwo wirusologiczne produktu. Stanowczo zaleca się, aby za każdym razem podawania pacjentowi produktu Rhesonativ, Ważne informacje  
o niektórych składnikach leku Rhesonativ Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 1 ml (625 j.m.), co znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”. zapisywać nazwę  
i numer serii produktu w celu zachowania łączności pomiędzy danym pacjentem a serią produktu. Działania niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 
W okazjonalnych przypadkach mogą czasami wystąpić takie działania niepożądane jak dreszcze, ból głowy, zawroty głowy, gorączka, wymioty, reakcje alergiczne, 
nudności, ból stawów, niskie ciśnienie tętnicze krwi i umiarkowany ból okolicy lędźwiowej. W rzadkich przypadkach ludzkie immunoglobuliny mogą powodować 
nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz, w odosobnionych przypadkach, wstrząs anafilaktyczny, nawet jeżeli po poprzednim podaniu produktu pacjentka nie 
wykazywała nadwrażliwości. Reakcje lokalne w miejscu wstrzyknięcia: obrzęk, bolesność, zaczerwienienie, stwardnienie, miejscowe ucieplenie, swędzenia, zasinienie, 
miejscowy ból, tkliwość i wysypka; można zapobiec części z takich reakcji rozdzielając większe dawki na kilka miejsc wstrzyknięcia. Brak jest wystarczających danych 
pochodzących z badań klinicznych, dotyczących częstości występowania działań niepożądanych. Zgłaszano następujące działania niepożądane: W poniższej tabeli 
przedstawiono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA (zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz preferowaną terminologią). Kategorie częstości występowania określono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (≥ 
1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Podmiot odpowiedzialny Octapharma 
(IP) SPRL Allée de la Recherche 65 1070 Anderlecht Belgia numer pozwolenia na dopuszczenie doobrotu 14613 Kategoria dostępności Rp – lek wydawany z przepisu lekarza.

Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA Działanie niepożądane Częstość

występowania

Zaburzenia krwi u kładu chłonnego Reakcja hemolityczna nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego
Wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna/
nadwrażliwość

nieznana

Zaburzenia układu nerwowego ból głowy nieznana

Zaburzenia serca Częstoskurcz nieznana

Zaburzenia naczyniowe Niedociśnienie nieznana

Zaburzenia układu oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia

Świszczący oddech nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit Wymioty, nudności nieznana

Zaburzenia skory i tkanki podskórnej
Reakcja skórna, rumień, swędzenie,
świąd, pokrzywka

nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
i tkanki łącznej

Bóle stawów nieznana

Zaburzenia ogólne i stany
w miejscu podania

Gorączka, dyskomfort w klatce piersiowej, 
złe samopoczucie, dreszcze. W miejscu 
wstrzyknięcia: obrzęk, ból, rumień, stwardnienie, 
ucieplenie, świąd, wysypka, swędzenie

nieznana
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Glutation (GSH), czyli 
y-glutamylo-

cysteinyloglicyna, jest 
najbardziej 

rozpowszechnionym 
niskocząsteczkowym 
związkiem tiolowym 

w przyrodzie i przy tym 
bardzo ważnym 

przeciwutleniaczem 
produkowanym przez 

ludzki organizm.

Glutation – klucz 
do zdrowia i młodości 

Glutation jest obecnie 
jedną z intensywniej 
badanych cząsteczek 

występujących w naszych 
komórkach i wciąż odkrywane są 
jego nowe właściwości. Wiadomo, 
że glutation odgrywa główną 
rolę w utrzymaniu � zjologicznej 
równowagi między prooksydan-
tami i antyoksydantami, neutrali-
zuje działanie wolnych rodników 
i reaktywne formy tlenu, a dzięki 
temu zapobiega chorobom 
nowotworowym, starzeniu się 
i śmierci komórek. Ponadto 
jego obecność warunkuje 
prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego, 
gdyż odgrywa kluczową rolę 
w rozmnażaniu i aktywności 
limfocytów. Wspomaga też 
regenerację innych antyoksy-
dantów, takich jak np. witamina 
C i E, oraz podnosi aktywność 
pozostałych antyoksydantów.

Najwięcej glutationu znajduje się 
wątrobie, gdzie pełni rolę 
czynnika detoksykacyjnego, 
rozpuszczając toksyny, które 
następnie mogą zostać wydalone 
z organizmu. Glutation uważany 

jest za czynnik mogący wpływać 
na długowieczność – im wyższy 
jest jego poziom w komórkach, 
tym bardziej chronione są one 
przed utlenianiem i niszczeniem, 
a organizm ma szanse bronić się 
przed toksynami, zakażeniami 
bakteryjnymi i wirusowymi czy 
procesami nowotworzenia.

Produkcja GSH stopniowo obniża 
się z wiekiem, a zbyt niski jego 
poziom sprawia, że komórki 
poddają się procesowi samoznisz-
czenia, organizm szybciej się 
starzeje i poddaje chorobom. 
Niski poziom glutationu u osób 
młodszych może być wynikiem 
ubogiej diety, przewlekłego 
stresu, palenia papierosów 
i spożywania alkoholu, braku 
ruchu, przebywania w toksycz-
nym środowisku czy nadużywa-
nia leków.

Niski poziom GSH stwierdza się 
również w przebiegu wielu 
schorzeń, zwłaszcza chorób 
neurodegeneracyjnych (choroba 
Parkinsona, choroba Alzheimera), 
cukrzycy i powikłań cukrzycowych
oraz chorób spowodowanych 

niedoborami immunologicznymi 
(np. AIDS). Niestety nie ma 
możliwości suplementowania 
czystego glutationu, gdyż 
podawany doustnie jest trawiony 
w przewodzie pokarmowym 
człowieka, ponadto nie 
przechodzi przez błony 
komórkowe i słabo przekracza 
barierę krew–mózg. Lepsze 
wyniki uzyskuje się poprzez 
wlewy dożylne, np. u pacjentów 
z chorobą Parkinsona.

Najpopularniejszą metodą jest 
jednak stymulacja biosyntezy 
GSH przez podawanie prekurso-
rów cysteiny. Cysteina jest 
jednym z trzech aminokwasów, 
z których zbudowany jest 
glutation (obok kwasu glutami-
nowego i glicyny), a najlepszym 
jej źródłem jest białko serwatki 
mleka krowiego. Do naturalnej 
produkcji glutationu niezbędne 
są również witaminy z grupy B, 
witamina C i E, selen, siarka i kwas 
α-liponowy, dlatego duże 
znaczenie ma zdrowa dieta 
bogata m.in. w jaja, mleko, mięso, 
podroby, ryby, a także warzywa 
takie jak brokuły, brukselka, 
kala� or i jarmuż, awokado 
i orzechy. Polecany jest też 
ostropest plamisty (oraz zioła 
wspomagające pracę wątroby), 
niektóre źródła mówią też 
o parzonej kawie i kakao.

Naukowcy wciąż intensywnie 
poszukują możliwości modulo-
wania poziomu GSH i cysteiny 
w komórkach, które miałoby 
zastosowanie w leczeniu wielu 
poważnych chorób oraz 
wspomagało funkcjonowanie 
zdrowych organizmów.
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Wszy to pasożyty 
zewnętrzne 

o charakterze 
kosmopolitycznym

– jedynym żywicielem 
jest człowiek. W Polsce 

wszawica to wciąż temat 
tabu, a wynika to z faktu, 
że społeczeństwo mylnie 

myśli, że wszawicę mają 
ludzie niedbający 

o higienę osobistą.

Wstydliwy 
problem – wszy

Taki pogląd jest 
nieprawdziwy, a smutne 
statystyki alarmują, że 

w ostatnich latach odnotowuje 
się wzrost wszawicy w krajach 
wysoko rozwiniętych. 
Problem tego pasożyta 
dotyczy wszystkich krajów 
i wszystkich kontynentów.

Kiedyś w szkołach i przedszko-
lach pielęgniarki regularnie 
sprawdzały głowy dzieci, dzisiaj 
już się tego nie praktykuje, 
a obowiązek monitorowania 
wszawicy przeszedł na rodziców. 
Wszawica wywoływana jest 
przez stawonogi będące trzema 
typami pasożyta: wesz głowowa 
– najbardziej znana i spotykana, 
wesz łonowa i wesz odzieżowa.

WS AWICA G OWY

W Polsce najczęściej mamy do 
czynienia z wszawicą głowy. Jej 
głównym i charakterystycznym 
objawem jest uporczywy świąd 
głowy, występują bąble 
pokrzywkowe i grudki obrzęko-
we, często sączące się – taką 
reakcję wywołują ukłucia wszy.
Wesz głowowa jest małym 
bezskrzydłym pasożytem, dorosłe 

osobniki mają wielkość 2-3 mm 
i barwę od bezbarwnej do 
czarnej. Dorosła samica znosi 
jajeczka, które bardzo mocno 
przyklejone są do nasady włosa, 
z których po 6-8 dniach wylęgają 
się nimfy.

JA  JĄ WY Y

Należy pamiętać, że obecność 
wszy we włosach dziecka nie 
świadczy o braku higieny czy 
jakimkolwiek zaniedbaniu. 
Rodzice powinni pamiętać 
również, że wszy atakują każdego 
typu włosy niezależnie od koloru, 
gęstości czy długości. Pierwsze 
objawy wszawicy w postaci 
swędzenia mogą pojawić się 
długo od momentu zarażenia. 
Każdy rodzic powinien regularnie 
kontrolować stan głowy swojego 
dziecka, a szczególnie wtedy, gdy 
maluch wraca z wakacji. Na 
ramiona dziecka zarzucamy biały 
ręcznik, następnie wilgotne włosy 
czeszemy partiami bardzo 
gęstym grzebieniem. Po zabiegu 
należy dokładnie obejrzeć ręcznik 
i grzebień.

Innym sposobem wykrywania 
pasożyta jest metoda bardzo 

podobna, polega ona na 
czesaniu suchych włosów nad 
umywalką lub wanną w taki 
sposób, aby głowa była 
pochylona do przodu. Podobnie 
jak w poprzednim przypadku 
dokładnie sprawdzamy grzebień. 
Ważną rzeczą jest również 
edukacja dziecka. Powinno ono 
wiedzieć, że nie wolno używać 
cudzych szczotek, grzebieni, 
gumek do włosów czy czapek.

LECZENIE

Po wykryciu problemu nie wolno 
zwlekać z leczeniem, należy 
pamiętać, że wszy bardzo szybko 
się rozprzestrzeniają. W aptekach 
dostępne są szampony, płyny, 
pianki, płukanki o działaniu 
owadobójczym, stworzone 
specjalnie do zwalczania 
wszawicy. Należy pamiętać, że 
środki te stosuje się w celu 
zniszczenia pasożyta, nie zaleca 
się ich stosowania w pro� laktyce, 
gdyż powodują uodpornienie się 
pasożyta na ich działanie.

Na rynku farmaceutycznym 
możemy znaleźć bogaty 
asortyment preparatów 
zwalczających wszy i gnidy. 
Zabieg zwalczający wszy należy 
wykonać zgodnie z instrukcją na 
ulotce, zazwyczaj po pierwszej 
aplikacji preparatu kurację 
powtarza się po kilku dniach (po 
7-10 dniach zgodnie z cyklem 
rozwojowym pasożyta), aby 
zabić wszystkie nowo wylęgłe 
larwy. Przy bardzo dużym 
zakażeniu zaleca się skrócenie 
włosów. Używany grzebień lub 
szczotkę należy dokładnie umyć 
ciepłą wodą z dodatkiem 
stosownego preparatu.

mgr farm. Magdalena Lorek  
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Dwa lata temu 
w Australii wprowadzono 

opiekę farmaceutyczną 
w leczeniu ran. Aptekarze 

przyjmują pacjentów 
z ranami ostrymi 

i przewlekłymi, zmieniają 
opatrunki i dostarczają 

wiedzę w zakresie opieki 
nad raną. Antyseptyka 

i nowoczesne środki 
opatrunkowe to jednak 

codzienność również 
polskich farmaceutów, 
gdyż pacjenci z ranami 

pojawiają się także 
w naszych aptekach – 

choć jeszcze nie tak 
o�cjalnie, jak w Australii.

Przychodzi pacjent  
z raną do apteki

Pacjenci z ranami pojawiają 
się w aptekach z różnych 
powodów, a najczęstszym 

jest prawdopodobnie łatwiejszy 
dostęp do farmaceuty niż 
do lekarza. Badania opinii 
publicznej wykazują, że aż 
90 proc. Polaków deklaruje 
pełne zaufanie do wiedzy 
i umiejętności zawodowych 
aptekarzy, nic dziwnego więc, 
że z niektórymi problemami 
przychodzą prosto do „pani 
magister”, zamiast ustawiać 
się w kolejce do rejestracji 
medycznej. Rany, które pokazują 
farmaceutom, to świeże rany 
powstałe w wyniku niedawnego 
urazu lub niegojące się 
prawidłowo rany przewlekłe.

OST A C Y P EWLE A

Pierwszym krokiem, jaki 
powinien poczynić farmaceuta, 
widząc pacjenta z raną, jest 
ustalenie jej rodzaju. Może to 
być rana ostra (leczona do kilku 
tygodni) lub rana przewlekła 
(która nie goi się w ciągu kilku 
tygodni mimo podjęcia 
profesjonalnego i właściwego 
leczenia), rana powierzchowna 
uszkadzająca tylko wierzchnią 
warstwę skóry, rana głęboka 

przekraczająca warstwę 
podskórną tkanki tłuszczowej 
lub drążąca, przenikająca do 
głęboko położonych organów 
lub jam ciała.

Znaczenie ma mechanizm jej 
powstawania (np. rany cięte, kłute, 
kąsane, amputacyjne, chemiczne 
lub termiczne, a także jako 
powikłanie niektórych chorób) 
oraz faza gojenia się rany i jej 
ewentualne zanieczyszczenie. 
Tutaj znaczenie ma wiek pacjenta, 
choroby współistniejące, 
stosowane dotychczas leki 
i opatrunki oraz inne czynniki 
wpływające na utrudnione 
gojenie. Choć farmaceuta nie 
zawsze dysponuje wystarczającą 
ilością czasu, wywiad z potrzebu-
jącym pomocy pacjentem może 
być kluczowy dla właściwego 
rozpoznania urazu i podjęcia 
właściwej decyzji odnośnie do 
leczenia i pielęgnacji rany.

Głównym celem pierwszej 
pomocy w przypadku ran ostrych 
jest zapobieganie nadmiernej 
utracie krwi oraz zmniejszenie 
ryzyka zanieczyszczenia 
i zakażenia rany. Ranę ostrą należy 
więc oczyścić, zdezynfekować (np. 
płynem lub żelem z oktenidyną 

i fenoksyetanolem) i zabezpieczyć 
jałowym opatrunkiem, a w przy-
padku mocnego krwawienia 
zastosować ucisk. Jeśli rana 
znajduje się np. na ręce lub nodze, 
opatrunek można zabezpieczyć 
zwykłym bandażem, w trudniej-
szych miejscach przydatna będzie 
opaska kohezyjna lub opatrunki 
z plastrem.

W przypadku zastosowania 
opatrunku zawierającego substan-
cję przeciwbakteryjną, musi być 
ona biozgodna z użytą wcześniej 
substancją dezynfekującą – anty-
septyków na bazie jodu nie 
można używać z opatrunkami 
zawierającymi srebro, nie wolno 
też łączyć działania antyseptyków 
zawierających oktenidynę i jod – 
zachodzi reakcja chemiczna 
uwalniania czystego jodu. Jeśli 
krwawienie jest bardzo ob�te, 
w ranie znajduje się ciało obce lub 
rana powstała w wyniku 
otwartego złamania, zdarzenie 
należy potraktować jak wypadek 
i wezwać do pacjenta pogotowie, 
udzielając mu pierwszej pomocy 
do czasu przybycia ratowników.

NIE WYGOI O SI

W przeciwieństwie do ran 
ostrych większość ran przewle-
kłych nie powstaje w wyniku 
działania mechanicznego, lecz 
są skutkiem ciężkich chorób. 
Rany przewlekłe, z którymi 
może zetknąć się farmaceuta 
w swojej praktyce, to m.in. rany 
odleżynowe, powikłane rany 
pooperacyjne, owrzodzenia 
typowe dla zespołu stopy 
cukrzycowej, owrzodzenia 
nowotworowe, owrzodzenia 
żylne goleni i inne. Istnieje wiele 
powodów, dla których proces 
gojenia przeciąga się i wikła. Dla 
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Marka, która 
jest Ci bliska. 
Bo z Polski!

PODSTAWĘ NASZEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ STANOWIĄ: 
INNOWACYJNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE.

Znajdziesz u nas bogaty wybór produktów 

do opatrywania ran, które spełniają 

oczekiwania wszystkich pacjentów. Nasze 

produkty tworzymy z myślą o różnorodnych 

potrzebach pacjentów z uwzględnieniem ich 

stylu życia, wieku czy stanu zdrowia.

Co sprawia, że Matopat to najlepszy wybór?

• Jesteśmy polską fi rmą innowacyjną

• Produkujemy w Polsce

• Działamy na rzecz poprawy jakości usług medycznych

• Inwestujemy w przyszłość

• Stoi za nami silny lider - TZMO

Wybierz produkt, który spełni Twoje oczekiwania w 100%!

Poznaj produkty Matopat!

O P I E K A  F A R M A C E U T Y C Z N A
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łatwiejszego zapamiętania 
najważniejszych z nich stworzono 
skrót DIDN’T HEAL, czyli z ang. „nie 
wygoiło się”, w którym kolejne 
litery oznaczają: D – cukrzyca 
(diabetes), I – infekcja, D – leki 
(drugs), N – niedożywienie, T 
– tkanka martwicza, H – hypoxia, 
E – napięcie na brzegach rany 
(excesive tension), A – inna rana 
(another wound), L – niska 
temperatura (low temperature).

Kluczowymi lokalnymi barierami 
dla procesu gojenia się ran jest 
nadmierny wysięk, zainfekowanie 
rany wielolekoopornymi 
patogenami określanymi jako 
MDRO (Multidrug-Resistant 
Organisms) oraz tworzony przez 
nie bio� lm – struktura, w której 
głębi mogą ukryć się przed 
działaniem substancji przeciw-
drobnoustrojowych, w tym 
również podawanych ogólno-
ustrojowo antybiotyków.
Aż 90 proc. ran przewlekłych 

charakteryzuje się obecnością 
bio� lmu, a ich leczenie wymaga 
specjalistycznych opatrunków, 
które cechuje m.in. zdolność 
utrzymywania właściwej 
temperatury i wilgotności między 
raną a opatrunkiem oraz 
usuwania nadmiaru wysięku 
i toksycznych cząsteczek (niektóre 
opatrunki zamieniają wysięk 
w żel), zabezpieczanie rany przed 
inwazją mikroorganizmów 
i ułatwianie właściwej wymiany 
gazowej z otoczeniem.

Na aptecznych półkach jest 
mnóstwo nowoczesnych 
produktów, do wyboru są m.in. 
opatrunki poliuretanowe 
w postaci błony półprzepuszczal-
nej, zalecane np. w leczeniu 
odleżyn, absorbujące wysięk 
i izolujące termicznie ranę gąbki 
poliuretanowe, wysoce 
uwodnione hydrożele, które 
wspomagają oczyszczanie rany 
i usuwanie tkanek martwiczych 
czy hydro� ber utrzymujący 
wilgotne środowisko ran 
zainfekowanych. Utrzymanie 
rany w wilgotnym środowisku to 
stosunkowo nowa zasada, 
wcześniej dążono raczej do 
osuszenia każdej rany. Dziś 
wiadomo, że wilgoć sprzyja 
naturalnym procesom oczysz-
czania rany, regeneracji 
uszkodzonych wcześniej tkanek, 
zmniejsza dolegliwości bólowe 
i nawet dwukrotnie przyspiesza 
gojenie.

KIEDY DO LEKARZA?

Udzielając porad pacjentowi 
z przewlekłą raną, zawsze trzeba 
brać pod uwagę nie tylko 
aktualny stan jego rany, ale też 
przyczyny, które doprowadziły 
do jej powstania. Czasami 
konieczne będzie skłonienie 
pacjenta do wizyty u lekarza, 
który zajmie się leczeniem 
choroby podstawowej, czyli np. 
cukrzycy, alergii, niewydolności 
krążeniowej czy otyłości. 
W przypadku odleżyn nie 
wystarczy leczenie nawet 
najnowocześniejszymi 
opatrunkami, jeśli nie zlikwiduje 
się powodu ich odnawiania się, 
czyli ucisku – najlepiej poprzez 
użycie odpowiednich, matera-
ców czy poduszek oraz 
częstego ułatwiania zmiany 
pozycji ciała u osoby leżącej.

Aby nie zagubić się w gąszczu 
nowoczesnych preparatów 
i polecać pacjentom wyłącznie 
te najskuteczniejsze w konkret-
nych przypadkach, warto 
korzystać ze szczegółowych 
poradników przygotowywa-
nych przez producentów 
(przysyłanych do aptek wraz 
z zamówionymi preparatami) 
oraz brać udział w organizowa-
nych przez nich e-szkoleniach. 
Informacji o bezpłatnych 
wykładach online można szukać 
m.in. na stronach okręgowych 
izb aptekarskich.

Rany, które pacjenci 
pokazują farmaceutom, 

to zazwyczaj świeże 
rany powstałe w wyni-
ku niedawnego urazu 

lub niegojące się 
prawidłowo rany 

przewlekłe.

Kamila Śnieżek
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CO NA PĘCHERZE I ODCISKI? PLASTRY
Odciski, pęcherze i otarcia na stopach tworzą się podczas nadmiernego tarcia lub długotrwałego 
nacisku na skórę. Powodem jest zazwyczaj źle dopasowane obuwie i zastosowane w nim materiały, 
a także warunki, w jakich jest użytkowane. Sporadycznie pojawiające się pęcherze, otarcia czy odciski 
można leczyć samodzielnie za pomocą środków dostępnych w aptekach. Najpopularniejsze i naj-
łatwiejsze w użyciu są plastry hydrokoloidowe zapewniające uszkodzonej skórze wilgotne środowisko 
przyspieszające gojenie, zabezpieczające i izolujące pęcherz czy odcisk od czynników zewnętrznych, 
a także łagodzące dyskomfort w czasie chodzenia. Dostępne są plastry dopasowane do przestrzeni 
między palcami, a także do linii pięty, gdzie najczęściej pojawiają się pęcherze. Na aptecznych półkach 
znajdziemy też płyny i kremy zmiękczające, pumeks do ścierania zrogowaciałej skóry tworzącej odcisk, 
specjalne obrączki żelowe na palce stóp, a także sztyfty i spraye zabezpieczające skórę przed powstawa-
niem otarć i pęcherzy. Równie ważna jest zmiana obuwia na dobrze dopasowane do stopy i wykonane 
z naturalnych, miękkich, przewiewnych materiałów.
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mgr farm.
Artur Rakowski  

farmaceuta, bloger 
i promotor zdrowia
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Zdrowie człowieka 
de�niowane jest jako 

ogólny dobrostan 
�zyczny, psychiczny oraz 

społeczny. Stąd łatwo 
można wywnioskować, 

że jednym z jego 
aspektów jest dbanie 
o odpowiednią masę 
ciała. W tym artykule 

zwrócimy szczególną 
uwagę na prozdrowotną 

rolę cynku, zwłaszcza 
w kontekście utraty 

ponadprogramowej 
masy ciała.

Rola cynku 
w gospodarce lipidami

Odpowiednia masa ciała 
oraz szczupły wygląd 
nie powinien kojarzyć 

się nam, farmaceutom, tylko 
i wyłącznie z kultem perfek-
cyjnej sylwetki. Należy uświada-
miać pacjentów, że otyłość to 
bardzo poważna i powszechna 
jednostka chorobowa. WHO 
alarmuje, że w przeciągu 
ostatnich 40 lat liczba osób, 
które mają nadwagę, wzrosła 
trzykrotnie, natomiast w samej 
Polsce co druga osoba ma 
nieprawidłową masę ciała.

OTY O  JA O 
P EWLE A CHO OBA 

NAS YCH C AS W

Warto wspomnieć, że przyczyny 
otyłości nie zawsze są oczywiste 
i mogą ją powodować zaburzenia 
psychiczne, problemy hormonal-
ne lub określone farmakoterapie. 
Dlatego niezwykle ważna jest 
wielokierunkowa terapia pod 
okiem specjalistów, począwszy od 
dietetyka, a skończywszy na 
psychologu.

Farmaceuta w aptece może 
wspomóc leczenie otyłości, np. 
proponując stosowanie cynku, 
które – jak się okaże w dalszej 
części artykułu – może być 
bardzo przydatne i skuteczne.
Takie kompleksowe działanie, 
przy współpracy pacjenta 
z specjalistami, pozwoli cieszyć 
się na długo zdrowiem i uniknąć 
w przyszłości przykrych 
konsekwencji otyłości. Szybsza 
zapadalność na choroby 
metaboliczne lub sercowo-na-
czyniowe, osłabione stawy i kości 
oraz problemy z płodnością to 
tylko niewielka część powikłań, 
jakie niesie za sobą daleko 
odbiegająca od normy wartość 
BMI (ang. body mass index).

OLA CYN  
W GOSPODA CE LIPID W

Wspomniany wcześniej cynk 
odgrywa dużą rolę w przeciwdzia-
łaniu negatywnym skutkom 
otyłości oraz pomaga w walce 
z nadmiernymi kilogramami. 
Badania pokazują, że osoby 
cierpiące na niedobór niektórych 
mikroelementów (w tym cynku) 
w bardzo łatwo uzyskują 
nadwyżkę kaloryczną, a co za tym 
idzie – w krótkim czasie zaczynają 
cierpieć na nadwagę.

Bardzo często mówi się, że ten 
pierwiastek, jak i wiele innych, nosi 
miano przeciwutleniacza. 
Wydawać by się mogło, że to 
aktualnie bardzo popularne hasło, 
jeśli chodzi o marketing prozdro-
wotny. Pacjent, który boryka się 
m.in. z problemem otyłości, 
powinien zdawać sobie sprawę, 
jakie konkretne korzyści przyniesie 
mu zmniejszenie stresu oksydacyj-
nego. Należy wyjaśnić choremu, 
że kiedy w organizmie mamy zbyt 
dużo tkanki tłuszczowej, zaczyna 
być ona źródłem problemów 
zdrowotnych, gdyż powoduje 
wspomniany stres oksydacyjny, 
gromadzenie się wolnych 
rodników oraz przewlekły stan 
zapalny. Odpowiedni poziom 
cynku pozwala zaktywizować do 
pracy enzymy antyoksydacyjne, 
które przeciwdziałają pogorszeniu 
się stanu zdrowia pacjenta, a co za 
tym idzie – wspomagają go 
w walce w osiągnięciu wymarzo-
nej masy ciała. Pomijając równie 
ważne efekty wizualne, pamiętaj-
my, że najistotniejsza jest tutaj 
pro�laktyka przewlekłych chorób, 
np. cukrzycy typu 2 lub choroby 
Hashimoto, którą pacjent jest 
w stanie wdrożyć przy odpowied-
niej diecie, aktywności �zycznej 
oraz uzupełnieniu niezbędnych 
pierwiastków i witamin.

Opisywany pierwiastek aktywnie 
wpływa również na metabolizm 
lipidów, ponieważ jest składnikiem 
adipocytokin, czyli substancji 
produkowanych i wydzielanych 
przez komórki tłuszczowe. Jak 
wiemy, gdy mamy do czynienia 
z otyłością, tkanka tłuszczowa staje 
się aktywnie endokrynnym 
tworem, który często wydziela 
substancje szkodliwe dla 
organizmu, nasila stan zapalny oraz 
nie hamuje uczucia głodu, co 
powoduje efekt błędnego koła.

Badania wskazują, że jedna 
z adipokin – zinc-α-glikoproteina 
(ZAG) – jest zależna od cynku. Jej 
rolą jest indukowanie i wspomaga-
nie procesu katabolizmu lipidów, 
który prowadzi do lipolizy. Warto 
wyjaśniać dociekliwym pacjentom, 
że takie zjawisko to nic innego jak 
spalanie tłuszczu. Co ciekawe, 
niezdrowa, wysokokaloryczna 
dieta oraz stan zapalny, który 
towarzyszy osobie z dużą 
nadwagą, hamują syntezę tej 
glikoproteiny. Stąd od razu nasunął 
się naukowcom wniosek, że może 
być to przełomowe białko, jeśli 
chodzi o leczenie otyłości.

Ogromny potencjał w działaniu 
antyoksydacyjnym cynku oraz 
regulacji metabolizmu wynika 
z tego, że wchodzi on w skład 
ponad 2 tys. czynników transkryp-
cyjnych oraz 300 enzymów. Fakt 
ten potwierdza badanie, w którym 
pacjenci z podwyższonym 
wskaźnikiem BMI zażywali 
codziennie 30 mg glukonianu 
cynku. Po miesiącu zaobserwowa-
no u nich wyraźny spadek masy 
ciała, który skutkował także 
ogromną poprawą wartości 
w badaniach lipidogramu. 
Poziom trójglicerydów 
w surowicy krwi tych osób 
znacznie się obniżył. Cynk miał 
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Cynk od początku 
bierze udział w syntezie 

oraz magazynowaniu 
insuliny. Odpowiada za 

jej stabilność oraz 
sprawne magazynowa-

nie, ponieważ jest 
składnikiem polimeru 

insuliny. Kontroluje 
także poziom glukozy 

we krwi z poziomu 
glukagonu.
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również wpływ na inne frakcje, 
np. cholesterol  LDL, cholesterol  
całkowit y oraz apolipoprotei ny. 
Wszystkie te trzy poziomy 
zostały obniżone do zadowala-
jących wartości. Jest to bardzo 
istotne, szczególnie w kontek-
ście zapobiegania chorobom 
niedokrwiennym serca oraz 
miażdżycy, które nieleczone 
i niemonitorowane mogą mieć 
śmiertelne skutki. Zwłaszcza 
obniżony poziom ApoB/ApoA1 
jest świetnym wynikiem, 
ponieważ świadczy to o popra-
wie stanu zdrowia pacjenta 
z hiperlipidemią.

Na podstawie tych wyników 
badań zauważamy, jak ważna 
jest świadomość chorych na 
temat kompleksowej terapii, 
która obejmuje nie tylko 
odpowiednią dietę i aktywność 
� zyczną, ale także uzupełnienie 
niedoborów określonych 
mikroelementów, które może 
być ciężkie do uzyskania 
poprzez samo zdrowe odżywia-
nie. W przypadku diety 
wegetariańskiej łatwo o niedo-
stateczną podaż cynku, 
ponieważ jego naturalne źródła 
to przede wszystkim mięso, 
podroby i wyroby odzwierzęce. 

 ZAPOBIEGANIE CUKRZYCY

 Bardzo często zbyt duża masa ciała 
powoduje pojawienie się 
insulinooporności lub stanu 
przedcukrzycowego, co 
w konsekwencji prowadzi do 
cukrzycy. Takich pacjentów znamy 
osobiście, codziennie mamy z nimi 
styczność, a statystyki mówią, że 
milion Polaków nie zdaje sobie 
sprawy, że choruje na cukrzycę. 
W pro� laktyce tych schorzeń 

niebagatelne znaczenie ma 
również stosowanie cynku.

Pierwiastek ten od początku 
bierze udział w syntezie oraz 
magazynowaniu insuliny. 
Odpowiada za jej stabilność oraz 
sprawne magazynowanie, 
ponieważ jest składnikiem 
polimeru insuliny. Kontroluje także 
poziom glukozy we krwi 
z poziomu glukagonu. Jak 
wiadomo, jest to hormon, który 
w razie potrzeby podwyższa 
poziom cukru we krwi. W sytu-
acjach patologicznych, jak np. stan 
przedcukrzycowy, taka regulacja 
może być nie do końca skuteczna.

Udowodniono w badaniach, że 
cynk wpływa hamująco na 
syntezę glukagonu, ponieważ 
posiada wiele specy� cznych 
transporterów w komórkach 
trzustki. To wszystko przekłada się 
na obniżenie glikemii pacjentów 
na czczo oraz dwie godziny po 
podczas testu obciążenia glukozą. 
W trakcie  terapii z wykorzysta-
niem jonów cynku obserwujemy 
także zmniejszoną wartość 
hemoglobiny glikowanej 
(HbA1c). Jest to bardzo istotny 
parametr dla diabetyków 
pokazujący, czy cukrzyca jest 
u nich kontrolowana i nie sieje 
nadmiernego spustoszenia 
w organizmie. Powyższe efekty 
mają niebagatelne znaczenie 
w pro� laktyce insulinooporności, 
stanu przedcukrzycowego i samej 
cukrzycy. 

PO OSTA E ISTOTNE 
ORAZ PROZDROWOTNE 
W A CIWO CI CYN

Pacjenci głównie kojarzą cynk 
jako wsparcie w przypadku 

wypadania włosów lub 
problemów dermatologicz-
nych. Natomiast warto się 
także skupić na niedocenianej 
zalecie tego pierwiastka, jaką 
jest poprawa odporności 
organizmu.  

Duża metaanaliza wykazała, 
że cynk ma ogromne 
powinowactwo do recepto-
rów ICAM-1, które znajdują się 
na powierzchni błon śluzo-
wych dróg oddechowych. 
Jakie ma to zatem znaczenie 
w profilaktyce infekcji? Otóż 
takie samo powinowactwo 
posiadają rhinowirusy 
odpowiedzialne za typowe 
objawy przeziębienia i chorób 
przenoszonych drogą 
kropelkową. Zastosowany 
odpowiednio wcześnie 
i w dużej dawce cynk może 
skutecznie ochronić nas przed 
infekcją, jej uciążliwymi 
objawami, a także skrócić czas 
choroby. Rhinowirusy nie 
mają zatem możliwości 
wniknięcia do organizmu oraz 
replikacji. Cynk oprócz 
wpływu na receptory ICAM-1 
działa również immunostymu-
lująco w kontekście podwyż-
szenia poziomu limfocytów T. 
Ten rodzaj komórek w dużej 
ilości pozwala na skuteczną 
walkę organizmu z wirusami, 
co w konsekwencji powoduje 
szybsze wyzdrowienie. Jest to 
bardzo istotne, ponieważ 
w przypadku niedostatecznej 
odpowiedzi układu immuno-
logicznego infekcja wirusowa 
może przejść w bakteryjną, 
a stąd prosta droga do długiej 
i uciążliwej antybiotykoterapii.

W Ł A Ś C I W O Ś C I  C Y N K U

od 3. roku 
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Trądzik

Nie znamy dokładnej przy-
czyny trądziku dorosłych, 
jednak najnowsze badania 

wskazują na zapalną podstawę 
tej dermatozy. Współcześnie 
powszechną formą staje się trądzik 
dorosłych: uporczywy – będący 
kontynuacją trądziku młodzień-
czego, nawracający – pojawiający 
się po czasowym regresie 
i późny – występujący w dorosłym 
życiu, przeważnie u kobiet. W jego 
przebiegu dochodzi do nadpro-
dukcji sebum (łoju), zgrubienia 
warstwy naskórka i jej utrudnio-
nego złuszczania. Złogi martwych 
komórek naskórkowych zatykają 
ujścia gruczołów łojowych, 
wydzielina zaczyna się gromadzić 
wewnątrz, a efektem jest widoczna 
zmiana trądzikowa, która może 
osiągać postać zaskórnika, grudki, 
krostki, guzka i ostatecznie 
blizny. Często dochodzi też 
do nadkażenia bakteryjnego 
Propionibacterium acnes. Trądzik 
młodzieńczy obejmuje okolicę 
rynien łojotokowych – twarzowy 
obszar T, plecy i pas między-
piersiowy, a trądzik dorosłych 
ogniskuje się głównie w okolicy 
brody i obszaru podżuchwowego.

KIEDY WIZYTA 
U SPECJALISTY?

Bez względu na rodzaj trądziku 
zalecenia są podobne,

ukierunkowują na zdrowszy styl 
życia, a ostatecznie wymagają 
wizyty u specjalisty. O kilka 
wskazówek w zakresie apteczne-
go doradztwa przy cerze 
trądzikowej poprosiłam
dr n. med. Annę Okruszko.

– Z doświadczenia klinicznego 
mogę z pewnością doradzić wizytę 
u dermatologa przy dosłownie 
każdych objawach trądziku – radzi 
dr Okruszko. – Dlaczego? Przecież 
jest to zjawisko powszechne 
i niemal każdy z nas umie poradzić 
sobie z niezbyt nasilonymi 
zmianami np. u nastolatków. 
Zgadzam się w pełni z tezą, że 
z większością objawów trądziko-
wych możemy poradzić sobie 
w zaciszu domowym, nie włączając 
specjalistycznego leczenia. Skąd 
więc rada, aby odwiedzić 
dermatologa? W dzisiejszych 
czasach mamy na rynku bardzo 
szeroką gamę skutecznych 
produktów i kosmetyków, które 
sprzedawane bez recepty 
powodują, że pacjenci radzą sobie 
metodą prób i błędów, które często 
pogarszają stan skóry i prowadzą 
do frustracji młodego pacjenta 
i rodziców. Rozwiązaniem mogłoby 
być prowadzenie szkoleń dla 
aptekarzy.

Aptekarz musi przeprowadzić 
wywiad i ocenić potencjalną 

przyczynę problemu. Trądzik 
może towarzyszyć stosowaniu 
pewnych leków, np. leków 
sterydowych, antykoncepcyjnych, 
barbituranów, izoniazydu, 
fenytoiny, ryfampicyny, witamin 
z grupy B, szczególnie B12, 
związków jodu, bromu czy soli 
litu. W takiej sytuacji oprócz 
udzielenia porady powinno się 
rozważyć mody� kację farmakote-
rapii. Problemy hormonalne też 
wywołują trądzik i w tym 
wypadku, przy widocznej 
nadwadze, nadmiernym 
owłosieniu, łysieniu typu 
kobiecego, stwierdzonej 
w wywiadzie niedoczynności 
tarczycy, zaburzeniach cyklu 
miesiączkowego, zespole 
policystycznych jajników czy 
podejrzeniu zmian endokryno-
logicznych, powinniśmy pacjenta 
skierować do specjalisty.

– Bezwzględnego skierowania do 
lekarza wymagają obecne zmiany 
ropne lub głębokie guzy zapalne, 
które  wymagają systematycznego 
leczenia – podkreśla dr Okruszko. 
– Często jest tak, że w przypadku 
trądziku pospolitego dzięki 
odpowiedniej pielęgnacji 
domowej w połączeniu 
z zabiegami gabinetowym 
(najczęściej peelingami) nie ma 
już konieczności leczenia 
farmakologicznego.

NACIS  NA D OWĄ 
DIET

Istotną przyczyną trądziku mogą 
być czynniki środowiskowe. 
Farmaceuta powinien położyć 
nacisk na zdrową dietę, bo 
pożywienie o niskim indeksie 
glikemicznym może znacząco 
ograniczyć nasilenie zmian. Dieta 
bogata w węglowodany 
powoduje wyrzut insuliny, 
poposiłkową hiperinsulinemię 

Trądzik jest przewlekłą, 
zapalną dermatozą 
występującą często 

u nastolatków 
i ustępującą samoistnie 

w późnym okresie 
dojrzewania lub wczesnej 
dorosłości. Współcześnie 
powszechną formą staje 
się trądzik dorosłych. Jak 

sobie z nim radzić?

mgr farm.
Karolina Wotlińska-Pełka    

członek Częstochowskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej
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Trądzik niesie ze sobą 
defekt kosmetyczny 

trudny do zaakcepto-
wania i może 

alienować społecznie, 
szczególnie jeśli zmiany 

są nasilone. Ważnym 
czynnikiem kontroli 

choroby jest wsparcie 
psychologiczne i świa-
domość, że jedną z jej 

przyczyn może być 
stres, który występując 

długotrwale, obniża 
odporność i prowadzi 

do stanu zapalnego.
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i zmiany hormonalne stymulujące 
produkcję sebum. Dieta przy 
trądziku powinna zapewniać 
codzienną porcję witamin A, C, D 
oraz E, cynku, likopenu, miedzi, 
selenu, czyli naturalnych przeciwu-
tleniaczy. Pacjent powinien unikać 
używek, ostrych przypraw 
i produktów ciężkostrawnych, a przy 
tym dbać o dobre nawodnienie 
organizmu i zapewnić sobie porcję 
niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (szczególnie 
omega-3) i dobry jakościowo 
probiotyk.

O zasadności polecania dostęp-
nych suplementów pani doktor 
mówi krótko: – Z mojego 
doświadczenia wynika, że 
suplementy diety nie mają 
zdecydowanego wpływu na 
przebieg leczenia trądziku.

Warto wspomnieć o trądziku 
kosmetycznym, bo ta przypadłość 
występuje u osób stosujących źle 
dobrane kosmetyki. Osoby 
o skórze mieszanej lub tłustej, 
wybierając zbyt obciążające 
produkty, mogą bezwiednie 
doprowadzić do zatykania porów 
skóry i tworzenia się zmian 
paratrądzikowych. Należy 
poradzić im odstawienie 
stosowanych kosmetyków, 
włączając w to produkty do 
makijażu, zalecić lekkie i łagodne 
produkty nawilżające i oczyszcza-
jące. Zalecana pielęgnacja jest 
podobna jak w innych 
postaciach trądzikowych.

WAŻNE PYTANIE: 
ILE PACJENT MA LAT

– Gdy pacjent przychodzi do 
apteki i mówi: „poproszę coś do 
pielęgnacji skóry trądzikowej”, 
pierwszym pytaniem naprowa-
dzającym nas na właściwy trop 
mogłoby być pytanie, ile pacjent 
ma lat – wskazuje dr Okruszko. – 
Z praktyki wynika, że u nastolatków 
w młodszym wieku – 10-12 lat 
u dziewczynek i 11-13 lat 
u chłopców – pierwsze zmiany 
trądzikowe to zazwyczaj grudki 
zapalne, zaskórniki zamknięte, ale 

też towarzyszy im jeszcze 
delikatna, skłonna do podrażnień 
skóra, bardziej charakterystyczna 
dla dzieci, mniej dla adolescen-
tów. W tym przypadku nie warto 
polecać produktów wysuszają-
cych zawierających alkohol lub 
polecić ich stosowanie wyłącznie 
na strefę T, tak aby nie podrażniać 
i nie wysuszać policzków. Zbytnie 
ich podrażnienie możne 
spowodować stan zapalny, 
nasilenie objawów trądzikowych. 
W tym wieku nie polecam 
samodzielnego wykonywania 
peelingów. Na większe zmiany 
można polecić stosowanie 
punktowo sztyftów o działaniu 
ściągającym, przeciwbakteryjnym 
i wysuszającym. Jeśli polecamy 
kremy z delikatnymi kwasami, to 
powinny być one bezwzględnie 
używane na zmianę z kremami 
nawilżającymi do skóry trądziko-
wej. Pacjenci na własną ręką 
bardzo chętnie i intensywnie 
wysuszają skórę trądzikową, 
dlatego też kremy nawilżające są 
istotne w procesie leczenia.

Mając do czynienia z nastolatkami 
w wieku 14-18 lat, należy zwrócić 
uwagę na rodzaj skóry. Czy jest to 
skóra jasna, delikatna, ze zmianami 
zapalnymi – wtedy raczej proszę 
odesłać do dermatologa, czy 
matowa gruba, łojotokowa 
z rozszerzonymi porami. Do takich 
skór śmielej można polecić 
peeling z odpowiednio dobrany-
mi kwasami o niewielkim stężeniu 
(najczęściej jest to kwas salicylowy 
lub glikolowy), kremy wysuszające, 
przeciwzapalne, ściągające 
do codziennej pielęgnacji oraz 
zawsze krem nawilżający do skóry 
trądzikowej.

Bardzo ważna jest fotoprotekcja. 
I tu też należy zwrócić uwagę, 
aby były to produkty o lekkiej 
konsystencji, przeznaczone do 
skóry trądzikowej. Niestety 
zdarza się, że kremy z �ltrem 
dodatkowo podrażniają skórę 
trądzikową i powodują nasilenie 
się zmian. Tu sprawdza się 
ochrona za pomocą czapki 
z daszkiem lub kapelusza.

PODSTAWĄ JEST HIGIENA 
OSOBISTA

Farmaceuta musi pamiętać, żeby 
polecać osobom o skórze 
mieszanej, tłustej czy trądzikowej 
kosmetyki niekomedogenne. Nie 
powinny one zawierać niektórych 
olejów roślinnych: kokosowego, 
masła shea, awokado, bawełnia-
nego, lanoliny, para�ny i innych 
produktów destylacji ropy 
naftowej, związków chloru, 
bromu, barwników, silikonów, 
talku czy alg. Lista tych substancji 
ma obecnie już około 200 pozycji. 
Warto przypomnieć pacjentowi 
o konieczności umycia twarzy po... 
prysznicu, żeby zmyć resztki 
kosmetyków do pielęgnacji 
włosów, częstym praniu 
ręczników, wymianie poszew 
i czyszczeniu telefonów 
komórkowych. Każdy przedmiot 
mający kontakt z twarzą powinien 
być często czyszczony.

Każdy rodzaj trądziku wymaga 
farmakoterapii zależnej od stopnia 
zaawansowania choroby. Lekarz 
zaleci produkty zewnętrzne 
z grupy retinoidów, nadtlenek 
benzoilu, okresowo doustne 
antybiotyki lub retinoid. Leki te 
oprócz działania przeciwbakteryj-
nego mają działanie przeciwzapal-
ne i immunomodulujące.

Trądzik niesie ze sobą defekt 
kosmetyczny trudny do 
zaakceptowania i może alienować 
społecznie, szczególnie jeśli 
zmiany są nasilone. Ważnym 
czynnikiem kontroli choroby jest 
wsparcie psychologiczne i 
świadomość, że jedną z jej 
przyczyn może być stres, który 
występując długotrwale, obniża 
odporność i prowadzi do stanu 
zapalnego. Psychiczny aspekt jest 
w tej chorobie bardzo ważny też 
dlatego, że może prowadzić do 
próby samodzielnego oczyszcza-
nia skóry z wyduszaniem zmian, 
co kończy się dodatkowym, 
nieestetycznym bliznowaceniem. 
Rolą farmaceuty jest zasugerowa-
nie konsultacji u psychologa, 
kiedy widzi, że jest to potrzebne.

S C H O R Z E N I A  D E R M A T O L O G I C Z N E
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Quiz farmaceutyczny
1 Które z podanych leków zwiększają 

wrażliwość na światło słoneczne? 
a) inhibitory MAO 
b) inhibitory ACE 
c) sulfonamidy

2 Które z podanych grup antybiotyków 
zwiększają wrażliwość na światło 

słoneczne (wybierz dwie prawidłowe 
odpowiedzi): 
a) aminoglikozydy 
b) karbapenemy 
c) tetracykliny 
d) chinolony

3 Jaka część białych ciałek krwi 
związana jest z jelitową częścią 

układu limfatycznego (GALT)? 
a) 20 proc. 
b) 50 proc. 
c) 80 proc.

4 Bakteriocyny to: 
 

a) substancje wspomagające rozwój 
pożytecznych bakterii jelitowych 
b) antybiotyki wytwarzane przez bakterie 
c) substancje hamujące wnikanie 
wirusów do komórek

5 Główna różnica pomiędzy lekami 
przeciwpsychotycznymi I i II generacji to: 

a) wpływ na receptory cholinergiczne 
b) wpływ na receptory serotoninowe 
c) wpływ na układ pozapiramidowy

6 Prawdopodobieństwo 
wystąpienia anemii zwiększają leki: 

a) inhibitory CYP 450 
b) zobojętniające kwas żołądkowy 
c) preparaty wapnia

7 Tkanka tłuszczowa 
wydziela: 

a) progesteron 
b) estrogeny 
c) testosteron

8 Podstawowa różnica między reakcją 
nadwrażliwości na daną substancję 

a alergią to: 
a) przy nadwrażliwości nie pojawiają się 
objawy ze strony układu oddechowego 
b) objawy alergii są dużo silniejsze 
c) do wystąpienia reakcji nadwrażliwości 
wystarczy jeden kontakt z substancją

9 Nadwrażliwość na określoną 
substancję spowodowana jest zwykle: 

a) upośledzeniem procesu detoksy�kacji 
b) zaburzeniami wchłaniania 
c) jednoczesną obecnością 
czynników środowiskowych

10 Reakcja nadwrażliwości może być  
pomylona z reakcją alergiczną: 

a) prawda 
b) fałsz 
c) to zależy

11 Skutkiem nadwrażliwości na daną 
substancję może być uszkodzenie 

(wybierz dwie prawidłowe odpowiedzi): 
a) wątroby 
b) nerek 
c) układu odpornościowego 
d) serca

12  Nadwrażliwość na daną substancję 
może dawać objawy ze strony OUN: 

a) prawda 
b) fałsz 
c) to zależy

13 Bakteriocyny są wytwarzane przez: 
 

a) bakterie chorobotwórcze 
b) pożyteczne bakterie jelitowe 
c) obie odpowiedzi są prawidłowe

14 Bakteriocyny mają: 
 

a) węższy zakres działania niż standardowe 
antybiotyki 
b) szerszy zakres działania niż standardowe 
antybiotyki 
c) są ukierunkowane na zwalczanie tylko 
określonego szczepu bakteryjnego

15 Która z grup wśród probiotyków 
produkuje większość bakteriocyn? 

a) Bi�dobacterium 
b) Lactobacillus 
c) Saccharomyces

16 Laktoza: 
 

a) zwiększa wchłanianie wapnia 
b) zmniejsza wchłanianie wapnia 
c) to zależy

17 Poziom laktazy spada 
u człowieka po: 

a) 1. roku życia 
b) 2. roku życia 
c) 4. roku życia

18 Laktoza jest związkiem 
prebiotycznym: 

a) prawda 
b) fałsz 
c) to zależy

19 Nietolerancja laktozy może 
być rezultatem diety: 

a) prawda 
b) fałsz 
c) to zależy

20 Do powstania nietolerancji laktozy 
mogą się przyczynić (wybierz dwie 

prawidłowe odpowiedzi): 
a) antybiotykoterapia 
b) kamica żółciowa 
c) infekcje jelit

Oprac. mgr Urszula Irla
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R U S Z  G Ł O W Ą

Quiz – odpowiedzi
1

2
3
4
5

6
7
8

9

10
11
12

13
14
15

16

17
18

19

20

Odpowiedź c) sulfonamidy, a  także pochodne fenotiazyny, leki moczopędne (hydrochlorotiazyd), 
przeciwarytmiczne (amiodaron, chinidyna), trójcykliczne antydepresanty, � braty, fenytoina i pochodne, 
niektóre przeciwcukrzycowe (chlorpropamid), antykoncepcja hormonalna i HTZ.

Odpowiedź c) i d) tetracykliny i chinolony.

Odpowiedź c) 80 proc. białych ciałek krwi pozostaje w związku z układem GALT.  

Odpowiedź b) bakteriocyny to antybiotyki wytwarzane przez bakterie hamujące rozwój innych bakterii.

Odpowiedź c) leki nowej generacji znacznie słabiej działają na układ pozapiramidowy, wywołując tym 
samym mniej objawów ubocznych.

Odpowiedź b) leki zobojętniające kwas żołądkowy, NLPZ (np. aspiryna).

Odpowiedź b) tkanka tłuszczowa wydziela estrogeny. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Odpowiedź c) do wystąpienia reakcji nadwrażliwości wystarczy jeden kontakt z daną substancją, podczas 
gdy reakcja alergiczna występuje po drugim kontakcie z daną substancją lub alergenem krzyżowym.

Odpowiedź a) nadwrażliwość na daną substancję jest zwykle spowodowana upośledzeniem procesu 
detoksy� kacji w wątrobie.

Prawda. Takie objawy jak duszność, skurcz oskrzeli, pokrzywka czy zaczerwienienie skóry mogą wystąpić 
zarówno przy alergii, jak i nadwrażliwości.

Odpowiedź a) i b) skutkiem reakcji nadwrażliwości może być uszkodzenie nerek i wątroby.

Prawda. Objawami nadwrażliwości ze strony układu nerwowego mogą być: zaburzenia świadomości, 
drgawki, objawy padaczkowe, osłabienie mięśni.

Odpowiedź c) bakteriocyny są wytwarzane zarówno przez bakterie chorobotwórcze, jak i probiotyczne.

Odpowiedź a) węższy zakres działania niż standardowe antybiotyki.

Odpowiedź b) Lactobacillus. Bakteriocyny produkowane przez  tę grupę bakterii ograniczają rozwój:
E. Coli, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Clostridium, Bacillus, Salmonella, Listeria, Klebsiella, Proteus.

Odpowiedź c) to zależy od tego, czy dana osoba ma nietolerancję laktozy. Jeśli nie, laktoza zwiększy 
u niej wchłanianie wapnia z produktów mlecznych.

Odpowiedź b) poziom laktazy u człowieka zwykle spada po 2. roku życia.

Odpowiedź c) to zależy od stopnia tolerancji. Tylko przy normalnej tolerancji laktozy jest ona rozkładana 
do min. kwasu masłowego, pobudzającego rozwój pożytecznych bakterii jelitowych.

Prawda. Wskutek zaniku wytwarzania laktazy nietolerancja laktozy może się pojawić przy stosowaniu 
diety wegańskiej, paleo, owowegetariańskiej czy eliminacyjnej.

Odpowiedź a) i c) do powstania nietolerancji laktozy może przyczynić się antybiotykoterapia, infekcje 
jelitowe, stany zapalne jelit, celiakia.
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