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LEKCJA  
Z KORONAWIRUSA.  
Czy wyciągniemy wnioski 
z obecnej sytuacji?

JESTEM 
FARMACEUTYCZNYM 
TALIBEM.  
Rozmowa z mgr. farm.  
Marcinem Piątkiem

OPIEKA 
FARMACEUTYCZNA. 
Co tracimy,  
nie wprowadzając jej?

OKIEM 
HURTOWNIKA. 
Procedury nie szkodzą
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Nakład  12 000 egzemplarzy183 | KWIECIEŃ 2020

• preparat do szybkiej dezynfekcji      
powierzchni wyrobów medycznych

• idealny do dezynfekcji foteli i łóżek 
zabiegowych

Produkt został zgłoszony do rejestru 
wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą 
o wyrobach medycznych.

Posiada pełne działanie wirusobójcze 
już w czasie 15 sekund.

Posiada pełne działanie wirusobójcze 
już w czasie 15 sekund.

WARIANTY ZAPACHOWE:

Mediseptol H

• preparat do dezynfekcji higienicznej rąk
• doskonale nadaje się do dezynfekcji 

skóry przed procedurami naruszającymi 
jej ciągłość

Sterillhand

alpinuschemia.com

Produkt posiada pozwolenie na obrót
produktem biobójczym. 
Nr pozwolenia: 3235/07

SKUTECZNA 
DEZYNFEKCJA 
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Drodzy 
Czytelnicy
Jeszcze miesiąc temu nie było w Polsce ani jednego 

przypadku zakażenia koronawirusem, dziś (koniec 
marca) mamy już prawdziwą epidemię… strachu – 

każdy dzień przynosi wzrost zachorowań. Wirus  
wypowiedział nam wojnę, a my musimy ją wygrać.  
Do codziennej bitwy o ludzkie zdrowie i życie na pierwszej 
linii frontu stanęli lekarze, farmaceuci, technicy  
farmaceutyczni, diagności laboratoryjni, pielęgniarki, 
ratownicy medyczni, pracownicy magazynowi hurtowni 
farmaceutycznych, policjanci, pracownicy sanepidu  
i wielu innych. Mimo że często brakuje im bezpiecznej  
zbroi (niedobory płynów do dezynfekcji, maseczek,  
rękawiczek), narażając własne zdrowie, decydują się 
pomagać pacjentom w każdych okolicznościach.  
To prawdziwi #zamaskowani bohaterowie (s. 7, 8). 

Pandemia koronawirusa dosłownie zatrzymała świat.  
Uzmysłowiła, jak bardzo jesteśmy bezradni wobec 
niespodziewanych, kryzysowych sytuacji. Jaką lekcję  
na przyszłość z tego wyciągniemy? Może należy  
wreszcie dostrzec niewykorzystywany dotychczas  
potencjał farmaceutów? A może to już najwyższy czas  
na gruntowną reformę systemu ochrony zdrowia? (s. 19) 

Drodzy Farmaceuci, jesteście wielcy! W ciągu zaledwie kilku 
dni obsłużyliście 21 mln Polaków! I to nie tylko wydając im 
leki, ale również służąc pomocą, rzetelnie informując i uspo-
kajając. Farmaceuta – to brzmi dumie, szczególnie w czasie 
epidemii. Życzymy Wam dużo zdrowia i jeszcze więcej sił! 

Zapraszamy do lektury! Zaglądajcie również na stronę  
aptekarski.com – znajdziecie tam aktualne informacje 
z frontu. 

Co zyskujesz:
• stałe uzupełnienie eksperckich artykułów 

z drukowanej wersji magazynu,
• krótkie i treściwe teksty, bez ogródek 

− nie zarzucimy Cię milionem informacji.

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ 
„NEWSLETTER” 
NA WWW.MAGAZYNAPTEKARSKI.COM.PL

FARMACEUTO, MAMY DLA CIEBIE NIESPODZIANKĘ!
Jeśli masz już dosyć opasłych mailingów, nie 
lubisz czytać długich tekstów na komputerze, 
a chcesz być na bieżąco z tym, co ważne 
w branży – zamów newsletter już dziś!
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O K I E M  L E K A R Z A

Od 35 lat pracuję jako lekarz. Donoszę 
o tym już w kolejnym felietonie. Zapewne 
z racji czterech dekad tzw. kariery lekarskiej 
pewna pani zadała mi pytanie o to, jak dziś 
układają się relacje pomiędzy lekarzami 
a pielęgniarkami. Miała z pewnością na myśli 
fakt uznawania lekarzy za personel wyższy, 
a pielęgniarki za personel średni. Tak faktycznie 
skonstruowana jest hierarchia w zawodzie 
medycznym. Jednak na przestrzeni tych moich 
czterech dekad pracy różnie to wyglądało. 

LEKARZ NICZYM ALFA I  OMEGA 

Jeszcze inaczej było w latach 60. i 70. ubiegłego 
stulecia, co wiem z racji bycia synem ortopedy. 
Gdy mój ojciec był w szczycie swoich lekarskich 
możliwości, a były to właśnie lata 60., pielęgniarki 
nie miały wyższego wykształcenia. Były 
absolwentkami szkół pielęgniarskich, najczęściej 
dwuletnich. Ich wiedza wynikała zatem 
głównie z doświadczenia, a znacznie mniej 
z wykształcenia. Różnica w wiedzy teoretycznej 
między nimi a lekarzami była w związku z tym 
znacząca. Fakt ten de�niował natychmiast 
relację zawodową. Lekarz był „alfą i omegą” 
i żadna z pań pielęgniarek (zawód wówczas 
całkowicie sfeminizowany! – 100 proc.) nie 
śmiała nawet wchodzić z nim w jakąkolwiek 
polemikę. Mimo tego widoczny był ich 
ewidentny szacunek dla lekarzy, zakładając 
oczywiście, że ci byli sprawni zawodowo i nie 
pokazywali prostacko swej wyższości i ważności. 
Wiem, że mój ojciec zawsze mógł liczyć na 
ich pomoc, oczywiście z wzajemnością. 

„SIOSTRO!” 

Lekarze w większości przypadków zwracali się 
w tamtych latach do pielęgniarek per „siostro”, co 
było pozostałością po siostrach zakonnych, które 
swego czasu były głównymi wykonawczyniami 
tego zawodu. Incydentalne były relacje per „ty”. 
Wszystko było ładnie poukładane. Ale czasy się 
zmieniały. Gdy zaczynałem pracę w latach 80. 
ubiegłego wieku nieliczne panie zdobywały 
tytuły magisterskie. Większość nadal była 
absolwentkami liceów medycznych lub szkół 
pomaturalnych. Dystans się skracał. Będąc 
młodzikiem, w naturalny sposób przechodziłem 
szybko do formy imiennej ze swoimi rówieśnicz-
kami. Do starszych zwracałem się per „siostro”. 
Żadnej to nie oburzało. Nie zaobserwowałem 
także, by istniał jakiś sztuczny dystans pomiędzy 

personelem lekarskim a pielęgniarskim. Bywało 
nawet, że mocno starsze pielęgniarki wręcz 
karciły sztubacką lekarską młodzież, do której 
należałem wtedy i ja. Oczywiście byli lekarze, 
którzy źle traktowali bądź co bądź partnerki 
swojej pracy. Jednak spotykała ich często 
za to sroga kara. Nocne pobudki na dyżurze 
z błahych powodów mieli jak w banku! Niemniej 
jednak w tamtych latach nie było zbyt wiele 
partnerskich rozważań dotyczących dalszego 
postępowania z chorym. Ale pogoń za wiedzą 
ze strony pielęgniarek była bardzo widoczna. 

ABSOLWENTKI UCZELNI 

Nie chciały być tylko biernym wykonawcą 
lekarskich zleceń. Swoje ambicje realizowały, 
podejmując uzupełniające studia wyższe, by po 
utworzeniu wyższych studiów pielęgniarskich 
stać się ich absolwentkami. Wybierały często 
trudną drogę nauki, bo współdzieloną z pracą 
zawodową, ale odnosiły sukces. Dzięki temu dziś 
są pełnoprawnymi partnerami dla lekarzy. Każdy 
ma swoje dzieło do wykonania, które w istocie 
staje się wzajemnym uzupełnieniem. Do zawodu 
pielęgniarskiego wtargnęli także mężczyźni. To 
napędziło konkurencję i zdrową rywalizację. 

NIE DADZĄ SO IE W KASZ  DMUC A  

Pielęgniarki i pielęgniarze wyspecjalizowali 
się w pielęgniarstwie endoskopowym, 
opatrunkowym, stomijnym, żywieniowym, 
operacyjnym itp. To legitymizuje wzajemny 
szacunek i wzajemne korzystanie z doświad-
czeń jednej i drugiej grupy zawodowej. Co 
oczywiste rodzą się również kon�ikty, które 
nie są konsekwencją zastarzałej hierarchii, 
a raczej skutkiem złego wychowania któregoś 
z uczestników takiego sparringu. Zresztą teraz 
pielęgniarki, posiadając wyższe wykształcenie, 
a nierzadko tytuły doktora nauk o zdrowiu,  
nie dają sobie w przysłowiową kaszę dmuchać. 
Jeżeli jakaś boi się odezwać do lekarza, to nie 
ze względów obawy zawodowej, a z powodu 
swojego charakteru. Natomiast pań  
tzw. charakternych jest dużo więcej. Przecież 
czy pięćdziesiąt lat temu, czy współcześnie 
wszystko zależy od ludzi. Dobry człowiek 
pozostanie nim w każdej sytuacji, podobnie 
jak cham pozostanie chamem. Jedynie to, co 
dziś razi panie pielęgniarki, to gdy zwracam 
się do nich (trochę z rozpędu) „siostro”. 
Charakterne odpowiadają: „Cóż, bracie?”. 

Jak brat z siostrą?

dr n. med. 
Maciej Świtoński 

chirurg, 
autor telewizyjnych 

programów 
medycznych
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Zdarzali się lekarze, 
którzy źle traktowali 

bądź co bądź partnerki 
swojej pracy. Jednak 

spotykała ich często za 
to sroga kara. Nocne 
pobudki na dyżurze 

z błahych powodów 
mieli jak w banku!
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mgr farm. 
Marek Tomków

# Z A M A S K O W A N I  B O H A T E R O W I E

Zwykle tak bywa, kiedy artykuł publikowany 
jest kilka tygodni po napisaniu. Teraz jednak 
jest inaczej. To, co wydawało się zawsze 
proste i przewidywalne, nagle stało się 
niemożliwe do przewidzenia. Nie wiem, 
czy kiedy będziecie czytali te słowa, szczyt 
epidemii będziemy mieli za sobą, czy będzie 
jeszcze przed nami. Czy będziemy słabsi, 
czy mocniejsi? Czy leków wystarczy i czy 
nie braknie nam sił do pracy? Nie wiem. 

PIERWSZA FALA. 
NIE ZAWIEDLI MY 

Mamy za sobą bardzo trudne tygodnie. 
W marcu trafiło do nas dziesiątki milionów 
pacjentów. Pierwsza ogromna fala. 
Wystraszeni, pełni emocji, nakarmieni 
obawami. Szukali nie tylko leków. 
Potrzebowali informacji, czasem zwykłych 
kilku słów pocieszenia. Nie zawiedliśmy. 
Mimo wielu nieobecnych, pracując po 
kilkanaście godzin na dobę, na początku 
bez żadnych środków ochrony osobistej, 
daliśmy radę. Ta pierwsza fala powoli 
opada. Nie jestem naiwny, wiem, że będzie 
kolejna. Miejmy nadzieję, że słabsza. Nasze 
apele, pisma, groźby i wszystko, co było 
możliwe, odniosły skutek. Personel aptek 
stał się choć odrobinę bezpieczniejszy. 
Apteki zmieniły się z godziny na godzinę. 
Zniknęły kolorowe wystawy, kosze pełne 
produktów, uśmiechnięte panie stojące na 
wyciągnięcie ręki pacjenta. Wróciły szyby, 
pojawiły się żółto-czarne linie, których nie 
wolno przekraczać, czasem zamknięte drzwi 
i leki wydawane przez okienko. Uśmiech 
farmaceutki zakryty maseczką i zadbane 
dłonie w gumowych rękawiczkach. 
Zmęczone oczy. I brak odpowiedzi na 
zadawane wciąż te same pytania. Kiedy to 
się skończy? Ilu będzie chorych i czy system 
ochrony zdrowia się nie załamie? Czy czeka 
nas scenariusz włoski, a może tak jak Chiny 
będziemy liczyli kolejne dni bez nowych 
zachorowań? Ile aptek skróci godziny pracy, 
bo braknie personelu, a ile się zamknie? 
Czy wystarczy leków dla przewlekle 
chorych? I nikogo, kto znałby odpowiedzi. 

DZIWNY CZAS

Epidemia. Jeszcze kilka tygodni temu słowo 
znane tylko w teorii. Dzisiaj zamyka w domu 
nasze rodziny. Kwarantanna. Przecież to 
niemożliwe w trzecim tysiącleciu. Zamknięte 
restauracje, sklepy, zakłady fryzjerskie, hotele 
i wiele, wiele innych. Puste galerie handlowe, 
w których czynne są już tylko apteki. Kolejki 
chorych, stojących karnie w równych 
odległościach. W ciągu kilkudziesięciu godzin 
nasz bezpieczny świat, pełen drobnych, 
nic nieznaczących problemów, zmienił się 
nie do poznania. Dylematem nie jest już 
wybór, gdzie jechać na wakacje, tylko jak 
bezpiecznie przywitać się z przyjacielem. 
Dziwny czas, kiedy odwiedzamy bliskich tym 
rzadziej, im bardziej ich kochamy. Kontakty 
ze znajomymi w internecie, świat widziany 
oczami kamerki telefonu czy laptopa. 

DZI KU  

Zostańcie w domu. Jeżeli możecie. Tylko że to 
nie dotyczy nas. My codziennie wychodzimy 
z domu i idziemy do aptek, tam, gdzie czekają 
na nas nasi pacjenci. Absolutnie przekonani, 
że zawsze będziemy z nimi. Często słychać 
podziękowania dla lekarzy czy pielęgniarek. 
Bez wątpienia zasłużone. Szkoda, że często 
zapomina się o tych, którzy codziennie pracują 
z pacjentami w aptekach. Farmaceutach, 
technikach, pomocach, tych wszystkich, 
którzy dostarczają nam codziennie leki. 
Choć nikt inny nie przyjąłby dodatkowego 
miliona pacjentów dziennie, tak jak my to 
robimy. Dziękuję. Za to, co robicie. Za Wasze 
poświęcenie i pracę. Za to, że tłumaczycie 
dzieciom, dlaczego idziecie do pracy, choć 
tylu innych rodziców spędza czas z dziećmi 
w domu. Za to, że potra�cie pomagać, 
uspokajając. Dziękuję. Epidemia wkrótce 
się zakończy. Powoli, bardzo powoli świat 
wróci na dawne tory, choć nie tak proste 
jak jeszcze kilka tygodni temu. Normalność 
powróci, a wraz z nią wróci spokój w naszym 
życiu. Wiem to, chociaż piszę w przyszłość. 

Piszę  
w przyszłość... 

Apteki zmieniły się 
z godziny na godzinę. 
Zniknęły kolorowe 
wystawy, kosze pełne 
produktów, 
uśmiechnięte panie 
stojące na wyciągnięcie 
ręki pacjenta. Wróciły 
szyby, pojawiły się 
żółto-czarne linie, 
których nie wolno 
przekraczać, czasem 
zamknięte drzwi i leki 
wydawane przez 
okienko. Uśmiech 
farmaceutki zakryty 
maseczką i zadbane 
dłonie w gumowych 
rękawiczkach. 
Zmęczone oczy.
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Moc jest z Wami
DZIĘKUJEMY  

codziennym bohaterom

Bohaterowie naszych czasów!Pierwsza   linia frontuNasi bohaterowie.  
Oni nie mogą pracować w domuNasza tarcza      antywirusowaBohaterowie noszą maski, nie peleryny

Lekarze, farmaceuci,  
technicy farmaceutyczni, 
pielęgniarki, diagności, 
kierowcy dowożący leki, 
pracownicy magazynowi 
hurtowni farmaceutycznych, 
policjanci, żołnierze WOT, 
pracownicy sanepidu, 
pogranicznicy, urzędnicy 
różnych szczebli – lista 
bohaterów, którzy codziennie 
walczą z epidemią 
koronawirusa, jest długa.

nie peleryny

Lekarze, farmaceuci,  

#zamaskowani bohaterowie
W ciągu ośmiu dni od wprowadzenia 
stanu epidemicznego polskie apteki 
przyjęły blisko DWADZIEŚCIA  
JEDEN MILIONÓW pacjentów  
(źródło: PEX PharmaSequence). 
Rola aptek w systemie zdrowia 
jest nie do przecenienia – Grupa 
NEUCA w liście do ministra zdrowia 
Łukasza Szumowskiego.

Marek Tomków, wiceprezes  
Naczelnej Rady Aptekarskiej,  
na Twitterze: W ciągu ośmiu dni 
polskie apteki przyjęły blisko 
DWADZIEŚCIA JEDEN MILIONÓW 
pacjentów. Powiedzieć, że 
farmaceuci są na pierwszej linii 
frontu, to jak nic nie powiedzieć.

Dziękuję pracownikom służby 
medycznej, takich podziękowań nigdy 
za dużo. Wszyscy pracownicy służby 
zdrowia są naszymi bohaterami. 
Polacy niezwykle doceniają waszą 
pracę. Dziękuję za nią, bo wiem, 
że dzięki niej Polacy są dużo 
bezpieczniejsi – premier Mateusz 
Morawiecki na konferencji prasowej.

Grupa NEUCA na Twitterze: 
Farmaceuci, tak często zapominana 
grupa zawodowa, gdy „jest dobrze”, 
w trudnych czasach okazała się 
niezbędnym elementem systemu 
ochrony zdrowia. Dziękujemy!

Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, 
na Twitterze: Drodzy  
farmaceuci! Wybaczcie Szefowi,  
że nie podziękował za wielką pracę, 
którą wykonujecie każdego dnia 
„za stołem”. Jesteście pierwszą 
linią frontu w ochronie zdrowia, 
całe kierownictwo Ministerstwa 
Zdrowia to wie i bardzo dziękuje!

Jadę do pracy. Apteki przeżywają 
oblężenie. Dla mnie to praca 24 godziny 
na dobę. Najpierw apteka – ekspedycja 
i bezpieczeństwo lekowe moich 
pacjentów. Potem procedury i papiery 
�rmowe. Na koniec, po wszystkim, 
gorąca linia, gdyż samorząd aptekarski 
wciąż pracuje na rzecz zwiększenia 
bezpieczeństwa farmaceutów –  
mgr farm. Marcin Piątek na stronie Zaufany 
Farmaceuta Polskiego Internetu Blog.
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Moc jest z Wami
Cisi bohaterowie codzienności
DZIĘKUJEMY  

codziennym bohaterom

Bohaterowie naszych czasów!Pierwsza   linia frontu

Dopiero w maskach  

zostali zauważeniBohaterowie noszą maski, nie peleryny

#zamaskowani bohaterowie
90,2 tys. lekarzy
29,3 tys. farmaceutów
193,7 tys. pielęgniarek
22,7 tys. położnych
11,5 tys. diagnostów laboratoryjnych
13,8 tys. ratowników medycznych
Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2017 i 2018 r.

40 tys. techników farmaceutycznych 
stawia czoło wyzwaniu i pracuje 
w pocie czoła. Dziękujemy za słowa 
uznania! Liczymy na dalszą pomoc 
w rozwiązywaniu problemów  
i wspieranie nas w tej trudnej 
walce! – Ogólnopolski Związek 
Zawodowy Techników Farma-
ceutycznych na Twitterze.

Komentarz z facebookowego pro�lu 
Grupy NEUCA: Pełen podziw dla 
pracowników magazynów, a także 
kierowców, którzy są zawsze pomocni 
i uprzejmi pomimo zmęczenia. 
Pozdrawia Warmia i Mazury.

Dziękujemy Panu Amadeuszowi,  
który przywozi te wszystkie paki. 
Za spokój i profesjonalizm w tych 
trudnych czasach Łódź pozdrawia 
wszystkich Państwa – komentarz  
z facebookowego pro�lu Grupy NEUCA

Przez wiele godzin pracują 
w zamknięciu i z „przeciwnikiem”, 
z którym zmaga się już niemal cały 
świat. Diagności laboratoryjni, 
nazywani „niewidzialnymi 
bohaterami”, są na pierwszej linii 
frontu walki z koronawirusem, 
tak jak i lekarze – TVN24.

W szpitalu widzę, jak Bohaterowie 
Służby Zdrowia walczą z wirusem 
i jego efektami, zmagając się 
z brakiem środków ochronnych, 
sprzętu medycznego i lekarstw. To 
oni stoją na linii frontu – robią to 
dla nas. Bądźmy z nimi solidarni 
– Janina Ochojska na Twitterze.

Intensywnie wspieramy Straż 
Graniczną. Wystawiliśmy posterunki 
na granicy razem z Wojskami Obrony 
Terytorialnej. Na pierwszym planie 
są jednak bohaterowie w białych 
fartuchach, których podziwiamy 
– Jarosław Szymczyk, Komendant 
Główny Policji, w TVP Info.

Niskie ukłony dla wszystkich 
pielęgniarek i lekarzy, ratowników 
medycznych i diagnostów laboratoryj-
nych, farmaceutów i �zjoterapeutów, 
pracowników ochrony zdrowia 
i inspekcji sanitarnej. To oni na 
pierwszej linii frontu walczą z korona- 
wirusem – Władysław Kosiniak-
-Kamysz, poseł i szef PSL, na Twitterze.

Dziękuję koleżankom i kolegom, 
którzy są w największym stresie 
teraz, czyli wszystkim pracownikom 
służb medycznych, sanitarnym, 

policji, Straży Granicznej – minister 
zdrowia Łukasz Szumowski 
na konferencji prasowej.

Przedstawiciele zawodów medycznych 
rzadko mówią wspólnym głosem. 
Teraz – w obliczu walki z koronawi-
rusem – do środowiska medycznego, 
pacjentów oraz rządu zdecydowały 
się wystąpić następujące samorządy 
zawodowe: Naczelna Izba Aptekarska, 
Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Izba 
Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowa 
Izba Fizjoterapeutów i Naczelna 
Izba Pielęgniarek i Położnych. O co 
apelują? O zwiększenie i zapewnienie 
środków ochrony osobistej dla 
personelu medycznego – pisze 
portal Aptekarski.com.



10 

w  p i g u ł c e

M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  |  K W I E C I E Ń  2 0 2 0

Sukces czy porażka?
Ponad 7 tys. pielęgniarek i  położnych wystawia recepty w  ramach samodzielnej ordynacji 
oraz kontynuacji zleceń lekarskich, przeszło 18 tys. ukończyło kurs z  tego zakresu. Dużo to 
czy mało? Sukces czy porażka? Wystarczy porównać te liczby z liczbą zatrudnionych w tych 
zawodach. W listopadzie minionego roku pracowało w Polsce przeszło 230 tys. pielęgniarek 
i niemal 28 tys. położnych. 

Żeby nie było żadnych wątpliwości, do tej pory, a uprawnienie do wystawiania recept pielę-
gniarki i  położne mają przecież nie od wczoraj, wystawiły one 870 tys. recept. Tymczasem 
w styczniu tego roku Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, informował, że tylko w ciągu 
jednego dnia (7 stycznia) wystawiono w  naszym kraju ponad 1,6 mln e-recept. Dwa razy 
więcej, a trzeba pamiętać, że część lekarzy wciąż wystawia jedynie papierowe recepty. 

F L E S Z

W PIGUŁCE

Istniejące, niedziałające
Obok statystyk ukazujących dalszy spadek liczby aptek �rma Grand 
Thornton wskazała, że aż o  98 wzrosła liczba aptek, które nie prowadzą 
działalności lub ją zawiesiły pomimo posiadanego zezwolenia. Ogółem 
liczba takich aptek – istniejących, ale niedziałających – wyniosła pod koniec  
2019 roku 368.

Bez demo- i geo-
I  jeszcze jedna notka o  liczbie aptek, a  konkretnie – 
o  liczbie zgód wydanych przez ministra zdrowia na 
otwarcie aptek w  miejscach, w  których nie jest to 
możliwe z  powodu wymogów demogra�cznych bądź 
geogra�cznych określonych Prawem farmaceutycznym. 
Od czasu wprowadzenia tych wymogów wydano  
25 takich zgód. 

Plama na wizerunku
To wielki cios wizerunkowy dla branży farmaceutycznej – DNB Bank Polska 
i  �rma PwC stworzyły raport, z  którego wynika, że produkuje ona nawet 
o 55 proc. więcej gazów cieplarnianych niż przemysł samochodowy. To nie 
wszystko. Branże farmaceutyczna i handel detaliczny wykorzystują podobne 
ilości plastiku krótkiego wykorzystania, który – jeśli jest niewłaściwie zago-
spodarowywany (a  wciąż często jest) – ogromnie szkodzi środowisku. Na 
dodatek handel zabrał się w ostatnich latach dość aktywnie do ograniczania 
zużycia plastiku. Co może zrobić i zrobi przemysł farmaceutyczny?
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Ilu zostało wmanewrowanych?
Kolejne informacje o zatrzymaniach członków ma�i lekowej budzą pytania o rolę 
farmaceutów, w tym kierowników aptek, w nielegalnych działaniach. Powodują, że 
coraz więcej osób zastanawia się, ilu z tych farmaceutów zostało wmanewrowanych 
w  działalność przestępczą, którą prowadzili właściciele aptek, a  ilu rzeczywiście 
świadomie brało w niej udział. 

To bardzo dobre pytanie. Uczciwa odpowiedź na nie umożliwi zrobienie kolejnego 
kroku, czyli ukaranie tych, którzy rzeczywiście brali udział w odwróconym łańcuchu 
dystrybucji leków i wsparcie tych, którzy zostali weń wplątani. Jedno i drugie jest 
bardzo potrzebne zarówno z punktu widzenia pacjentów, jak i z punktu widzenia 
farmaceutów.

Ostrzeżenia antydopingowe
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych ma odpowiadać za wdrożenie pomysłu, by na ulotkach leków 
umieszczane były ostrzeżenia antydopingowe. Z myślą o sportowcach, którzy 
z powodu stosowania jakichś leków tracą czasem medale, tytuły, wiarygodność 
i szanse dalszej rywalizacji. Co ważne, URPL ma być w tej sprawie pionierem na 
europejską skalę. 

Niedouczenie lub blef
Błahostką nazwał pewien radca prawny nieobecność farmaceuty w  aptece,  
by dowieść, że jego klient stracił zezwolenie na prowadzenie apteki z  mało 
ważnego powodu. Na nasze oko – raczej nie powinien sprawy nagłaśniać na 
swoim blogu, bo na podstawie tej informacji można na przykład dojść do 
wniosku, że albo nie zna przepisów, albo zwodził swojego klienta, że jakoś uda 
mu się sprawę załatwić mimo dwukrotnej nieobecności farmaceuty w  aptece 
podczas kontroli WIF. Jedno i drugie chwały mu nie przynosi.

Nowy pomysł na „biznes”
„Dziennik Gazeta Prawna” poinformował o  nowym pomyśle na łatwy zarobek 
na rynku aptecznym. A raczej – pozaaptecznym. Napisał, że w aptekach coraz 
częściej pojawiają się „pacjenci” chcący kupić ogromne ilości leków OTC – nawet 
kilka tysięcy opakowań. Proszą też o  wystawienie faktury na zagraniczny 
podmiot. GIF podsumował te doniesienia krótko: Taki proceder jest nielegalny.
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Z apteki do apteki
Apteki mogą sobie nawzajem sprzedawać wyroby medyczne, suplementy 
diety i  kosmetyki – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Warszawie. 
I podkreślił, że zakaz sprzedaży przez apteki podmiotom niebędącym odbior-
cami detalicznymi, czyli pacjentami, dotyczy wyłącznie produktów leczniczych. 

Refundowane dla 
nieuprawnionych?
Aż 655 zarzutów poświadczenia nieprawdy postawiono lekarzowi, który przez 
kilka lat miał wypisywać recepty na refundowane leki na nazwiska pacjentów 
uprawnionych do refundacji. Według prokuratury korzystały z  nich jednak 
zupełnie inne osoby, niemające takich uprawnień. NFZ mógł stracić z  tego 
powodu nawet 100 tys. zł. Lekarz nie przyznał się do winy.

Z Czech wprost do nas
Narzekając na nielegalny wywóz leków z  Polski, często nie zauważamy, że 
również gdzie indziej pojawiają się takie same problemy. W Czechach pewna 
aptekarka stanęła właśnie przed sądem za to, że wydała bez recepty ponad  
2 tys. opakowań leków na receptę, które następnie tra�ły do Polski. Były to 
leki na odchudzanie zawierające pochodną amfetaminy, u  nas nielegalne. 
I  dostępne bez problemu za pośrednictwem internetu, dzięki takim apteka-
rzom jak wspomniana Czeszka. 

Lek hamuje łaknienie, ale również poprawia samopoczucie, więc niekoniecznie 
stosowany jest na odchudzanie. Z  drugiej strony – ktoś może rzeczywiście 
sięgać po niego dla szczupłej sylwetki i przy okazji uzależniać się od niego, bo 
przecież kupując go w sieci, nie ma pojęcia, co tak naprawdę zażywa. 

Aptekarce grozi do 12 lat więzienia, użytkownikom leku, nieświadomym jego 
składu – wcześniej czy później kuracja odwykowa. 

Przygotowała: Małgorzata Grosman

F L E S Z

Ruszył sezon pylenia
Alergicy w wielu sprawach mają w życiu pod górkę. Kaszlą, kichają, 
duszą się, muszą systematycznie brać leki, a  nawet się szczepić. 
I w związku z tym jest problem. Szczepionki jednego z producentów 
mają ten sam kod EAN, choć może chodzić o szczepionkę wykorzysty-
waną w odczulaniu na pyłki traw, drzew albo traw i drzew. Farmaceuta, 
odczytując e-receptę, musiałby mieć szklaną kulę, by domyślić się, 
którą konkretnie szczepionkę lekarz miał na myśli. Ministerstwo 
Zdrowia powiadomione zostało o tym problemie kilka miesięcy temu, 
zanim e-recepta stała się obowiązkowa (z – teoretycznie – niewiel-
kimi wyjątkami). Ale sprawy nie załatwiło. Zaproponowało jedynie 
prowizoryczne rozwiązanie. Tymczasem ruszył sezon pylenia…
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Epidemia paniki

W sprawie korona- 
wirusa SARS-CoV-2 
dosłownie 

każdy dzień przynosi 
nowe informacje. Czasem 
zupełnie odmienne od 
wcześniejszych. Jak ta, że 
japońska przewodniczka 
wycieczek, która zachorowała 
na COVID-19 na początku 
roku, wkrótce po wyleczeniu 
i opuszczeniu szpitala 
zachorowała ponownie. 
Przeczyło to dotychczasowej 
wiedzy, że przebycie 
wirusowej choroby zapewnia 
odporność. Na sezon (jak 
przy grypie), wiele lat lub 
nawet na całe dalsze życie.
Inne, nowsze, bardziej 
dokładne ustalenia również 
niepokoiły. Przede wszystkim 
informacja o tym, że śmier-
telność z powodu zarażenia 
koronawirusem nie wynosi 

wcale 2,3 proc., jak szaco-
wano na początku epidemii, 
ale 3,4 proc. Strachu przed 
nią nie pomniejszały też 
oceny, że za tak wysoką 
śmiertelność odpowiadają 
przede wszystkim Chiny, bo 
w europejskich krajach sięga 
ona 0,5-1 proc. Nadzieja, że 
dzięki odległości do Chin, 
blokady Wuhanu i wstrzy-
maniu części lotów z tamtego 
regionu jesteśmy w Europie 
bezpieczni, pierzchła, gdy 
wirus dotarł do Włoch.

WIRUS GORSZY OD GRYPY?

Liczne zachorowania, wiele 
przypadków śmiertelnych 
i tworzenie specjalnych 
czerwonych stref na 
obszarach, gdzie mieszkają 
chorzy (a potem na terenie 
całego kraju), spowodowały, 

że zaczęto uważać, że za  
wysoką śmiertelność 
odpowiadają już nie tylko 
Chiny, ale też Włochy.  
Co więcej, porównano śmier-
telność z powodu infekcji 
wywołanej koronawirusem 
do śmiertelności z powodu 
sezonowej grypy. Grypa ze 
śmiertelnością w granicach 
1 proc. „wypadała” 
zdecydowanie lepiej.
Z każdym dniem coraz 
więcej dowiadywaliśmy 
się też o samej infekcji. 
Szybko przeszliśmy od 
podstawowych danych, że 
jej symptomem są wysoka 
gorączka, kaszel i uczucie 
duszności, a powikłaniem 
zapalenie płuc, do wyliczeń, 
że u 3-5 proc. pacjentów 
z zapaleniem płuc rozwija 
się ostra niewydolność 
oddechowa, wymuszająca 

Jeśli w lutym ktoś  
jeszcze miał wątpliwości, 
to w marcu było już 
pewne, że farmaceuci 
stanęli właśnie 
w pierwszym szeregu 
walki z koronawirusem. 
W aptekach,  
za pierwszym stołem  
na wprost 
zdezorientowanych 
i przestraszonych 
pacjentów. 
I z dodatkowymi 
obowiązkami.

K O R O N A W I R U S
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Pomimo negatywnych 
odczuć włoskich 
farmaceutów, decydenci 
szybko pojęli, że 
farmaceuci stoją na 
pierwszej linii frontu 
w walce z koronawirusem. 

STAN EPIDEMII I ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE:
• pełne przywrócenie granic strzeżonych przez straż graniczną i wojsko, przekraczanie granic możliwe tylko na 

wyznaczonych przejściach,

• Polacy i cudzoziemcy wracający do pracy do Polski poddani 14-dniowej kwarantannie,

• pozostali cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do kraju,

• wstrzymanie zagranicznych połączeń lotniczych i kolejowych (poza czarterami, którymi Polacy wracali do kraju),

• utrzymany ruch samochodowy Polaków wracających do kraju (tylko przez wskazane przejścia),

• ruch wewnątrz kraju bez zmian,

• utrzymany przepływ towarów,

• zamknięte galerie handlowe (poza sklepami spożywczymi, aptekami i drogeriami),

• zawieszenie działalności restauracji (możliwa opcja „na wynos” lub „na dowóz”), kawiarni, kasyn, pubów, kasyn, 
siłowni, basenów,

• zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób (w tym religijnych, ale też prywatnych),

• czasowe ograniczenie działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc 
krótkotrwałego zakwaterowania: apartamentów na krótki najem, agroturystyki, domków letniskowych, kempingo-
wych i ośrodków kolonijnych,

• zakaz wywozu lub zbywania poza terytorium Polski respiratorów i kardiomonitorów, a w przypadku kolejnych 
produktów, takich jak gogle ochronne, kombinezony typu TYVEK, maski typu FFP2/FFP3, maseczki chirurgiczne, 
ochraniacze na buty, rękawiczki lateksowe i nitrylowe, środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń, 
przedsiębiorcy mają obowiązek w ciągu 24 godzin przed ich wywozem lub sprzedażą poinformować wojewodę, 
przedstawiając listę takich produktów i ich ilość.

propozycje i rozwiązania 
odmienne. W Wielkiej 
Brytanii pojawiło się oczeki-
wanie, żeby apteki zapewniły 
pomieszczenie do izolowania 
pacjentów z podejrzeniem 
zakażenia koronawirusem, 
którzy przyszli do nich po 
pomoc. A jeśli nie mogą 
wygospodarować osobnego 
pomieszczenia, żeby 
wygrodziły strefę dla takich 
osób, dzięki której pozosta-

wałyby one w odległości 
co najmniej dwóch metrów 
od innych pacjentów 
i pracowników apteki. Ten 
pomysł farmaceutom się nie 
spodobał, przede wszystkim 
dlatego, że utworzenie 
stref w aptekach mogłoby 
sugerować, że apteki to 
dobre miejsce, żeby zgłaszały 
się do nich po pomoc osoby, 
które wróciły z krajów lub 
miejsc, w których wirus już 

występuje, i mają objawy 
choroby. Farmaceuci nie kryli 
też obaw, że przekształcenie 
aptek w poczekalnie dla 
osób podejrzewających się 
o zakażenie i zakażonych 
zagrażałoby zdrowiu perso-
nelu i innych pacjentów.
Z myślą o zdrowiu pracow-
ników aptek Naczelna Izba 
Aptekarska na początku 
marca zapowiadała nato-
miast, że wystąpi do ministra 

K O R O N A W I R U S
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zdrowia o nieodpłatne 
przekazanie środków 
ochronnych do wykorzy-
stywania w aptekach.

ROZWIĄZANIA   
K ÓRYC  NIE YŁO

Tymczasem na brytyjskim 
rynku pojawiły się ogra-
niczenia w jednorazowej 
sprzedaży środków dezyn-
fekujących i podobnych 
produktów. To efekt ich 
wykupywania w dużych 
ilościach z aptek, żeby 
później odsprzedawać je po 
wielokrotnie wyższej cenie 
za pośrednictwem internetu. 
Amazon i eBay ostro takie 
działania skrytykowały 
i zapowiedziały, że będą 
pilnować sprawy. W Polsce 
pojawiły się natomiast 
w internecie informacje 
o rachunkach z aptek 
przekraczających nawet 
tysiąc złotych. Raz było to 
nawet 1,8 tys. zł! I o próbach 
jednorazowego zakupu 
w aptekach nawet kilku 
tysięcy produktów na  

fakturę dla zagranicznego 
podmiotu, co mogło, 
choć nie musiało, wiązać 
się z koronawirusem.
W Polsce przyjęta została 
też specustawa dająca 
ministrowi zdrowia prawo 
ustalania maksymalnych 
cen leków OTC, wyrobów 
medycznych i środków 
spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywie-
niowego, żeby zapobiec 
windowaniu ich cen, a nawet 
wprowadzenia ograniczenia 
liczby wydawanych leków 
czy wyrobów na pacjenta. 
Elżbieta Piotrowska-
-Rutkowska, prezes NIA, 
mówiła w związku z tym, że 
choć ceny poszły w górę, 
to jednak nie doszło 
do podnoszenia marż 
aptecznych na produkty 
kupowane w aptekach 
w związku z koronawirusem. 
Wkrótce po wejściu w życie 
specustawy premier Mateusz 
Morawiecki zablokował 
sprzedaż maseczek 
i środków antyseptycznych 
na portalach OLX 

i Allegro, gdzie osiągały 
one horrendalne ceny.
Wprowadzono też zmiany 
w Prawie farmaceutycznym, 
na mocy których hurtownie 
farmaceutyczne są zobowią-
zane do zbywania produktów 
leczniczych, środków 
spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych 
w określonych tą ustawą 
wypadkach wyłącznie do 
innych hurtowni farmaceu-
tycznych, aptek, punktów 
aptecznych oraz zakładów 
leczniczych działających 
w Polsce. Podobnie 
producenci i importerzy 
wyrobów medycznych mają 
obowiązek zbywania swych 
wyrobów wyłącznie do 
hurtowni farmaceutycznych.

DŁU I  
AK ESZCZE NI DY

Jednocześnie nastąpiło 
gwałtowne wydłużenie 
wykazu produktów zagrożo-
nych brakiem dostępności. 
Podczas gdy poprzedni 
(lutowy) zawierał niespełna 
390 pozycji, ogłoszony  
6 marca zawierał ich już  
1324, a jeszcze nowszy,  
z 11 marca – 1587. To 
dlatego, że znalazły się 
w nim preparaty OTC 
z kwasem acetylosali-
cylowym, ibuprofenem 
i paracetamolem oraz 
podobnymi substancjami, 
a także leki przeciwwiru-
sowe i przeciwmalaryczne 
zawierające chlorochinę, 
które zaczęły znikać 
z aptek zaraz po tym, jak 
pojawiła się informacja o ich 
potencjalnej skuteczności 
w walce z koronawirusem. 
Zamiar wywiezienia tych 
produktów z Polski wymaga 
więc teraz poinformowania 
GIF i odczekania 30 dni 
na brak jego sprzeciwu.
Nie wiadomo jednak, jak 
to zadziała w praktyce. 
Choćby dlatego, że polscy 
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Specustawa w sprawie 
koronawirusa dała 

ministrowi zdrowia 
prawo ustalania 

maksymalnych cen 
leków OTC, wyrobów 

medycznych i środków 
spożywczych 

specjalnego 
przeznaczenia 

żywieniowego, a także 
wprowadzenia 

ograniczenia liczby 
wydawanych leków czy 

wyrobów na pacjenta.

K O R O N A W I R U S

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO  
to sytuacja prawna wprowadzona na danym 
obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia 
epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie 
działań zapobiegawczych.
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producenci mają podpisane 
umowy eksportowe, 
niewywiązywanie się z nich 
może oznaczać więc dla 
nich poważne problemy. Na 
nic się zda w tym momencie 
zapowiadane przez 
ministerstwo przyspieszanie 
procedur, skoro przepis 
nie mówi o wydaniu zgody 
na wywóz, ale o ewentu-
alnym sprzeciwie. W tej 
sytuacji podmiot chcący 
eksportować produkty 
znajdujące się w wykazie 
antywywozowym jest 
zobowiązany poczekać 
na brak sprzeciwu 30 dni, 
zgoda na wywóz – którą, 
jak można domniemywać, 
miano by wydawać, by nie 
komplikować producentom 
życia – nie ma bowiem 
umocowania w przepisach. 
Inspekcja farmaceutyczna 
nie może więc w takich 

sprawach działać szybciej 
niż zwykle. Można za to 
wyobrazić sobie sytuację, 
w której GIF zezwoli jednak 
na wywóz, ale później 
ktoś tę decyzję podważy. 
Podobnie trudna może być 
sytuacja importerów, którzy 
mają umowy na dostawy 
produktów, na przykład do 
sieci handlowych, a teraz 
zostali zobowiązani do 
sprzedaży hurtowniom 
farmaceutycznym.

NA WA NIE SZE  
ZA EZPIECZY  DOS AWY  

DO AP EK

Z punktu widzenia aptek 
i farmaceutów, przynajmniej 
teoretycznie, to jednak 
marginalia. Najważniejsze 
jest bowiem to, żeby 
w aptekach nie brakowało 
produktów wykorzy-

stywanych do ochrony 
przed koronawirusem 
i zwalczania objawów 
zakażenia. Tę kwestię od 
razu podchwycili zresztą 
przeciwnicy porządkowania 
aptecznego rynku. Oceniali, 
że farmaceuci znowu coś 
sobie przy okazji załatwili.
Zabezpieczyć zaopatrzenie 
aptek w środki do 
dezynfekcji miała też Polfa 
Tarchomin, którą rząd 
zobowiązał do rozpoczęcia 
ich produkcji. Orlen 
rozpoczął produkcję tego 
typu środków na linii do 
produkcji płynu do spryski-
waczy samochodowych. 
Oba produkty miały tra�ć 
na rynek w połowie marca. 
Informowano przy tym, że 
w aptekach – ponieważ 
opakowania tych produktów 
miały być bardzo duże – 
będzie można przelewać je 
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Najważniejsze jest to,  
żeby w aptekach nie 
brakowało produktów 
wykorzystywanych  
do ochrony przed 
koronawirusem 
i zwalczania objawów 
zakażenia. 

K O R O N A W I R U S
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do mniejszych opakowań. 
Zarówno aptecznych, jak 
i przynoszonych przez 
pacjentów. Jednocześnie 
informowano i o tym, że 
pomimo problemów formal-
nych apteki będą mogły 
samodzielnie wytwarzać 
własne środki antybakte-
ryjne do rąk i do dezynfekcji. 
Dochodziły z nich jednak 
natychmiast wieści, że 
składniki wskazane do ich 
produkcji są tak drogie, że 
mało kto będzie pewnie 
zainteresowany ich kupnem.
Ponieważ rozwoju 
sytuacji nie sposób dziś 
przewidzieć, farmaceuci, 
a tym samym apteki, muszą 
być przygotowani na różne 
scenariusze. Być może ciepła 
wiosenna pogoda szybko 
wyciszy problem, tak jak 
dzieje się zwykle z wirusem 
grypy. A może szczepionka 
przeciw koronawirusowi 
pojawi się na rynku tak 
szybko, jak zapowiadają 
dziś �rmy pracujące nad 
jej stworzeniem, a więc 
w przeciągu roku i kolejny 
grypowo-koronawirusowy 
sezon nie będzie już jawił 
się tak strasznie? Ważne, 
byśmy nie poczuli się zbyt 
bezpieczni i nie powrócili 

do złych, starych nawyków: 
niemycia rąk po powrocie do 
domu czy przed jedzeniem.

Gdy już uporamy się  
z koronawirusem lub 
odsuniemy go tymczasowo 
na w miarę bezpieczną 
odległość, trzeba się też 
zastanowić, czy jesteśmy 
– zarówno pojedyncze 
państwa, unie państw 
czy światowe mocarstwa 
– gotowi na kolejne, 
groźniejsze i bardziej 
zabójcze wirusy. Skoro tak 
wielką panikę i tak ogromne 
zamieszanie w światowej 
gospodarce i codziennym 
życiu ludzi wywołał wirus 
o śmiertelności 3,4 proc. 
(choć te dane mogą być 
zawyżone), to czy bardziej 
zabójczy wirus jeszcze 
bardziej nie wywróciłby 
świata do góry nogami?
Takie pytania należy 
zadawać i już teraz szukać na 
nie odpowiedzi. I wyciągać 
wnioski. Warto zastanowić 
się nad tym, w jaki sposób 
w przyszłości powinno 
się zarządzać pandemią 
na świecie i czy Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) 
nie powinna mieć w tym 
przypadku przewodniej roli 

i bezpośredniego wpływu na 
decyzje podejmowane przez 
poszczególne państwa lub 
grupy państw. Jak bowiem 
widzimy, porównując to, 
co działo się w Chinach, 
Włoszech, Japonii czy  
Korei, wystarczyło inne 
podejście do walki 
z koronawirusem, żeby 
rozprzestrzeniał się on  
w różnym tempie. Mając 
jednolitą strategię i metody, 
z pewnością można by 
było szybciej opanować 
pandemię, a co za tym idzie 
– ograniczyć jej negatywne 
skutki zdrowotne, społeczne, 
ekonomiczne i gospodarcze.
Warto zastanowić się także 
nad rolą instytucji, organów 
i agencji Unii Europejskiej 
w obliczu pandemii. Śledząc 
bowiem to, co działo się 
w Europie podczas „inwazji” 
koronawirusa, można 
było zaobserwować, że 
w obliczu pandemii władze 
Unii Europejskiej zeszły 
na dalszy plan. Można też 
było odnieść wrażenie, że 
państwa unijne więcej dzieli 
niż łączy – przykładem są 
choćby bardzo różne decyzje 
dotyczące zabezpieczenia 
obywateli przed rozprze-
strzenianiem się korona-
wirusa. Każde państwo 
podejmowało własne 
decyzje (o zamknięciu 
granic dla cudzoziemców, 
o wstrzymaniu imprez 
masowych, o zamknięciu 
szkół, o ograniczeniu handlu 
itp.), nie oglądając się na 
inne. Punktem wspólnym 
w pewnym momencie były 
tylko pieniądze, które każde 
z państw otrzyma z budżetu 
unijnego na przeciwdziałanie 
skutkom pandemii. Czy 
w Unii Europejskiej łączy 
nas jeszcze coś więcej 
niż pieniądze? Pandemia 
z pewnością pokazała, że 
łączy nas mniej, niż do 
tej pory myśleliśmy.

Małgorzata Grosman

K O R O N A W I R U S

Patrząc np. na Chiny, 
Włochy, Japonię czy 

Koreę, można zobaczyć, 
że wystarczyło inne 
podejście do walki 

z koronawirusem, żeby 
rozprzestrzeniał się on  

w różnym tempie. 
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Lekcja  
z koronawirusa

C O  P O  E P I D E M I I ?

Z powodu koronawirusa 
świat stanął na głowie. 
W jego obliczu 

dotychczasowe normy czy 
regulacje wydają się czymś 
błahym lub tymczasowym. 
W wyjątkowych sytuacjach 
okazują się nieżyciowe. Ten 
kryzys wyraźnie pokazał, 
jak bardzo jesteśmy 
nieprzygotowani na sytuacje 
kryzysowe i że nie zawsze 
potra�my w nich działać.
Czy może być coś pozy-
tywnego w tej epidemii? 
Może, jeśli wyciągniemy z tej 
sytuacji poważne wnioski. 
Koronawirus powinien 
być początkiem reformy 
ochrony zdrowia w Polsce 
z prawdziwego zdarzenia, 
której bardzo istotną częścią 
powinna stać się branża 
farmaceutyczna: poczynając 
od farmaceutów i techników 

farmaceutycznych, 
a kończąc na hurtowniach 
farmaceutycznych 
i producentach leków.
Obecny kryzys pokazał, że 
branża farmaceutyczna może 
reagować błyskawicznie na 
nagłe potrzeby, że potra� 
się zmobilizować, grać do 
jednej bramki, łączyć się 
ponad podziałami. Jedno-
cześnie koronawirus pokazał 
wyraźnie jak nigdy wcześniej 
patologie występujące 
w branży farmaceutycznej 
oraz że dla niektórych nawet 
podczas kryzysu na pierw-
szym miejscu będzie zysk. 
Przejdźmy do konkretów.

BRAK SZYB I MASECZEK

Chyba nikt w obliczu 
epidemii nie ma już 
wątpliwości, że apteki wraz 

z farmaceutami i technikami 
farmaceutycznymi są 
pierwszą linią frontu walki  
z groźnym wirusem. Pierwszą 
linią frontu, która nie jest 
jednak dostatecznie przed 
nim zabezpieczona. W ciągu 
ostatnich lat pacjenci 
znacznie bardziej „zbliżyli 
się” do pracowników aptek. 
Wszystko przez usunięcie 
z niektórych placówek szyb, 
które oddzielały jednych 
od drugich. Jak bardzo były 
one potrzebne i praktyczne, 
pokazały ostatnie tygodnie. 
Teraz już nie ma odwrotu. 
Szyby do aptek wrócą i nie 
znikną po tym, jak uda nam 
się pokonać koronawirusa.
Ten kryzys pokazał nam, że 
farmaceuci i technicy farma-
ceutyczni do tej pory w dużej 
mierze mogli liczyć na siebie 
i swoją zapobiegliwość. 

W kryzysie nadchodzi 
moment refleksji, czy 
należy trzymać się 
kurczowo 
dotychczasowych norm, 
czy też w wyjątkowych 
sytuacjach trzeba je 
poluzować lub od nich 
odejść. Są jednak branże, 
które nie mogą i nie 
powinny sobie na to 
pozwolić, np. branża 
farmaceutyczna.
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C O  P O  E P I D E M I I ?

Apteki nie są szpitalami lub 
przychodniami i ich właści-
ciele nie mają obowiązku 
zapewnienia pracownikom 
odzieży ochronnej czy 
środków antyseptycznych. 
To musi się zmienić i trzeba 
to uregulować prawem. 
Standardowym „wyposa-
żeniem” aptek powinny 
być maseczki, rękawiczki 
i środki antyseptyczne. 
Ponadto takie placówki 
powinny mieć zapewnione 
rezerwy tego typu środków 
w Agencji Rezerw Materia-
łowych uruchamiane w tak 
wyjątkowych sytuacjach.
Należy też wypracować 
standardy obsługi pacjentów 
w czasie epidemii. Nie 
może być tak, że część 
aptek obsługuje pacjentów 
przez okienka do sprzedaży 
nocnej, a część wpuszcza 
ich do środka, narażając 
siebie i innych pacjentów na 
zakażenie, tak żeby ci –  
np. mając dostęp do szerszej 
oferty czy półek z produktami 
– zostawili więcej pieniędzy 
w aptece. Epidemia to nie jest 
dobry moment na uprawianie 
sztuki manipulowania 
klientem i wciskania mu 
niepotrzebnych produktów.

ORĄCZKA 
NIEPO RZE NYC  

ZAKUPÓW

Jeszcze zanim pojawił się 
pierwszy przypadek zarażenia 
koronawirusem w Polsce, 
Polacy zaczęli szturmować 
apteki. Robiąc ogromne 
zapasy leków, suplementów 
diety i różnorakich wyrobów 
medycznych. Jednorazowe 
zakupy sięgały nawet  
1,8 tys. zł. Niemal cała branża 
farmaceutyczna cieszyła 
się i zacierała ręce, widząc 
rosnącą liczbę zamówień.
Miny zaczęły wszystkim 
rzednąć, gdy koronawirus 
pojawił się w Polsce  
i skończyły się żarty.  

Okazało się, że hurtownie 
farmaceutyczne nie 
są w stanie dostarczać 
produktów trzy razy 
dziennie, lecz tylko raz, 
że część pracowników 
hurtowni wzięła opiekę, 
żeby zająć się dziećmi, że są 
potrzebne w hurtowniach 
ręce do pracy, a nie ma za 
bardzo komu pracować, że 
nie wszystkie hurtownie są 
w stanie zapewnić swoim 
pracownikom środki ochrony 
osobistej. A tak w ogóle część 
branży farmaceutycznej – na 
czele z ZPA PharmaNET 
– najchętniej zmusiłaby 
do pracy pracowników 
hurtowni farmaceutycznych, 
forsując takie zmiany 
przepisów, żeby ci nie 
mogli w stanie zagrożenia 
epidemicznego brać urlopu.

Życie pokazało nam, że 
w sytuacji wyjątkowej apteki 
i hurtownie farmaceutyczne 
– wraz ze wszystkimi 
towarzyszącymi im usługami 
– powinny funkcjonować na 
innych zasadach. Nie może 
być tak, że w aptekach wydłu-
żają się kolejki pacjentów 
– a jednocześnie wzrasta 
ryzyko zakażenia – bo klient 
lub klientka znudzona akcją  
#zostańwdomu wybiera 
się na zakupy do apteki 
i uzupełnia braki np. złuszcza-
jących skarpetek czy gara-
żowych suplementów diety. 
Nie ma nic bardziej demo-
tywującego dla pracownika 
hurtowni farmaceutycznej, 
gdy podczas epidemii stawia 
się do pracy i musi uzupełniać 

kuwety o preparaty, 
które w tej sytuacji nie są 
niezbędne, np. pastylki na 
zgagę czy plastry na odciski. 
W takich sytuacjach sprzedaż 
niektórych produktów przez 
hurtownie farmaceutyczne, 
a co za tym idzie – także 
w aptekach, powinna być 
zawieszona. Ale by tak się 
stało, trzeba prowadzić 
konsekwentną edukację zdro-
wotną społeczeństwa i wbić 
mu do głowy, że suplementy 
diety nie mają nic wspólnego 
z lekami, a miejscem 
sprzedaży leków powinny 
być w pierwszej kolejności 
apteki. To ABC zdrowia.

Koronawirus może być 
początkiem dyskusji 
o wynagrodzeniach w branży 
farmaceutycznej, obowiązu-
jących w niej standardach, 
a także zachowaniu zasad 
dobrej praktyki dystrybucji 
leków. W tej branży nie 
powinno być miejsca 
na przypadkowość czy 
bylejakość. Nawet w obliczu 
pandemii. Tymczasem od 
pojawienia się koronawirusa 
w Polsce mamy mnóstwo 
przykładów wykorzystywania 
tej sytuacji w wielce nega-
tywny sposób. Coraz częściej 
słychać o dostawach leków 
przez kurierów, bo niektóre 
hurtownie mają problemy 
z zachowaniem pełnego 
łańcucha dystrybucji. 
Podczas epidemii nie ma 
jednak kontroli – a jak są, 
to można zakrzyczeć ich 
zasadność! – więc można 
robić, co się podoba. A potem 
walczyć o to, żeby patologia 
stała się standardem.

DY KO CZY SI  ZDROWY 
ROZSĄDEK

Przy okazji koronawirusa 
wrócił pomysł, żeby leki Rx 
były sprzedawane przez 
internet i wysyłane kurierem. 
Niestety, epidemię łatwo 

Koronawirus może być 
początkiem dyskusji 
o wynagrodzeniach 

w branży 
farmaceutycznej, 

obowiązujących w niej 
standardach, a także 

zachowaniu zasad 
dobrej praktyki 

dystrybucji leków.
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Ten kryzys pokazał nam, 
że farmaceuci i technicy 
farmaceutyczni do tej 
pory w dużej mierze 
mogli liczyć na siebie 
i swoją zapobiegliwość. 
Apteki nie są szpitalami 
lub przychodniami i ich 
właściciele nie mają 
obowiązku zapewnienia 
pracownikom odzieży 
ochronnej czy środków 
antyseptycznych.  
To musi się zmienić.

można wykorzystać do 
realizacji partykularnych 
interesów i usankcjonowania 
czegoś, co w normalnych 
warunkach nie ma 
absolutnie racji bytu.
Epidemia nie może być 
czasem wszczynania dyskusji 
„być albo nie być dla aptek”. 
A wyprowadzenie leków Rx 
poza apteki to nic innego 
jak początek końca aptek. 
Zwłaszcza indywidualnych. 
Epidemia to nie jest czas na 
eksperymenty, które mogą 
nieodwracalnie zmienić 
branżę. Branża farmaceu-
tyczna musi być regulowana. 
Wolny rynek leków Rx 
– w obliczu epidemii – 
skończyłby się horrendalnymi 
cenami leków, problemami 
z dostępnością i działalnością 
różnej maści spekulantów.
Miejsce dla leków Rx jest 
tylko i wyłącznie w aptece. 
Sprzedaż ich poza apteką 
wcześniej czy później 
przełoży się na gorszą 
dostępność leków i wzrost ich 
cen. Leki na receptę muszą 
być wydawane przez fachową 
kadrę do rąk pacjentów lub 
osób realizujących recepty 
w ich imieniu. Nie można 
oddać tego jakimkolwiek 
pośrednikom czy kurierom. 
Chyba nikomu nie trzeba 

tłumaczyć, że może to 
doprowadzić do tragedii.
Co nie oznacza, że w branży 
farmaceutycznej nie ma 
miejsca na innowacje 
ułatwiające życie pacjentom. 
Doskonałym przykładem 
rozwiązania, które idealnie 
sprawdziło się podczas 
epidemii, jest e-recepta, 
która do minimum może 
ograniczyć liczbę wizyt 
np. u lekarza. Mało kto 
z korzystających z e-recept 
pamięta o tym, że zostały 
one wprowadzone dzięki 
wielkiemu wysiłkowi 
polskich farmaceutów.

AP EKA  O SI  MUSI 
W KO CU OPŁACA

To, co się będzie działo zaraz 
po epidemii koronawirusa, 
będzie idealnym momentem 
na rozmowy między 
farmaceutami a resortem 
zdrowia o tym, jak poprawić 
sytuację �nansową aptek. 
Z pewnością przydałaby 
się poważna dyskusja nad 
poziomem marż zarówno 
aptecznych, jak i hurtowych. 
Nie może być tak, że przyjęta 
kilka lat temu ustawa 
refundacyjna, która miała 
ratować rynek apteczny, w tej 
chwili nie pełni swojej roli, bo 

marże na lekach zmierzają 
do zera. A to prowadzi 
do takiego paradoksu, że 
apteki nie są w stanie wyżyć 
ze swojej podstawowej 
działalności, czyli sprzedaży 
produktów leczniczych.
Trzeba to zmienić! Apteki 
powinny zarabiać przede 
wszystkim na lekach czy też 
najpotrzebniejszych suple-
mentach diety. Nie może być 
tak, że ich być albo nie być 
zależy od tego, ile sprzedadzą 
leków OTC, suplementów 
diety, kosmetyków czy też 
produktów, które w ogóle nie 
są kojarzone z aptekami. Bo 
w tej chwili właśnie przede 
wszystkim na nich zarabiają 
aptekarze. W niektórych 
placówkach ponad połowa 
zysku pochodzi ze sprzedaży 
„mydła i powidła”. Warto 
też zauważyć, że wielu 
aptekarzy nie wykorzystało 
koronawirusa, żeby podre-
perować budżety swoich 
aptek. Wielu z nich apelowało 
wprost do pacjentów, żeby 
odwiedzali apteki tylko 
w najpilniejszych sprawach, 
np. żeby wykupić leki. Wręcz 
odradzali wszelkie wizyty 
seniorom. To jest misja!

Jak sprawić, żeby sytuacja 
aptek stała się stabilna? 
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Przy okazji koronawirusa 
wrócił pomysł, żeby  

leki Rx były 
sprzedawane przez 
internet i wysyłane 
kurierem. Niestety, 

epidemię łatwo można 
wykorzystać do realizacji 

partykularnych 
interesów 

i usankcjonowania 
czegoś, co 

w normalnych 
warunkach nie ma 

absolutnie racji bytu.

Resort zdrowia i podległe 
mu instytucje powinny 
konsekwentnie przestrzegać 
zapisów nowelizacji Prawa 
farmaceutycznego z 2017 r., 
czyli „apteki dla aptekarza”. To 
powinno iść w parze z odpo-
wiednim do�nansowaniem 
inspekcji farmaceutycznej, 
która mając większą obsadę, 
mogłaby eliminować 
wszelkie patologie z rynku 
aptecznego. Mniejsza liczba 
aptek na rynku, to więcej 
pacjentów na jeden punkt, 
a co za tym idzie – większe 
wpływy ze sprzedaży. Ale 
nie tylko. Stabilna sytuacja 
�nansowa aptek przekłada 
się także na to, że mogą one 
zabezpieczyć pacjentom 
większą liczbę leków, 
inwestować w rzadkie leki, 
zwiększyć obsadę i otwierać 
dodatkowe okienka, podnieść 
pensje dla pracowników, 
zainwestować w dodatkowe 
pomieszczenie do 
świadczenia usług w ramach 
opieki farmaceutycznej. A to 
wszystko tylko wzmocni 
rynek apteczny w Polsce, 
na czym powinno zależeć 
nie tylko farmaceutom, 
ale również pacjentom.

RECEPTA I OPIEKA

Gdy opadnie „korona- 
wirusowy kurz”, powinniśmy 

skupić się nie na sprzedaży 
leków Rx przez internet, 
ale na rozwiązaniach, które 
mogłyby jeszcze bardziej 
usprawnić funkcjonowanie 
systemu ochrony zdrowia 
podczas podobnych 
kryzysów. W trakcie  
epidemii w pewnym 
momencie farmaceuci 
przypomnieli sobie, że 
mogą wystawiać… recepty 
farmaceutyczne. W obliczu 
epidemii, kiedy lekarze mają 
na głowie ważniejsze sprawy 
niż wystawienie komuś 
recepty, odpowiedzialność 
mogą brać na siebie właśnie 
farmaceuci. Są na to gotowi.
Ale wystawianie recept przez 
farmaceutów nie może być 
obciążeniem ani dla farma-
ceutów, ani dla pacjentów. 
Warto zatem pomyśleć 
choćby nad częściową – 
w wyjątkowych sytuacjach 
– refundacją leków wysta-
wionych przez farmaceutów.
Zwłaszcza w przypadku 
kontynuacji leczenia. 
Nie może być też tak, by 
farmaceuta bał się wystawiać 
receptę farmaceutyczną przez 
to, że będzie mieć później 
na głowie inspekcję i będzie 
musiał się jej gęsto tłumaczyć.
Kolejną kwestią, którą trzeba 
się zająć w czasach po  
koronawirusie, jest wpro-
wadzenie opieki farmaceu-
tycznej. Farmaceuci w czasie 
kryzysu udowodnili, że są 
gotowi wziąć na siebie odpo-
wiedzialność, że mówienie 
o tym, że są na pierwszej linii 
frontu, to nie są wielkie słowa, 
a po prostu rzeczywistość. 
W obliczu epidemii właśnie 
w aptekach mogłyby się 
odbywać np. szczepienia 
czy prosta diagnostyka.
Trzeba w końcu wykorzystać 
to, że mamy kilkanaście 
tysięcy placówek aptecznych, 
w których mamy dostęp 
do profesjonalistów, stale 
podnoszących kwali�kacje. 
Na tym możemy wyłącznie 
zyskać. Wszyscy!

MNIEJ PAPIEROLOGII 
W HURTOWNIACH

Epidemia pokazała jeszcze 
jedno, że nadmierne 
raportowanie może poważnie 
utrudniać, a wręcz paraliżować 
pracę hurtowni farmaceutycz-
nych, a także zagrozić ciągłości 
i częstotliwości dostaw leków 
i innych produktów do aptek. 
Na ów problem zwróciła 
uwagę resortowi zdrowia 
Izba Gospodarcza Farmacja 
Polska i Związek Pracodawców 
Hurtowni Farmaceutycznych. 
Warto wyciągnąć z tego 
wnioski na przyszłość 
i pomyśleć nad zmianą 
Prawa farmaceutycznego.
Nie może być bowiem 
tak, że w wyjątkowej 
sytuacji hurtownie muszą 
przekazywać GIF dziennie 
wielkie ilości kopii odmów 
realizacji zamówienia wraz 
z uzasadnieniem. Tym bardziej 
że są to zbędne czynności, 
bo wszystkie te informacje 
gromadzone są w ZSMOPL.

CO PO KORONAWIRUSIE?

Czas po koronawirusie 
będzie idealnym momentem 
na gruntowną reformę 
systemu ochrony zdrowia. 
Trzeba to zrobić od razu 
i po raz pierwszy nie 
patrząc przez pryzmat 
kosztów. Jak pokazała 
ta epidemia, na zdrowiu 
i bezpieczeństwie Polaków 
nie można oszczędzać. Nie 
można czekać na epidemię 
z założonymi rękoma. 
Licząc, że „jakoś to będzie”.
Bez farmaceutów, 
pracowników hurtowni 
farmaceutycznych, bez 
lekarzy i pielęgniarek, 
bez producentów leków 
(i przedstawicieli wielu innych 
zawodów) nie dalibyśmy 
sobie rady. Dlatego nie 
można odkładać reformy 
zdrowia na później. Już 
nie mamy na to czasu.

Wojciech Giedrys
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Młodzi mają trudniej 
w tym zawodzie?
Zawsze mają trudniej, ale to 
się zmienia. W dobie inter-
netu łatwiej jest elastycznie 
zmieniać pracę i szukać 
swojej drogi także poza 
aptekami. Łatwiej jest też się 
komunikować z kolegami 
po fachu. Co więcej, kilku 
prezesów okręgowych rad 
aptekarskich wybranych 
w ostatnich wyborach 
to stosunkowo młodzi 
farmaceuci, więc wiek nie 
jest przeszkodą, żeby osiągać 
swoje cele. Przedstawicielom 
młodego pokolenia łatwiej 
jest się też konsolidować czy 
promować, np. korzystając 
z mediów społecznościo-
wych. Ewentualna niekom-
fortowa sytuacja młodych 
farmaceutów może wynikać 
z ciężkiego czasu, w jakim 
przyszło nam wchodzić 
na rynek pracy. Duża 
liczba aptek i mała liczba 
kontroli sprawiły, że mimo 

niedoborów farmaceutów 
na rynku pracy pracodawcy 
nie zabijają się o pracow-
ników. To ewenement.

Siedem lat temu 
było lepiej?
Kilka, kilkanaście lat 
temu było inaczej. Mam 
wrażenie, że inaczej też 
wchodziło się na rynek 
pracy np. w latach 90.

Wielu farmaceutów 
wspomina tamte czasy 
z dużym sentymentem.
No właśnie. O pracę 
było łatwiej, podobnie 
jak o poważne zarobki. 
Z opowieści starszych 
kolegów zrozumiałem, że 
rzeczywiście farmaceuta 
traktowany był przez branżę 
poważnie. Wtedy objawiało 
się to np. w prozaicznych 
zaproszeniach do najlepszych 
hoteli, na wykwintne 
kolacje. Dziś pozostają 
nam tekturowe długopisy 

w prezencie i pensje 
w okolicach średniej krajowej.

Młodzi farmaceuci mają 
siłę przebicia? Ich głos się 
liczy? Młody farmaceuta 
musi przepracować 
20-30 lat, żeby osiągnąć 
najwyższy pułap zarobków. 
Na wstępie zarabia się 
dużo mniej. To może 
zniechęcać do kończenia 
studiów i zostania na dłużej 
w aptece. Z roku na rok 
na rynek tra�ają kolejni 
farmaceuci po studiach, 
jednak liczba osób pracu-
jących w zawodzie maleje.
Młodzi farmaceuci wchodzą 
na rynek z nieco innymi 
oczekiwaniami niż starsi 
koledzy. Może są trochę 
bardziej roszczeniowi 
i więcej oczekują od życia. 
Czasy się zmieniły. Młodzi 
szukają czegoś innego 
w pracy. Oczekują, że 
dzień w dzień, gdy będą 
wchodzić do apteki, będą 

Jestem 
farmaceutycznym 
talibem

– Najchętniej miałbym 
w aptece tylko leki 
i najpotrzebniejsze 
suplementy diety, ale 
w Polsce nie da się wyżyć 
tylko z leków – mówi 
mgr farm. Marcin Piątek, 
kierownik apteki 
w Bydgoszczy, 
w rozmowie 
z Wojciechem 
Giedrysem.
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wybuchać fajerwerki. A tego 
przeważnie w aptece nie ma. 
Przychodząc do apteki, mogą 
się czuć oszukani. Na studiach 
wmawiano im, jak ważnym 
zawodem jest farmaceuta, 
że to będzie fenomenalna 
i odpowiedzialna praca, 
a to jest często po prostu 
rutyna daleka od oczekiwań. 
Potrzebna i bardzo 
odpowiedzialna, ale jednak 
rutyna. Sam rynek pracy też 
wygląda inaczej, jest coraz 
częściej sfokusowany na 
realizację wyśrubowanych 
norm sprzedaży.

Sieci aptek kuszą.  
Mało kogo stać po 
studiach na własną aptekę.
Nie każdemu jednak 
odpowiada model bizne-
sowy aptek sieciowych. 
To zależy od podejścia, 
czy chce zarobić, czy chce 
merytorycznie pracować. 
Inną sprawą jest to, że 
nie każdy czuje się i chce 
być przedsiębiorcą „na 
swoim”. Szczególnie 
w obecnych, mocno 
przeregulowanych czasach.

Jak wyglądał pana staż? 
Kiedy nastąpiło pierwsze 
zderzenie ze ścianą?
Na stażu tra�łem na „misjo-
narza”, który był człowiekiem 
bardzo inteligentnym 
i mądrym. To ginący gatunek 
farmaceutów. Pokazał mi, 
na czym polega misja farma-
ceuty. Pokazał mi, że farmacja 
może być interesująca. Jak 
sięgnę pamięcią, to począt-
kowo chciałem być przed-
stawicielem handlowym. 
Nawet nie myślałem o pracy 
w aptece. Opiekun stażu 
pokazał mi, że można 
jednak coś ciekawego z tego 
miejsca wyciągnąć i zrobić 
coś dobrego dla ludzi. Staż 
bardzo mnie ukształtował, 
bo był nastawiony na naukę 
zawodu, a nie sprzedaży – tej 
można nauczyć się w tydzień. 
Nie trzeba tego szlifować 
sześć miesięcy. Tu też ciekawa 
anegdota. Moja apteka 
stażowa już nie istnieje, po 
budynku nie ma nawet śladu. 
Teraz stoi tam supermarket. 
Po stażu tra�łem do apteki, 
gdzie główną czynnością 
była sprzedaż. Nie udzielanie 

porad, nie dzielenie się 
wiedzą, a realizowanie (często 
absurdalnych) potrzeb zaku-
powych pacjentów. Ściana.

Ostatnio znów zrobiło 
się gorąco wokół niskich 
zarobków młodych farma-
ceutów. Ten temat wraca  
co jakiś czas jak bumerang.
W takich dyskusjach zwykle 
pojawiają się argumenty, 
z którymi ciężko dyskutować. 
Owszem, wszyscy chcą 
zarabiać dobrze i nie 
znam człowieka, który 
by powiedział, że zarabia 
wystarczająco. W obecnych 
realiach pracownicy między 
sobą konkurują ceną i wciąż 
jeszcze tra�ają się sytuacje, 
że wybierani są ci najtańsi, 
a niekoniecznie najlepsi. 
Uważam, że farmaceuci 
powinni zarabiać więcej, bo 
to bardzo odpowiedzialna 
praca, którą mogą 
wykonywać wyłącznie 
osoby z unikatowym 
wykształceniem.

Jak wspomina pan pracę 
w aptekach sieciowych?
Po stażu najpierw tra�łem do 
apteki indywidualnej i było 
to bardzo osobliwe doświad-
czenie. Pracowałem tam rok. 
Później sytuacja rodzinna 
zmusiła mnie do przepro-
wadzki. Zdecydowałem, 
że pójdę do sieciówki i… 
odpocznę. Tam wszystko jest 
podane na tacy, na wszystko 
są procedury, wytyczne i stan-
dardy. Wytrzymałem rok. 
Dla osoby, która ma większe 
ambicje niż tylko podawanie 
leków z półki zgodnie 
z najnowszą gazetką, taka 
praca to dramatyczny wybór. 
Nie tak sobie wyobrażam 
pracę farmaceuty. Do 
aptek przychodzą ludzie, 
którzy mają różne potrzeby 
i nie można tych potrzeb 
sprowadzić do 16 produktów 
promowanych w danym 
tygodniu w sieci. Obecnie 
od dłuższego czasu znowu 

Młodzi farmaceuci 
patrzą na siebie 
wyłącznie przez 

pryzmat pracownika 
i nie myślą o tym, że 

czasem, żeby osiągnąć 
pewne cele, trzeba 

pójść na ustępstwa.
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aptek będący farmaceutami 
są przeciwko nocnym 
dyżurom, a ich pracownicy 
niekoniecznie – chcą mieć 
taką możliwość, żeby zarobić 
dodatkowe pieniądze. Młodzi 
farmaceuci patrzą na siebie 
wyłącznie przez pryzmat 
pracownika i nie myślą o tym, 
że czasem, żeby osiągnąć 
pewne cele, trzeba pójść 
na ustępstwa. Kolejna linia 
podziału to kierownik apteki 
– szeregowy farmaceuta. 
Niedawno mieliśmy gorącą 
dyskusję, czy nie należy 
znieść pięcioletniego stażu 
pracy wymaganego do bycia 
samodzielnym pracownikiem 
apteki. Przy tej okazji młodzi 
farmaceuci poczuli się 
dotknięci, że są traktowani jak 
technicy farmaceutyczni i nie 
można zostawić ich samych 
w aptece. Odezwali się też 
farmaceuci z pięcioletnim 
stażem oburzeni tym, 
dlaczego mają tracić swoją 
pozycję na rynku pracy.

Czy Naczelna Izba 
Aptekarska reprezentuje 
wszystkich farmaceutów?
Ataki na Naczelną – że 
źle reprezentuje interesy 
farmaceutów, bo np. 
nie ma płatnej opieki 
farmaceutycznej – wynikają 
z niezrozumienia tego, po 
co jest samorząd aptekarski. 
Ludzie zapominają, że 
wiele spraw w farmacji to 
nie jest kwestia widzimisię 
samorządu. Śledząc takie 
pretensje, np. dlaczego są 
takie niskie pensje, dlaczego 
nie ma szyb w aptekach, 
dlaczego farmaceuta nie 
może wystawić recepty 
farmaceutycznej, dlaczego 
inspekcja farmaceutyczna 
jest niewydolna, trzeba 
mieć świadomość, że 
samorząd nie ma wpływu 
na to, że inspekcja będzie 
mieć więcej pracowników, 
paliwa i większe możliwości 
kontroli. Samorząd nie może 
też wskazywać, która apteka 

mogłaby podlegać kontroli, 
bo nie posiada takich danych. 
Jestem członkiem samorządu 
od trzech miesięcy i nie jest 
tak, że mamy mnóstwo czasu 
na to, żeby siedzieć nad 
przepisami i zastanawiać się, 
jak je zmienić, by farmaceucie 
było lepiej. Przy okazji muszę 
zaznaczyć, że to dzięki NRA 
mamy płyny do dezynfekcji 
skóry w aptekach. To także 
z rekomendacji samorządu 
wprowadzono niemal 
powszechnie powracające 
szyby na stanowiskach 
ekspedycyjnych.

Czy dziś opłaca się 
prowadzić aptekę? 
Gdyby nie sprzedaż 
leków OTC, suplementów 
diety czy produktów 
ekologicznych, to apteki 
nie wyżyłyby z leków Rx.
Jestem trochę takim farma-
ceutycznym talibem. Najchęt-
niej miałbym w aptece tylko 
leki i najpotrzebniejsze 
suplementy diety, ale 
w Polsce nie da się wyżyć 
tylko z leków. Po siedmiu 
latach od wejścia ustawy 
refundacyjnej, która miała 
ratować rynek apteczny, 
okazuje się, że marże na 
lekach zmierzają do zera. Jako 
farmaceuta mam obowiązek 
wydawać tańsze odpowied-
niki leków. Większy udział 
tańszych odpowiedników 
w sprzedaży powoduje, 
że algorytm inaczej liczy 
podstawę, od której liczona 
jest moja marża, i ceny leków 
są niższe. Jak kupuję lek 
za 100 zł, za dwa miesiące 
przychodzi przecena i ten 
lek mogę sprzedać za 80 zł.

A ile mniej więcej 
może być zysku ze 
sprzedaży leków Rx?
45-50 proc. Jaką stopę 
zwrotu chciałby pan 
mieć, kupując towar za 
tysiąc złotych i próbując 
go sprzedać? Fajnie 
byłoby zarobić 30 proc. 

U nas im droższy lek, tym 
niższa marża. Marża jest 
degresywna, więc aptekom 
nie opłaca się handlować 
drogimi lekami. Bo trzeba 
wyłożyć pieniądze na leki za 
tysiąc czy 10 tys. zł, trzeba 
skądś mieć taką kwotę, 
a ostatecznie zarabia się 
na obrocie takim lekiem 
ok. 50-60 zł. To bez sensu. 
Przykład: leki onkologiczne 
są bardzo drogie, ale zaczęły 
się pojawiać odpowiedniki 
i ceny wszystkich zaczęły 
spadać. I w pewnym 
momencie, gdy lek leżał 
u mnie 4-6 miesięcy, to 
sprzedawałem go na ujemnej 
marży, np. kupiłem za  
500 zł, a sprzedałem za  
300 zł. A przecież do szeregu 
tych leków trzeba posiadać 
odpowiedniego pracownika, 
bo są to leki, które wymagają 
interwencji farmaceuty.  
Ci najbardziej zatwardziali 
i zagorzali farmaceuci chcie-
liby, żeby rdzeniem funk-
cjonowania apteki były leki, 
ale tak się po prostu nie da.

Jak to zmienić?  
Ograniczyć pozaapteczny 
obrót lekami? Zmniejszyć 
liczbę aptek?
Przede wszystkim to drugie. 
Im mniejsza liczba aptek, 
tym więcej pacjentów 
przypada na aptekę i więcej 
pieniędzy tam zostawiają. 
Wtedy możemy zabezpie-
czyć większą liczbę leków, 
inwestować w leki rzadko 
rotujące, stać nas, żeby 
zatrudnić dodatkowego 
pracownika, otworzyć 
dodatkowe okienko 
i dobrze zapłacić młodemu 
farmaceucie.  
4,5 tys. mieszkańców na 
aptekę to jest minimum. 
U nas jest ok. 2,6 tys. I dlatego 
często to mydło i powidło 
w aptece musi być, bo ludzie 
nie zdają sobie sprawy,  
że na pensje zarabia się, 
realizując potrzeby 
zakupowe klientów czy 

Farmaceuci powinni 
zarabiać więcej, bo to 

bardzo odpowiedzialna 
praca, którą mogą 

wykonywać wyłącznie 
osoby z unikatowym 

wykształceniem.
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pacjentów. To jest kolejne 
zderzenie ze ścianą.

Gdzie zaczyna się misja, 
a kończy zarabianie?
Ktoś kiedyś powiedział, że na 
misję i etykę stać najbogat-
szych, ale ja mu nie wierzę.

Ma pan jeszcze misję?
Mam. I mam to szczęście, że 
zawodowo nie mam celów 
sprzedażowych. Jak byłem 
młodszym farmaceutą, 
widziałem tę misję w ciągłym 
dokształcaniu się, dosko-
naleniu się. Inwestowanie 
w siebie, np. w szkolenia czy 
specjalizacje, które kosztują 
czasem kilka tysięcy złotych, 
nie oznacza, że będziemy 
mieć z tego dodatkowe 
pieniądze w aptece. Dziś tę 
misję widzę w edukowaniu 
pacjentów i w dzieleniu się 
wiedzą z kolegami po fachu. 
Generalnie w aptekach brak 
realnej wyceny wykonywanej 
pracy, a samą misją ciężko 
jest opłacić rachunki. Stąd 
też są żądania �nansowe ze 
strony farmaceutów, kiedy 
nakłada się na nich nowe 
obowiązki, np. skanowanie 
kodów do KOWAL-a, skła-
danie całej masy raportów 
i sprawozdań dla resortu 
zdrowia, realizacja błędnych 
i problematycznych e-recept 
oraz raportowanie błędów do 
systemu. Jako prywatna �rma 
tracimy na to czas, nie mając 
z tego absolutnie nic. Co 
więcej, wystawiamy recepty 
farmaceutyczne, za które nie 
możemy pobrać pieniędzy. 
Gdy wydaję komuś awaryjnie 
lek na niewydolność serca, 
zarabiam na tym 70 groszy 
marży. Pełna odpowiedzial-
ność, która nie przekłada się 
na satysfakcję �nansową.

Jest pan bardzo aktywny 
w mediach społecznościo-
wych. Czy mogą one być 
dodatkowym narzędziem 
pracy farmaceutów? 
Zależy, co kto chce osiągnąć. 

Media społecznościowe można 
wykorzystać do promowania 
siebie i zawodu farmaceuty, 
ale już niestety nie do promo-
wania działalności aptecznej. 
Może to i lepiej. Ja w mediach 
społecznościowych działam 
na rzecz wizerunku zawodu, 
który wykonuję, czy na rzecz 
ułatwienia pracy kolegom  
po fachu.  
W 2019 roku wymyśliłem 
inicjatywę #PiątekZeReceptą, 
dzięki której Ministerstwo 
Zdrowia otrzymało komplek-
sową bazę danych zawierającą 
najczęściej powtarzające się 
oraz najosobliwsze błędy 
pojawiające się na e-receptach.  

Dzięki temu e-recepty 
w Polsce realizuje się teraz 
łatwiej. Poza dbaniem 
o sprawy zawodowe, 
równie mocno pracuję na 
budowaniem marki osobistej. 
Bo w życiu trzeba mieć plan B.

Po co panu media 
społecznościowe?
Cała masa przedstawicieli 
zawodów medycznych 
w sieci funkcjonuje wokół 
jakiegoś skonkretyzowanego 
planu – pacjent, opieka, 
porady są gdzieś dookoła 
tego wszystkiego. Dla mnie 
internet to plan B, który 
pozwala odetchnąć nieco 
innym powietrzem. Dzięki 
obecności w sieci doświad-
czyłem wielu niepraw-
dopodobnych z punktu 
widzenia szarego aptekarza 
rzeczy – byłem w TV, radiu 
czy ogólnopolskich dzien-
nikach. Przeprowadzałem 

szkolenia. Rozmawiałem 
z topowymi dziennikarzami.

Pańskim celem jest własna 
apteka? Czy może „wyjście” 
z apteki i realizacja  
biznesplanu w oparciu 
o media społeczno-
ściowe i wiedzę?
Ja uwielbiam pracować 
w aptece, ale uwielbiam też 
sprawdzać się w nowych 
rolach. Niedługo spotkam 
się ze studentami farmacji, 
żeby opowiedzieć im o pracy 
w aptece. I zastanawiam się, 
jak opowiedzieć o karierze 
aptekarza. Su�t, który jest 
w aptece, jest zawieszony 
stosunkowo nisko. W zależ-
ności od tego, jak intensywnie 
się pracuje w aptece, łatwiej 
lub trudniej do tego su�tu 
doskoczyć. Czasami sobie 
myślę, że już do tego su�tu 
doskoczyłem. Oczywiście 
mogę być lepszym farmaceutą, 
lepiej znać się na lekach, lepiej 
pomagać pacjentom, mogę 
też być efektywniejszym 
menedżerem apteki. Ale 
można też pracować inaczej.

A własna apteka pod marką 
„Apteka Marcina Piątka”?
Nie chciałbym mieć swojej 
apteki. Nie mam żyłki przed-
siębiorcy aptecznego. Chyba 
paradoksalnie dlatego, że za 
bardzo lubię pracę w aptece 
za pierwszym stołem. Widzę, 
jak zmieniło się moje podej-
ście do pracy, kiedy zostałem 
kierownikiem. Zacząłem 
patrzeć na zupełnie inne 
rzeczy i może z tego powodu 
odrobina radości z pracy 
uciekła. Robienie czegoś na 
zewnątrz, np. w mediach 
społecznościowych, 
nagrania czy też spotkania 
ze studentami, to jakaś 
próba odświeżenia umysłu.

Bez tego byłoby ciężko?
Może to właśnie takie 
moje „fajerwerki”, 
o których mówiłem na 
początku rozmowy.

Młodzi szukają czegoś 
innego w pracy. 
Oczekują, że dzień 
w dzień, gdy będą 
wchodzić do apteki, 
będą wybuchać 
fajerwerki. A tego 
przeważnie w aptece 
nie ma.

Cała rozmowa 
z Marcinem Piątkiem  
na portalu  
Aptekarski.com.
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Opieka  
po pandemii

Pierwszym powodem, 
dla którego opieka 
farmaceutyczna jest 

dziś niezwykle potrzebna, jest 
powszechny wśród pacjentów 
brak wiedzy na temat chorób 
i leków. Ta opinia, powtarzana 
jak mantra za każdym razem, 
gdy przychodzi wskazywać 
potrzebę wprowadzenia 
opieki farmaceutycznej, 
w odniesieniu do korona- 
wirusa nabiera szczególnego 
znaczenia. A gdy doda się do 
niej informację o nieustająco 
bardzo wysokim zaufaniu 
pacjentów do farmaceutów 
oraz fakt, że w pierwszym 
momencie radzono osobom, 
które podejrzewały, że mogą 
być zakażone koronawirusem, 
żeby szły do apteki, wagi 
opieki farmaceutycznej 
nie sposób przecenić.

DZI  ARDZO  
Y SI  PRZYDAŁA

Dlatego – pomimo 
rozprzestrzeniania się 
koronawirusa i ogłoszonej 
o�cjalnie przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) 
pandemii, pomimo strachu, 
a nawet paniki – nie można 
zapominać o tym, że gdy 
uporamy się z COVID-19, 
należy wreszcie zabrać się 
za rozwiązywanie innych, 
narastających od dawna 
problemów. Bo zaniechanie, 
guzdranie się, odkładanie 
spraw na później zawsze 
odbija się czkawką. Wystarczy 
sobie przecież wyobrazić, jak 
bardzo korzystne, pożyteczne 
i dobroczynne byłoby dziś 
funkcjonowanie profesjo-
nalnej opieki farmaceutycznej.

W aptekach lub poza 
nimi mogłyby powstać 
pomieszczenia do rozmów 
farmaceutów z pacjentami 
albo mielibyśmy farmaceutów 
wyspecjalizowanych 
w odwiedzaniu pacjentów 
w domach. Jasne jest, że nie 
byłyby w stanie pełnić takiej 
opieki wszystkie apteki, ale 
te, które by ją sprawowały, 
mogłyby być przy pandemii 
dodatkowymi, dostępnymi 
dla wielu osób punktami 
konsultacyjnymi z prawdzi-
wego zdarzenia, udzielającymi 
porad choćby przez telefon 
czy e-mailem. W czasie, gdy 
do sanepidowskich stacji 
nie sposób się dodzwonić 
albo nie uzyskuje się kompe-
tentnych informacji (o czym 
szeroko donosili pacjenci 
i ich rodziny), apteki mogłyby 

Koronawirus SARS-CoV-2, 
wywołujący COVID-19, 

odmienił nasze życie. 
I zepchnął na plan dalszy 

wszystkie inne sprawy, 
nawet prezydenckie 

wybory. Teraz dopiero – 
w obliczu walki 

z epidemią – widać, jak 
bardzo przydałaby się 

nam opieka 
farmaceutyczna: 

fachowa, przemyślana 
i wystandaryzowana.
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stanowić brakujące ogniwo 
systemu ochrony zdrowia.
A tak? Pełnią tę rolę 
niejako przy okazji, bez 
wystandaryzowanych zasad 
postępowania, które dzisiaj są 
tak ważne. W połowie marca, 
gdy było już w Polsce ok. 100 
zakażonych koronawirusem 
SARS-CoV-2, aptekarze nie 
wiedzieli nawet, czy mają 
wpuszczać pacjentów do 
środka, czy może jednak 
obsługiwać przez okienko do 
nocnych dyżurów, a z braku 
szyb, odgradzały się czasem 
od pacjentów folią.
Gdyby była ustawa o zawodzie 
farmaceuty, z której nie zosta-
łyby powykreślane fragmenty 
dotyczące opieki farma-
ceutycznej, lub gdyby była 
i ustawa o zawodzie, i jakiś 
inny akt prawny (ustawa lub 
choćby ministerialne rozpo-
rządzenie) dotyczące opieki 
farmaceutycznej, farmaceuci 
mogliby dziś robić znacznie 
więcej (choć i tak robią wiele). 
Zaniechanie tej kwestii odbija 
się na nas wszystkich.

LIZANIE CUKIERKA  
PRZEZ SZY

Obecnie jedynym – i to zaska-
kującym – przypomnieniem 
o niezałatwieniu kwestii opieki 
farmaceutycznej jest powra-
cający w mediach wątek 
Internetowego Konta Pacjenta 
(IKP). Zaskakujący dlatego, że 
jeszcze w lutym Ministerstwo 
Zdrowia informowało, że 
nie widzi możliwości, żeby 
farmaceuci aktywowali 
w aptekach lub punktach 
aptecznych takie konta swoim 
pacjentom. Uzasadnienie było 
jasne: farmaceuci nie mają 
doświadczenia w wery�kacji 
tożsamości osób, dlatego 
apteki czy punkty apteczne 
nie mogą być miejscem, 
w którym pacjenci mogliby 
potwierdzać pro�l zaufany.
Trudno się było z tą informacją 
nie zgodzić, skoro często 
słyszy się o posługiwaniu się 

skradzionymi bądź fałszywymi 
dokumentami tożsamości. 
Fakt, nie w kontekście usług 
zdrowotnych, ale w sprawach 
bankowych czy dotyczących 
wynajmu nieruchomości, 
ale to tym bardziej niepo-
kojące. Bo skoro nie zawsze 
potra�ą fałszerstwo wykryć 
doświadczeni bankowcy, jak 
mieliby to robić farmaceuci?
Po niespełna miesiącu to 
jednoznaczne stanowisko 
resortu okazało się nieaktu-
alne. Tym samym nieaktualne 
okazały się zapisy projektu 
ustawy o zawodzie farma-
ceuty, który nie przewiduje 
takiego rozwiązania. Jakby 
tego wszystkiego było mało, 
ministerstwo obwieściło, 
że zamierza uruchomić 
proces legislacyjny, żeby 
aktywowanie IKP i potwier-
dzanie pro�lu zaufanego 
było jednak w aptekach 
możliwe. Naczelna Izba 
Aptekarska ustami swojego 
rzecznika Tomasza Leleno 
oceniła, że od dawna mówi 
się o rozwoju dodatkowych 
usług w aptekach, więc ten 
pomysł to bardzo ważny krok.
W okresie, gdy farmaceuci 
bez jakiegokolwiek wsparcia 
ze strony rządu obsługiwali 
pacjentów, być może 
zarażonych koronawirusem 
(zapowiedź wsparcia 
w postaci darmowych 
środków dezynfekujących dla 
aptek pojawiła się później), 
informacja o możliwości 
aktywowania IKP w aptekach 
przypominała lizanie cukierka 
przez szybę. Dlaczego? 
Bo zabrakło choćby słowa 
o graty�kacji dla aptek za 
świadczenie tej usługi. Znowu. 
Poza tym od słów należałoby 
wreszcie przejść do czynów.

POMYSŁ MA R CE I NO I

Mając na uwadze te zmienne 
opinie resortu zdrowia, o to, 
czy pomysł aktywowania IKP 
w aptekach i potwierdzania 
w nich pro�lu zaufanego 

jest sensowny, zapytaliśmy 
Mariana Witkowskiego z NIA.
– Ten pomysł ma ręce i nogi – 
odpowiedział Witkowski.  
– Przychodnie nie zawsze 
stosują się do przepisów 
i nie wydają pacjentom 
wydruków informacyjnych 
do e-recept, poprzestając 
na przekazaniu li tylko 
4-cyfrowych kodów w wersji 
SMS lub papierowej. Kody 
takie powinny otrzymywać 
tylko osoby posiadające 
aktywne konto w IKP, które 
zadeklarowały taką formę 
kontaktu z IKP. Brak wydruku 
informacyjnego u pacjenta, 
który nie posiada dostępu 
do IKP, nabiera znaczenia 
w przypadku awarii systemu 
P1 lub awarii trybu online 
w aptece. Na podstawie 
tylko kodu PIN nie możemy 
wydawać pacjentom leków. 
Umożliwienie farmaceutom 
możliwości edukacji pacjenta 
w zakresie aktywacji konta 
IKP i potwierdzania pro�lu 
zaufanego, którego wcześniej 
nam wzbraniano, zwiększy 
więc bezpieczeństwo lekowe 
pacjentów, bo każdy pacjent 
niemający wydruku infor- 
macyjnego, będzie mógł 
okazać farmaceucie jego 
wersję elektroniczną 
w telefonie komórkowym. 
Pozyskany w ten sposób 
klucz recepty umożliwi 
wydanie mu leku. Środowisko 
aptekarskie jest gotowe na 
świadczenie takiej usługi 
podobnie jak inne placówki 
ochrony zdrowia. Fakt, że 
będziemy mogli wspierać 
pacjentów w aktywowaniu 
kont, włączenie nas 
w ten system, spowoduje 
rozszerzenie wiedzy o IKP 
wśród pacjentów, jego 
popularyzację. Od technicznej 
strony nie wiemy jednak na 
razie, jak to wszystko będzie 
wyglądać w praktyce. Poza 
rozwiązaniami technicznymi 
potrzebne nam są również 
wytyczne, jak dokonać 
autoryzacji pro�lu zaufanego 

Środowisko aptekarskie 
jest gotowe na 
aktywowanie 
Internetowego Konta 
Pacjenta w aptekach 
i potwierdzanie w nich 
profilu zaufanego 
podobnie jak inne 
placówki ochrony 
zdrowia – mówi Marian 
Witkowski z NIA.
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pacjenta, żeby odbywało 
się to w aptekach w ten 
sam sposób jak w urzędach. 
Liczymy przy tym, że tak 
jak jest to w przypadku 
przychodni, aktywowanie 
dostępu do IKP będzie 
aptekom graty�kowane. 
Na razie jednak kraj i nasze 
środowisko w szczególności 
pochłonął inny problemem 
w związku z ogłoszeniem 
stanu epidemii. Dlatego 
też do tego tematu 
powrócimy niebawem.

USŁU A  NIE OPIEKA

Ale nawet gdy farmaceuci 
uzyskają możliwość 
aktywowania IKP w aptekach 
i będą świadczyć takie usługi, 
nawet jeśli dostaną za nie 
wynagrodzenie, nie będą to 
usługi, o których mówi się 
w kontekście opieki farmaceu-
tycznej. Bo choć opieka nie 
została jeszcze zde�niowana, 
to jednak należy założyć, że 
usługa o charakterze  
administracyjnym nie znajdzie 
się w jej zakresie. Trudno to 
po prostu sobie wyobrazić.
Poza głównym, w każdym 
razie poza resortowym 
nurtem, coś w kwestii 
opieki farmaceutycznej się 
jednak dzieje. W Poznaniu 
w ramach projektu „Opieka 
farmaceutyczna w geriatrii” 
prowadzonego pod kierow-
nictwem dr n. farm. Agnieszki 
Neumann-Podczaskiej przy 
współudziale prof. Katarzyny 
Wieczorowskiej-Tobis oraz 
prof. Edmunda Grześkowiaka 
z Uniwersytetu Medycznego 
im. K. Marcinkowskiego 
już w latach 2011-2016 
objęto opieką farmaceu-
tyczną 300 pacjentów 
seniorów, w ramach 
programu „OF-Senior”.
– To było bardzo szczegółowe 
badanie dające podstawy 
do wnioskowania statystycz-
nego. Udało się nam dzięki 
temu udokumentować 
efektywność opieki farmaceu-

tycznej – mówi dr Neumann-
-Podczaska. – Stworzyliśmy 
też i zwalidowaliśmy model 
opieki farmaceutycznej, 
a także pierwsze w Polsce 
narzędzie do prowadzenia 
opieki farmaceutycznej 
– Kryteria Poprawności 
Leczenia Farmakologicz-
nego – przeznaczone dla 
farmaceutów aptek ogólno-
dostępnych. Na tej kanwie 
uruchomiliśmy w Poznaniu 
pierwszy w Polsce punkt 
opieki farmaceutycznej 
�nansowany z funduszy 
Urzędu Miasta Poznania.

NALE Y ZAPŁACI

Dr Neumann-Podczaska 
nie ma wątpliwości, że 
farmaceutom należy za 
świadczenie takich usług 
zapłacić. – To są usługi  
wysokojakościowe, dla 
pacjentów z wielochorobo-
wością i ciężką wielolekowo-
ścią, które mogą przynieść 
szereg korzyści – podkreśla. 
– Przede wszystkim mogą 
poprawić sprawność funkcjo-
nalną pacjentów, zapobiec 
powikłaniom występującym 
u nich z powodu wieloleko-
wości, podnieść świadomość 
pacjentów, którzy często 
mówią wprost, że nie panują 
nad przepisywanymi im 
lekami. Ich leczenie jest 
bardzo rozbudowane, 
a oprócz leków na receptę 
przyjmują też różne leki OTC, 
suplementy diety, zioła i inne 
produkty i często nie mówią 
o nich lekarzom. O efektyw-
ności opieki świadczy też 
fakt, że – jak udowodniliśmy 
– pozwala ona w sposób 
istotny zmniejszyć liczbę 
leków przyjmowanych przez 
pacjentów i tym samym 
powikłań będących skutkiem 
wielolekowości. Udawało się 
to, bo pacjent po przeglądzie 
lekowym z rekomendacjami 
farmaceuty szedł do swojego 
lekarza lub lekarzy, a ci 
byli gotowi na współpracę 

i rzeczywiście brali nasze 
opinie pod uwagę. Wiemy 
to, bo po trzech miesiącach 
pacjenci wracali do nas 
i informowali o zmianach 
w ordynacji leków. Podsta-
wowy wniosek był więc 
jeden: opieka farmaceutyczna 
może przełożyć się na 
poprawę stanu klinicznego 
pacjentów poprzez 
zmniejszenie liczby i nasilenia 
istniejących dolegliwości.

W dalszej perspektywie 
opieka farmaceutyczna daje 
nadzieję na ograniczenie 
kosztów leczenia i rehabili-
tacji oraz opieki nad osobami 
starszymi, niezbędnych 
w przypadku, gdy dojdzie 
do powikłań będących 
następstwem wielolekowości. 
Mniej leków i innych 
produktów stosowanych 
przez pacjentów oznacza 
również ich mniejsze 
wydatki oraz mniejsze koszty 
budżetu z tytułu refundacji.

AK E W SZPI ALU

Koordynatorka poznańskiego 
projektu podkreśla, że opiekę 
farmaceutyczną nad pacjen-
tami należy sprawować także 
w warunkach klinicznych, 
czyli wówczas, gdy z powodu 
swoich chorób przyjmowani 
są oni na oddziały szpitalne. 
Farmaceuta powinien być 
integralnym członkiem 
zespołów decydujących 
o terapii pacjentów, zabierać 
głos w sprawie farmako- 
terapii. By było to możliwe, 
musi istnieć dialog między 
lekarzami a farmaceutami.
– Analizując funkcjonujące 
na świecie modele opieki 
farmaceutycznej, obserwu-
jemy, że tak właśnie się dzieje 
w wielu krajach – zaznacza  
dr Neumann-Podczaska. – 
Taki dialog wymaga jednak 
edukacji przeddyplomowej, 
czyli na etapie studiów. 
Organizujemy więc na 
Uniwersytecie Medycznym 

Poprawa sprawności 
funkcjonalnej 

pacjentów, 
zapobieganie 
powikłaniom 

występującym u nich 
z powodu 

wielolekowości 
i podniesienie 
świadomości 

pacjentów, którzy 
często mówią wprost, że 

nie panują nad 
przepisywanymi im 

lekami – takie efekty 
może przynieść opieka 

farmaceutyczna.
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im. K. Marcinkowskiego 
w Poznaniu unikatową 
w Polsce formę kształcenia, 
którą jest studencki punkt 
konsultacyjny, w którym 
studenci mają do czynienia 
z prawdziwymi pacjentami, 
a dyskusje między nimi 
na temat proponowanej 
terapii są moderowane przez 
uczestniczących w projekcie 
nauczycieli akademickich.

Dr Neumann-Podczaska, 
która jest jednym z tych 
nauczycieli, podkreśla, 
że studenci farmacji 
i medycyny uczą się dzięki 
temu dyskutować ze sobą, 
korzystać wzajemnie ze 
swojej wiedzy. Uczą się 
tego, że i jedni, i drudzy 
będą specjalistami z pewnej 
dziedziny. Lekarze od 
diagnostyki, farmaceuci od 
leków. Nie ma więc powodu 
zastanawiać się, kto jest 
ważniejszy, a taka postawa 
u przedstawicieli tych 
zawodów wciąż pokutuje.
Coraz powszechniejsza idea 
opieki farmaceutycznej 
przyświecała również 
zorganizowaniu w ramach 
Pracowni Geriatrii Katedry 
i Kliniki Medycyny 
Paliatywnej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu 
pierwszych w Polsce studiów 
podyplomowych dla 
farmaceutów z zakresu opieki 
farmaceutycznej w geriatrii.
– Zainteresowanie 
przerosło nasze najśmielsze 
oczekiwania – podkreśla 
dr Neumann-Podczaska. 
– Farmaceuci, podnosząc 
swoje kwali�kacje w zakresie 
problemów farmakoterapii 
geriatrycznej, otrzymają 
punkty kształcenia ustawicz-
nego, które muszą zdobywać 
w ramach procesu nieustan-
nego kształcenia. Na pewno 
jednak w zakresie uwarun-
kowań prawnych opieki 
farmaceutycznej istnieją 
pewne luki i ograniczenia. 
Bardzo dużym problemem 

jest to, że w projekcie ustawy 
o zawodzie farmaceuty nie 
ma jednoznacznych zapisów 
odnośnie do tego, jak, 
gdzie i przez kogo opieka 
farmaceutyczna może być 
sprawowana. Chcemy to 
przełamać, samorządy mogą, 
a czasem też chcą �nansować 
taką pomoc. Przykładem jest 
samorząd Poznania, który 
najpierw w drodze konkursu 
umożliwił nam otwarcie 
punktu opieki farmaceu-
tycznej pod koniec ubiegłego 
roku, teraz natomiast 
w drodze kolejnego wygra-
nego konkursu otrzymaliśmy 
jego �nansowanie przez cały 
bieżący rok. W minionym 
roku w ramach punktu  
opieki farmaceutycznej 
konsultacji udzielono  
64 osobom w wieku powyżej 
75 lat, które stosowały 10 lub 
więcej leków. Chętni seniorzy 
zgłaszali się samodzielnie, 
bo prowadzona była 
szeroka akcja informacyjna. 
Spotkania odbywały się 
w wyznaczonym przez 
miasto pomieszczeniu, trwały 
godzinę. Pacjent rejestrował 
się poprzez miejską infolinię 
i przy tej okazji był proszony 

o przyniesienie ze sobą 
posiadanej dokumentacji 
medycznej oraz listy stoso-
wanych leków i suplementów 
diety. Jeśli wyraził na to 
zgodę, farmaceuta prze-
prowadzał szeroki wywiad 
medyczny i farmakoterapeu-
tyczny, mając do dyspozycji 
materiały przyniesione 
przez pacjenta, dzięki czemu 
dokonywana przez niego 
analiza była pełniejsza. 
W ramach punktu opieki 
farmaceutycznej wdrażamy 
zatem w życie wypracowany 
wcześniej model opieki 
farmaceutycznej o udoku-
mentowanej już efektyw-
ności, a przede wszystkim 
pomagamy osobom starszym 
z ciężką wielolekowością. 
Wynikami dotychczas 
prowadzonego projektu 
„OF-Senior” zainteresowało 
się z jednej strony Minister-
stwo Zdrowa, z drugiej m.in. 
Polsko-Amerykańska Komisja 
Fulbrighta, która ufundowała 
mi półroczne stypendium, 
bym mogła w przyszłym roku 
na Uniwersytecie w Kentucky 
lepiej poznać amerykańskie 
doświadczenia w tej materii. 
W końcu USA to kolebka 

W aptekach lub poza 
nimi mogłyby powstać 
pomieszczenia do 
rozmów farmaceutów 
z pacjentami albo 
mielibyśmy 
farmaceutów 
wyspecjalizowanych 
w odwiedzaniu 
pacjentów w domach.
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opieki farmaceutycznej. To 
zainteresowanie z ich strony 
bardzo cieszy, jednak teraz 
potrzebne jest już nie tylko 
zainteresowanie, ale również 
działanie władz państwa.

STRACONA KOLEJNA 
SZANSA

Jako praktyka o ocenę 
dotyczącą postępów (czy 
też ich braku) w pracach nad 
usankcjonowaniem opieki 
farmaceutycznej poprosiliśmy 
też farmaceutkę Paulinę 
Front, która kilka miesięcy 
temu przy okazji wprowa-
dzania e-recepty została 
niewątpliwie dostrzeżona 
przez swoje środowisko jako 
wnikliwa obserwatorka.
– Opieka jest niewątpliwie 
potrzebna, ale obecnie farma-
ceutów i innych pracowników 
aptek jest zwyczajnie za mało, 
żeby ją dobrze sprawować. 
A na dodatek wiele osób jest 
tak zniechęconych do tej 
pracy, że odchodzi z zawodu 
– zauważa. – Bez ustawy 
o zawodzie farmaceuty, bez 
jednoznacznego włączenia 
nas w system ochrony 
zdrowia, niewiele może 
się zmienić. Bo farmaceuci 
nie chcą dziś słuchać, 
w zależności od tego, co 
akurat dzieje się na rynku, 
że są tylko sprzedawcami 
w wyspecjalizowanych 
sklepach, a za chwilę, że są 
ważnym ogniwem systemu 
ochrony zdrowia i powinni 
mieć poczucie misji. W przy-
padku koronawirusa było 
to szczególnie odczuwalne. 
Część przychodni POZ 
ograniczała się do teleporad, 
i słusznie, ale pacjenci potem 
przychodzili do nas. Zasad 
higieny i tak nie przestrzegali, 
nawet jeśli przeczytali jakiś 
artykuł na temat mycia rąk. 
I w takiej sytuacji farmaceuci 
zostali pozostawieni 
sami sobie. A przecież 
każdy z nas spotyka się 
z kilkudziesięcioma, a nawet 

przeszło stoma osobami 
dziennie, z których część 
może być chora. Państwo nie 
wykorzystało więc kolejnej 
szansy. Nie zauważyło, że 
w takich momentach pewne 
rzeczy się na aptekach 
opierają. Farmaceuci mogą 
przecież wypisywać recepty 
farmaceutyczne. Ja wypisuję 
ich sporo, ale koledzy 
niekoniecznie. Spowodowane 
jest to wieloma czynnikami. 
Niektórzy po prostu nie chcą, 
a inni się boją – zarówno 
pod względem kontroli, jak 
i bezpieczeństwa pacjenta. 
Jeśli znamy pacjenta, 
możemy zwery�kować, 
jakie leki przyjmuje, jeśli jest 
to pacjent „z ulicy”, ciężko 
uwierzyć po prostu na słowo.
Paulina Front dodaje jeszcze, 
że wciąż budzi zaskoczenie 
fakt, że lekarz jest specjalistą 
od diagnozy, a farmaceuta 
od farmakoterapii. I podaje 
przykłady reakcji pacjentów, 
gdy pyta o coś przed 
wydaniem leku. Bywają to 
słowa obraźliwe i wulgarne.
– Nawet moi znajomi nie 
wiedzą czasem, że farmaceuta 
może wyprodukować lek. Są 
zaskoczeni i pytają, czy mam 
laboratorium na zapleczu, 
odpowiadam, że owszem, 
receptura to coś na kształt 
laboratorium – mówi.

W jej opinii opieka farma-
ceutyczna podczas pandemii 
mogłaby pełnić niezwykle 
ważną rolę. To w końcu nie 
tylko przeglądy lekowe, ale 
i udzielanie informacji. – Bo 
to, co wydaje się oczywiste 
specjalistom, którzy przygoto-
wali te informacje, wcale nie 
jest oczywiste dla pacjentów – 
mówi. – Lekarze w gabinetach 
również nie mają nie wiadomo 
ile czasu na pacjenta, tłuma-
czenie wszelkich zawiłości 
i rozwiewanie wątpliwości. 
Choć, niestety, przy aktualnej 
obsadzie, a już zwłaszcza 
w tak wyjątkowym czasie 
jak epidemia koronawirusa, 

również farmaceuci nie mają 
zbyt wiele czasu. Apteki jadą 
na oparach kadrowych, wielu 
z nas 12-14 godzin dziennie 
spędza w pracy. Jednak gdyby 
opieka została wprowadzona 
wcześniej, gdyby były  
przygotowane pod nią 
chociaż podwaliny w postaci 
ustawy o zawodzie, bylibyśmy 
w innej sytuacji. Zmarnowana 
została więc szansa, żeby 
wykorzystując potencjał 
farmaceutów, ułatwić  
Polakom przetrwanie 
epidemii.

W opinii Pauliny Front opieka 
farmaceutyczna mogłaby 
też przełożyć się na sytuację 
aptek. – Wiele musiałoby się 
jednak zmienić. Trzeba by 
powrócić do sytuacji, w której 
istnieje społeczne odczucie, 
że apteka to miejsce, 
w którym liczy się wiedza. 
Przywrócić pacjentom 
przekonanie, że jeśli jest 
rozbieżność między tym, co 
mówią reklamy produktów, 
a tym, co mówi o nich farma-
ceuta, to należy uwierzyć 
farmaceucie. Bo teraz, gdy 
pacjenci bombardowani są 
reklamami i przyjmują ich 
treści za pewnik, farmaceuta 
mówiący co innego zaskakuje. 
I odbierany jest jako niegodny 
zaufania. Do tego wie, że 
jeśli nie on, to farmaceuta 
z sąsiedniej apteki sprzeda 
pacjentowi wszystkie suple-
menty diety, o które on prosi. 
A że apteka funkcjonuje tylko 
dzięki sprzedaży leków, musi 
brać pod uwagę, co bardziej 
się opłaca – doradzać czy 
sprzedawać. Opieka, zapew-
niając inne źródła dochodów, 
pozwoliłaby na zmniejszenie 
sprzedaży leków, lepsze ich 
stosowanie, bo byłby czas, 
żeby instruować pacjentów, 
jak obsługiwać inhalator czy 
prawidłowo mierzyć ciśnienie. 
Jest więc potencjał, trzeba 
tylko z niego korzystać.

Małgorzata Grosman

Opieka farmaceutyczna 
pozwala w sposób 
istotny zmniejszyć 

liczbę leków 
przyjmowanych przez 

pacjentów i tym samym 
powikłań będących 

skutkiem 
wielolekowości.
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U pacjentów starszych częstymi 
problemami współistniejącymi 
są nadciśnienie i bóle różnego 

pochodzenia. Takie osoby jednocześnie 
zażywają więc leki obniżające ciśnienie 
przepisane przez lekarza i leki 
przeciwbólowe. Bardzo często są to 
niesteroidowe leki przeciwzapalne, 
np. ibuprofen. Są one dostępne bez 
recepty i przez to nierzadko zażywane 
są nie tylko bez wskazania, ale nawet 
bez wiedzy lekarza. A zarówno 
ich stosowanie, jak i odstawienie 
przez osoby leczące się z powodu 
nadciśnienia tętniczego może mieć 
poważne konsekwencje zdrowotne.

Jednoczesne stosowanie leków 
na nadciśnienie i niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych stanowi 
więc przejrzysty przykład, jak bardzo 
potrzebna jest nam opieka farmaceu-
tyczna z prawdziwego zdarzenia.

WZMACNIA ĄCE ELKI

– Z niesteroidowymi lekami przeciwza-
palnymi mamy ten problem, że często 
są one bardzo kolorowe, wyglądają jak 
cukierki – mówi dr n. farm. Agnieszka 
Neumann-Podczaska z Uniwersytetu 
Medycznego im. K. Marcinkowskiego, 
inicjatorka programu opieki farma-
ceutycznej dla starszych mieszkańców 
Poznania. – Pacjenci nie traktują 
ich przez to jak leki. Nazywają je 
wzmacniającymi żelkami, gdy pytamy 
o stosowane leki i dopytujemy, czy 
jeszcze coś na stałe zażywają. Musimy 
o to dopytywać, bo mimo że kupują je 
w aptekach, często nie mają świado-
mości, że sięganie po nie może mieć 
wpływ na pracę całego organizmu.

KASKADA ZDARZE

Jak wygląda mechanizm kaskady, który 
jest w ten sposób wyzwalany? – Między 
lekami stosowanymi dla obniżenia 

ciśnienia a niesteroidowymi  
lekami przeciwzapalnymi zachodzą 
proste interakcje – zauważa  
dr Neumann-Podczaska. – Leki 
zażywane w celu uśmierzenia bólu 
powodują zwyżkę ciśnienia i czynią 
nieefektywną lub nie dość efektywną 
terapię mającą prowadzić do jego 
obniżenia. Pacjent idzie więc do 
lekarza i mówi, że leki bierze zgodnie 
ze wskazówkami, ale one mu nie 
pomagają. Nie mając świadomości, 
jak działają NLPZ, nie wiąże jednych 
z drugimi, a lekarzowi nie wspomina 
o lekach branych bez jego wskazania.
Lekarz w takiej sytuacji przepisuje 
kolejny preparat, żeby ciśnienie zbić. 
Często nie jest w stanie wychwycić, 
że nieskuteczność wcześniejszej 
terapii to konsekwencje polekowe. 
Bierze za to pod uwagę, że zwłaszcza 
u osób starszych mogą występować 
nietypowe reakcje organizmu na 
leczenie. Interpretuje obraz choroby na 
podstawie danych, które ma. W efekcie 
pacjent zupełnie niepotrzebnie 
bierze więcej leków obniżających 
ciśnienie, a i tak miewa z nim kłopoty.

ŁA WO E  ZAPO IEC

Bywa i tak, że pacjent czasem 
z marszu odstawia niesteroidowe 
leki przeciwzapalne. Bo pojechał do 
sanatorium albo sąsiadka powiedziała, 
że lepiej stosować przeciwbólowo 
paracetamol i on posłuchał.
– Co dzieje się w takiej sytuacji? 
Dochodzi do nagłego spadku ciśnienia, 
bo leki je obniżające były dobrane 
z uwzględnieniem ich interakcji 
z lekiem NLPZ, a bez niego są zbyt silne 
– wyjaśnia dr Neumann-Podczaska. 
– Do poważnego spadku ciśnienia 
często dochodzi nocą, gdy człowiek 
wstaje do toalety albo dlatego, że 
w nowym miejscu ma problemy ze 
spaniem. Upada, łamie się, czasem 
doznaje też innych urazów. I wraca do 

domu jako osoba niepełnosprawna, 
wymagająca stałej opieki. A przecież 
takiej kaskadzie zdarzeń łatwo byłoby 
zapobiec. Wiemy to, ale ta wiedza 
nie jest przenoszona do praktyki. 
Dlatego oglądamy się obecnie na 
doświadczenia innych krajów, by 
wiedzieć, jak to robią inni. Najlepszym 
przykładem jest USA, gdzie przeglądy 
lekowe są obowiązkowe, nastawione 
na wyłapywanie potencjalnych 
problemów farmakoterapii. Chodzi 
w nich więc o to, żeby przewidywać 
problemy mogące dopiero wystąpić, 
a nie reagować z opóźnieniem, gdy 
już do nich doszło. Z takim sposobem 
myślenia związana jest zarówno 
aktywność farmaceutów w aptekach 
ogólnodostępnych, jak i szpitalach. 
Celem jest uzyskanie jak najlepszego 
efektu terapeutycznego leczenia.
W Polsce do takiego podejścia droga 
jest jednocześnie i daleka, i niedaleka. 
Daleka, bo potencjalna rola farma-
ceutów w procesie leczenia ciągle nie 
jest wystarczająco doceniana i wymaga 
ugruntowania. Niedaleka, bo jak 
pokazują badania przeprowadzone na 
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu 
w ramach programu „OF-Senior”, 
farmaceuci są przygotowani do 
sprawowania opieki farmaceutycznej 
nad pacjentami, lekarze podejmują 
współpracę z farmaceutami, 
a pacjenci oczekują takiej usługi.

Małgorzata Grosman

Opieka farmaceutyczna  
na konkretnym przykładzie

Jak w praktyce może wyglądać 
opieka farmaceutyczna? 
Wzięliśmy na warsztat jeden 
z przykładów: pacjenta 
zażywającego jednocześnie leki 
obniżające ciśnienie i leki 
przeciwbólowe.



ZA CO KOCHAMY SUPERBOHATERÓW?
Za niesienie pomocy, walkę o dobro, dawanie dobrego przykładu, za ich historie i to, że są zawsze tam, gdzie są 
potrzebni. W zamyśle twórców komiksu superbohaterami są właśnie farmaceuci, którzy każdego dnia pomagają 
tym, którzy tej pomocy potrzebują. W tym numerze naszego miesięcznika publikujemy kolejny odcinek komiksu 
o przygodach Pani Magister.



„Przypadki Pani Magister” to kampania wzmacniająca pozytywny wizerunek farmaceuty jako eksperta 
ochrony zdrowia.
Zachęcamy do śledzenia naszej superbohaterki na Facebooku, Instagramie i na stronie: 
www.przypadkipanimagister.pl. 
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Narzekanie  
jest jak wirus

A P T E K A R Z    M A N A G E R 

innym aspekcie. Negatywne 
myślenie powoduje, że 
w czarnych barwach widzimy 
nawet to, co jest dobre. Co 
więcej, człowiek nawykowo 
marudzący ma ogromną 
tendencję do użalania się 
nad sobą i takiego postrze-
gania świata, aby wychodzić 
w nim na biedną, uciskaną 
i bezbronną o�arę, na którą 
ludzie się uwzięli i której 
nie rozumieją. Z takiej 
postawy szybko rodzi się 
roszczeniowość skierowana 
do otoczenia. Taka osoba 
będzie miała gigantyczny 
wpływ na otoczenie, na 
atmosferę w pracy, na 
stosunki międzyludzkie. I nie 
będzie to wpływ pozytywny. 

ROLA OFIARY – 
ROZPOCZYNAMY R

Robienie z siebie o�ary może 
również stać się strategią 
stosowaną świadomie lub 
nie przez osoby o słabszej 
odporności psychicznej. 
Będzie to dla nich droga do 
celu, aby nagiąć otoczenie 
do swojej woli albo skupić na 
sobie uwagę lub wzbudzić 
współczucie. Jest to sposób 
manipulowania ludźmi 
i jeżeli coś takiego zauwa-
życie u siebie w aptece, 
wiedzcie, że sytuacja 
może stać się bardzo 
niebezpieczna dla zespołu. 

Zacznijmy od przykładu. 
Farmaceutka zostaje 
poproszona o wykonanie 
zadania, którego nie lubi, 
np. inwentaryzacji recept. 
Kierownik wybrał właśnie 
ją, ponieważ stwierdził, iż 
ma najmniej pracy w danym 
okresie, a ponadto gorzej 
idzie jej za pierwszym 
stołem (do czego jeszcze 
później wrócę). Farmaceutka 
z ociąganiem zgadza się. 
Jednak po jakimś czasie 
zaczyna się „teatr”. 
Farmaceutka przychodzi 
do kierownika, mówiąc, 
że nie może się wyrobić, 

ponieważ ma nadmiar pracy. 
Robi to w tak przekonujący 
sposób, że kierownik zaczyna 
wierzyć, że źle postąpił, 
przydzielając jej tę pracę. 
Współczucie bierze nad 
nim górę i przejmuje ten 
obowiązek od farmaceutki. 
Po jakimś czasie widzi 
jednak, że aptekarka ma  
np. czas na rozmowę telefo-
niczną w pracy, a jej poziom 
obsługi za pierwszym stołem 
wcale się nie poprawił. 
Rośnie w nim żal, ponieważ 
czuje się oszukany. Ten żal 
przenosi na farmaceutkę, 
zlecając jej nowe zadania lub 
odnosząc się do niej bardziej 
szorstko lub w inny sposób 
dając jej do zrozumienia, 
że relacje między nimi się 
popsuły. Takie zachowanie 
kierownika powoduje, że 
farmaceutka utwierdza 
się w przekonaniu, że jest 
o�arą działań przełożonego, 
który się na nią uwziął etc. 
Kierownik z kolei próbuje 
się bronić, z jednej strony 
ustępując podwładnej, bo 
przecież nie chce wyjść na 
szefa tyrana, z drugiej jednak 
musi egzekwować wykony-
wanie poleceń, ponieważ 
zarządza zespołem. 
Dodatkowym bodźcem 
w tej grze są jeszcze osoby 
trzecie, czyli pozostali 
członkowie zespołu, którzy 
podświadomie najczęściej 
opowiadają się po jednej 
ze stron. Po jakimś czasie 
zespół jest podzielony 

i skon�iktowany, co wpływa 
na obsługę pacjentów, 
a tym samym na działalność 
operacyjną apteki. 

NA SCEN  WKRACZA 
RÓ KĄ  DRAMA YCZNY 

KARPMANA

Przyjrzyjmy się teraz temu, 
co się działo z punktu 
widzenia Stephena 
Karpmana. Na podstawie 
przeprowadzonych przez 
siebie badań stworzył 
on model tłumaczący 
powyżej opisany przypadek 
oraz zachowania jego 
uczestników. Model ten 
nazwany został trójkątem 
dramatycznym Karpmana. 
Koncepcja ta pokazuje, jak 
w określonych sytuacjach 
wchodzimy lub też dajemy 
się wciągnąć w określone 
role. Te role to:

O�ara – osoba pokazująca 
własne realne (rzadko), 
urojone lub celowo uwypu-
klone cierpienie, dająca 
do zrozumienie, iż w danej 
sytuacji jest bezradna, 
przeciążona, nie ma zasobów 
do pozytywnego zacho-
wania się, oczekuje pomocy 
i wsparcia lub przejęcia przez 
kogoś innego swojej odpo-
wiedzialności. Farmaceuta 
wchodzący w rolę o�ary 
może deklaratywnie podjąć 
się wykonania zleconego 
zadania, natomiast bardzo 
szybko zacznie narzekać, 

Epoka rycerzy minęła, 
a współczesna 
dynamiczna apteka 
raczej nie będzie 
tolerowała na dłuższą 
metę marudy 
w zespole. 
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Robienie z siebie ofiary 
może stać się strategią 
stosowaną świadomie 

lub nie przez osoby 
o słabszej odporności 
psychicznej. Będzie to 

dla nich droga do celu, 
aby nagiąć otoczenie 

do swojej woli albo 
skupić na sobie uwagę 

lub wzbudzić 
współczucie. Jest to 

sposób manipulowania 
ludźmi i jeżeli coś 

takiego zauważycie 
u siebie w aptece, 

wiedzcie, że sytuacja 
może stać się bardzo 

niebezpieczna dla 
zespołu. 

pokazywać swoją niemoc 
i podkreślać, że „inni to na 
pewno poradziliby sobie 
z tym lepiej, ponieważ 
są zdolniejsi, mądrzejsi, 
sprytniejsi i generalnie 
lepsi”. O�ara przerzuca 
odpowiedzialność za zmianę 
na innych. Często warunkuje 
swoje zachowanie zacho-
waniem ludzi z otoczenia. 
Mówi np.: „Jeżeli kierownik 
zmieni swój stosunek do 
mnie, to ja też się zmienię”. 
Można powiedzieć, że 
zatapia się we własnym 
nieszczęściu i niemocy, 
ponieważ to daje jej 
możliwość „bycia żałowaną”. 

Ratownik – koncentruje się 
na o�erze i ma tendencję 
do bycia rycerzem na 
białym koniu. Pomagając, 
a właściwie wyręczając 
o�arę, pokazuje przede 
wszystkim sobie, że jest 
wartościowy i szlachetny. 
Często niesie pomoc 
nieproszony, co powoduje, 
że o�ara nie ma szansy na 
przejęcie inicjatywy i jest 
utwierdzana w przekonaniu, 
że sama nie da rady. 
Ratownik często dochodzi 
do przekonania, że musi coś 

zrobić, mimo że tego nie 
chce, co w konsekwencji 
wzbudza jego negatywne 
odczucia w stosunku do 
o�ary. Jeżeli ilość nega-
tywnych emocji przerośnie 
pewien poziom, ratownik 
może wejść w trzecią 
rolę trójkąta, którą jest:

Prześladowca – robi 
wszystko, by osiągnąć 
własne cele, nie dbając 
o uczucia czy interesy 
innych. Może np. zabierać 
narzędzia pracy, aby inni 
nie mogli z nich korzystać. 
Często obiecuje coś i nie 
dotrzymuje słowa, na czym 
cierpią współpracownicy. 
Dewaluuje pracę kolegów, 
aby jego efekty były bardziej 
widoczne. Potra� bardzo 
utrudnić życie i doprowadzić 
do otwartego kon�iktu 
z bardziej asertywnymi 
członkami zespołu. 

AK UNIKNĄ  WE CIA 
W R

Jak zwykle najskutecz-
niejszym sposobem 
na uniknięcie wejścia 
w trójkąt dramatyczny jest 
świadomość istnienia tej gry 

oraz jej zależności, a także 
umiejętność rozpoznawania 
określonych ról zarówno 
u siebie, jak i u innych. Jeżeli 
np. którykolwiek aptekarz 
w placówce zaczyna prze-
jawiać cechy o�ary, warto 
udzielić mu merytorycznego 
wsparcia i przyjrzeć się, czy 
rzeczywiście ma problem, czy 
tylko marudzi, aby wzbudzić 
współczucie. Z drugiej 
strony przyglądajcie się 
przede wszystkim swoim 
zachowaniom, czy nie macie 
tendencji do narzekania 
lub też do przyjmowania na 
siebie zadań, które do was 
nie należą, zwłaszcza kiedy 
nikt was o to nie prosi. Epoka 
rycerzy minęła, a współ-
czesna dynamiczna apteka 
raczej nie będzie tolerowała 
na dłuższą metę marudy 
w zespole. Nie będę rozpisy-
wała się tutaj o roli prześla-
dowcy, ponieważ ona sama 
wyniknie, jeżeli „przegniecie” 
w rolach o�ary lub ratownika. 

ARMACEU O  NIE RÓ  
Z SIE IE O IARY

Na początku tego artykułu 
wspomniałam, że wrócę 
jeszcze do marudzącej farma-
ceutki, której gorzej idzie za 
pierwszym stołem. Narze-
kanie, które wejdzie w nawyk, 
lub nawykowe odgrywanie 
roli o�ary ma ogromny 
wpływ na obsługę pacjenta 
za pierwszym stołem. 
Nawet jeżeli farmaceuta nie 
marudzi przy pacjencie, jego 
mowa ciała i wyraz twarzy 
pokazują więcej niż słowa. 
Dlatego właśnie zachęcam 
do zgłębienia tematu 
trójkąta dramatycznego 
Karpmana oraz wyrobienia 
w sobie proaktywnych 
nawyków. Ostatecznie bycie 
aptekarzem nie jest proste 
i już sam fakt bycia nim 
daje powód do dumy. Nie 
ma wymiernych korzyści 
z narzekania, a więc, farma-
ceuto, nie rób z siebie o�ary!  

A P T E K A R Z    M A N A G E R O K I E M  H U R T O W N I K A



39m a r k e t i n g ,  p r a w o  i  r e g u l a c j e

PROCEDURY W SYSTEMIE 
AKO CI

W przytoczonym tekście 
zwrócono uwagę na 
konieczność wdrożenia 
systemu jakości w aptece 
w zakresie wytwarzania leków 
w recepturze. Elementem 
tego systemu powinny 
być procedury i instrukcje, 
dokumentacja z procesu 
sporządzania leków, struktura 
personalna – w tym powołanie 
osoby odpowiedzialnej czuwa-
jącej nad przygotowywaniem 
leków w aptece, zapewnienie 
stosownych szkoleń. Każda 
osoba posiadająca doświad-
czenie w zarządzaniu jakością 
w branży farmaceutycznej od 
razu zauważyła uderzające 
podobieństwo podejścia 
opisanych zasad do wytycz-
nych jakościowych określanych 
w normach GMP (Dobra 

Praktyka Wytwarzania) dla 
wytwórców czy GDP (Dobra 
Praktyka Dystrybucyjna, DPD) 
dla hurtowni – oczywiście 
z uwzględnieniem skali 
i zasadności jako takiej. 
Istotną różnicą jest jednak 
forma, ponieważ wytyczne 
jakościowe dla przemysłu 
i hurtu wdrożone zostały „na 
sztywno” w procesie legisla-
cyjnym w formie rozporządzeń 
ministra zdrowia wydanych do 
ustawy Prawo farmaceutyczne. 
Natomiast w przypadku 
wytycznych jakościowych 
wytwarzania leków w aptece 
opisanych w ww. monogra�i 
mają one charakter 
doradczo-informacyjny. 
Taka interpretacja, wyrażona 
w komunikacie Naczelnej Izby 
Aptekarskiej i oparta o pisma 
GIF oraz URPL, była również 

efektem wspomnianej we 
wstępie dyskusji medialnej.
W tym miejscu warto 
zauważyć, że rozumienie 
systemu zapewnienia jakości 
bardzo często sprowadza 
się właśnie do konieczności 
samego wdrożenia procedur. 
Jednak system ten nie 
powinien sprowadzać 
się tylko do nich, ale być 
kompleksowym podejściem 
do zarządzania, w którym 
procedury stanowią formalny 
opis prawidłowo prowadzo-
nych czynności. Nie zmienia 
to faktu, że procedury zawsze 
są trzonem systemu jakości. 

PROCEDURY 
W HURTOWNIACH 

FARMACEUTYCZNYCH

Przyjrzyjmy się procedurom 
w hurtowni farmaceutycznej. 

Kiedy 1 czerwca 2018 r. 
zaczęły obowiązywać 
wymagania Farmakopei 
Polskiej wydania XI, 
przez branżę i media 
specjalistyczne 
przetoczyła się 
interesująca z punktu 
widzenia zarządzania 
jakością dyskusja. 
Nowością tego 
wydania była 
monografia pt. „Leki 
sporządzane w aptece”, 
która  
swoimi zapisami 
wywołała niemałe 
zamieszanie.

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

O K I E M  H U R T O W N I K A

Procedury 
nie szkodzą
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Zasady obligujące do 
wdrożenia procedur w hurcie 
pojawiły się w systemie 
prawnym już w 2002 r. 
Wydane wówczas rozpo-
rządzenie ministra zdrowia 
w sprawie procedur Dobrej 
Praktyki Dystrybucyjnej 
(DPD) określało w sposób 
sztywny konkretne 
dokumenty konieczne do 
opracowania i wdrożenia. 
Procedurami miały wówczas 
zostać objęte takie czynności 
jak: działalność dystrybucyjna 
mająca wpływ na jakość 
leków, przyjmowanie 
i wydawanie towaru wraz 
z dokumentowaniem, 
postępowanie z produktami 
niespełniającymi wymagań 
jakościowych i wycofanymi 
z obrotu oraz postępowanie 
z reklamacjami.
W 2015 r. ukazało się nowe 
rozporządzenie ministra 
zdrowia w sprawie wymagań 
Dobrej Praktyki Dystrybu-
cyjnej. Już sam tytuł tego 
aktu prawnego doskonale 
obrazuje różnice podejścia 
tzw. nowego DPD w stosunku 
do dawniejszych przepisów 
– system zapewnienia jakości 
w hurtowniach farmaceutycz-

nych przestał być zbiorem 
procedur na rzecz komplek-
sowego, wzorowanego na 
normach ISO podejścia, 
którego procedury stanowią 
jedynie element. W pigułce 
takie podejście zobrazowane 
jest w pkt 1.2.1 wymagań 
DPD, w którym procedury 
wymienione są jako tylko 
jeden z pięciu �larów 
zapewnienia jakości – obok 
struktury organizacyjnej, 
procesów, zasobów i działań.
W nowym podejściu 
ustawodawca odszedł od 
sztywnego określania, które 
procesy i czynności powinny 
zostać opisane formalnymi 
procedurami – stwierdza się 
za to fakt, że dokumentacja 
musi obejmować cały 
zakres działalności hurtowni 
farmaceutycznej. Pozostał 
natomiast wymóg, aby 
procedury były zatwierdzane 
przez farmaceutę – kierownika 
hurtowni farmaceutycznej, od 
2015 r. zwanego Osobą Odpo-
wiedzialną. Rozporządzenie 
ponadto narzuca konieczność 
zapewnienia aktualności 
i jednoznaczności procedur, 
a także łatwy do niech dostęp 
dla personelu hurtowni.

PROCEDURY W TEORII

Czym są procedury? 
Słownikowa de�nicja jest 
jasna i zwięzła: to określone 
reguły postępowania w jakiejś 
sprawie. Procedury są opisem 
podejmowanych działań. 
Ponieważ każde działanie 
w organizacji wykonywane 
jest przez ludzi, zwykle ze 
wsparciem infrastruktury 
(sprzętu, systemów) oraz 
w konkretnym obszarze – 
procedury stanowią spoiwo 
pomiędzy procesem (działa-
niem) a zasobami. Procedury 
zawsze opisują kolejność 
podejmowanych działań oraz 
przypisują je do konkretnych 
wykonawców, dzięki czemu 
porządkują proces. A to 
wszystko w ściśle określonym 
celu: prowadzenia działalności 
wg określonego ładu, 
gwarantującego powtarzalne 
uzyskiwanie pożądanego 
efektu oraz zapewnienie ocze-
kiwanego poziomu jakości.

PROCEDURY W PRAKTYCE

A jak wygląda to w praktyce? 
Jaka wartość płynie 
z napisania i wdrożenia 
procedur postępowania? 
Najważniejsze aspekty można 
ująć w kilku punktach:
• Podstawa szkoleń dla 

personelu 
Będąc zapisem kolejno 
podejmowanych czynności, 
procedury są wykorzysty-
wane jako podręczniki do 
szkolenia personelu, a także 
wery�kacji już posiadanych 
umiejętności i wiedzy.

• Wsparcie zastępowalności 
personelu 
Procedury znajdują 
doskonałe zastosowanie 
w przypadku konieczności 
zastępstwa osoby 
standardowo wykonu-
jącej daną czynność 
przez personel mniej 
doświadczony, zwłaszcza 
w sytuacjach nagłych.

• Nadzór nad działaniami 
Jednolity i punktowy 

Ostatecznym celem 
i zamierzonym efektem 

wdrożenia systemu 
procedur jest 

zagwarantowanie 
poziomu jakości  

oraz zadbanie 
o najważniejszy aspekt, 

jakim jest 
bezpieczeństwo.

O K I E M  H U R T O W N I K A
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opis wykonywanych 
czynności w procedurach 
może z powodzeniem 
być wykorzystywany 
jako lista kontrolna 
zarówno do prowadzenia 
audytów, jak i zwykłej 
samokontroli wykonawcy 
danej czynności.

• Standard i gwarancja 
jakości 
Postępowanie zgodnie 
z procedurami przynosi 
efekty w postaci pewności 
zachowania jednolitego 
standardu i gwarancji 
dostarczenia usługi 
i (lub) produktu o tym 
samym poziomie jakości 
niezależnie od tego, 
kto był wykonawcą.

• Opomiarowanie czyn-
ności i zarządzanie 
Poprzez usystematyzowany 
zapis kolejnych czynności 
podejmowanych przy 
wykonywaniu danego 
zadania podczas pracy 
procedury mogą wesprzeć 
proces zarządzania, 
jak chociażby ocenę 
praco- i czasochłonności 
danych operacji.

PROCEDURY W DZIAŁANIU

Ostatecznym celem i zamie-
rzonym efektem wdrożenia 
systemu procedur jest 
zagwarantowanie poziomu 
jakości oraz zadbanie 
o najważniejszy aspekt, jakim 
jest bezpieczeństwo. W tej 
kwestii warto podkreślić, że 
procedury mają za zadanie 
chronić nie tylko pacjenta – 

ostatecznego konsumenta 
produktów i usług farma-
ceutycznych. Przestrzeganie 
spisanych zasad to przecież 
również sposób zapewnienia 
bezpiecznej pracy personelu. 
Nieprzypadkowo przecież 
większość wypadków 
wynika z nieprzestrzegania 
ustalonych i opisanych 
wcześniej reguł i przepisów. 
Zresztą takie odstępstwa 
od prawidłowego 
postępowania, czyli zasad 
określanych w procedurach, 
w dobrze zorganizowanym 
systemie jakości podlegają 
badaniu i ocenie w celu 
zapobieżenia negatywnym 
skutkom w przyszłości.
Warunkiem działania 
procedur jest ich „życie”: 
muszą być realistyczne, 
opisywać prawdziwe, 
zachodzące w danej 
organizacji procesy, być 
aktualne i przede wszystkim 
znane personelowi, czyli 
musi być zapewniony łatwy 
dostęp do ich w każdym 
momencie. Procedury nie 
działają, jeśli sprowadzają się 
do martwej dokumentacji 
sporządzonej dla formalności 
i zamkniętej pod kluczem.
W środowisku ochrony 
zdrowia nietrudno usłyszeć 
hasło: „procedury nie leczą”. 
Nie sposób się z nim nie 
zgodzić, jednak warto 
podkreślić, że te procedury 
nierzadko zapobiegają 
wystąpieniu negatywnych 
zdarzeń. A zatem: „aby 
primum non nocere, warto 
wdrażać procedury”.
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Domowy pomiar 
saturacji

Pulsoksymetria to 
nieinwazyjna metoda 
pomiaru saturacji, 

czyli wysycenia tlenem 
hemoglobiny krwi tętniczej 
(SpO2) oraz częstotliwości 
tętna. Polega ona na 
spektrofotometrycznym 
pomiarze różnych 
właściwości optycznych 
hemoglobiny utlenowanej 

(oksyhemoglobiny) 
i odtlenowanej. Na sali 
szpitalnej wykorzystuje się 
w tym celu pulsoksymetry 
przyłóżkowe, które zakłada 
się na palec ręki lub stopy, 
małżowinę ucha, czoło albo 
skrzydełka nosa. U wcze-
śniaków i noworodków 
pulsoksymetr zakłada się 
na stopę lub nadgarstek. 

MECHANIZM POMIARU 
SATURACJI

Sercem współczesnego 
pulsoksymetru jest foto-
detektor oraz dioda, która 
emituje światło czerwone 
i podczerwone o określonej 
długości. Światło to jest 
potem pochłaniane przez 
hemoglobinę utlenowaną 
i nieutlenowaną. Bogata 

Coraz częściej w sklepach medycznych i dobrych aptekach można kupić 
pulsoksymetry. Jeszcze do niedawna ta nieinwazyjna metoda pomiaru 
saturacji zarezerwowana była tylko dla lecznictwa zamkniętego. Dziś staje 
się dostępna dla szerszego grona pacjentów. Co farmaceuta powinien 
wiedzieć o pulsoksymetrii i pulsoksymetrach?

mgr farm.
Artur Rakowski  

farmaceuta, bloger 
i promotor zdrowia

S P R Z Ę T Y  M E D Y C Z N E
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Domowy pomiar 
saturacji

S P R Z Ę T Y  M E D Y C Z N ES P R Z Ę T Y  M E D Y C Z N E

w tlen krew absorbuje więcej 
światła podczerwonego, 
podczas gdy ciemniejsza, 
uboga w tlen – więcej 
czerwonego. Fotodetektor 
rejestruje powracający 
sygnał. Wynik na wyświet-
laczu pulsoksymetru jest 
procentowym odsetkiem 
hemoglobiny związanej 
z tlenem. Prawidłowa 
saturacja u zdrowego 
człowieka powinna mieścić 
się w przedziale od 95 do 
98 proc., a u osób starszych 
od 94 do 98 proc. U osób 
leczonych tlenem saturacja 
może wzrastać nawet do 
99-100 proc., co nie jest wcale 
wartością pożądaną. Osoby 
uzależnione od nikotyny 
będą miały obniżoną satu-
rację, jednak nadal powinna 
ona przekraczać 90 proc. 

Wynik pulsoksymetrii 
może być zawyżany przez 
karboksyhemoglobinę 
powstającą podczas zatrucia 
tlenkiem węgla albo zaniżany 
przez methemoglobinę 
będącą następstwem zatrucia 
ASA lub sulfonamidami.

Interpretując wynik pulso-
ksymetrii, należy zawsze 
wziąć pod uwagę takie 
czynniki jak: aktywność 
�zyczną, zmęczenie, 
porę dnia oraz używki 
(zwłaszcza kofeinę). 

AK PRZY O OWA  SI  
DO ADANIA  

Chcąc założyć klips 
pulsoksymetru na palec 
wskazujący, trzeba go 
wcześniej rozgrzać, aby 
przywrócić w nim normalny, 
�zjologiczny przepływ krwi. 
Pracę pulsoksymetru może 
zaburzać również lakier 
na paznokciu (należy go 
zmyć przed badaniem) lub 
zmiany grzybicze. W czasie 
przeprowadzania pulsoksy-
metrii zaleca się pozostanie 
w bezruchu, gdyż na wynik 

mogą mieć wpływ nawet 
niewielkie artefakty ruchowe 
(np. drżenia mięśniowe). 
Również światło otoczenia, 
w którym dokonywany 
jest pomiar, ma znaczenie, 
gdyż światło podczerwone 
obniża wartości saturacji 
krwi tlenem, natomiast 
światło �uorescencyjne 
podnosi te wartości.

Objawem spadającej 
saturacji może być duszność, 
ale należy pamiętać, że 
nie każda „duszność” 
wiąże się ze spadkiem 
wysycenia krwi tlenem.

Domowy pomiar saturacji 
za pomocą napalcowego 
pulsoksymetru może być 
użyteczny przede wszystkim 
dla osób zmagających 
się z chorobami układu 
od dechowego (astma, POChP, 
mukowiscydoza, bezdech 
senny). Pulsoksymetr jest 
polecany również wszystkim 
pacjentom cierpiącym na 
choroby układu sercowo-
-naczyniowego, cukrzycę 
oraz kobietom ciężarnym. 
Niska saturacja może 
świadczyć o rozwijającej się 
niewydolności oddechowej. 
Nie�zjo logiczny zakres 
saturacji może być podstawą 
do wdrożenia tlenoterapii. 
Pulsoksymetria pozwala na 
monitorowanie w czasie 
rzeczywistym funkcji życio-

wych matki i płodu, nowo-
rodka w czasie wentylacji 
oraz stanu pacjenta w czasie 
znieczulenia ogólnego oraz 
zaraz po przebudzeniu. 

PRZYSZŁO  
PULSOKSYME RII

Wszystko wskazuje na to, że 
przyszłością pulsoksymetrii 
będą urządzenia monitorujące 
saturację w postaci plastra 
przyklejonego na skórę. 
Pierwszy tego typu pulsok-
symetr został opracowany 
przez inżynierów z University 
of California w Berkeley. 
Dzięki innowacyjnej 
technologii urządzenie może 
monitorować poziomy tlenu 
we krwi na dużych obszarach 
skóry, tkanek i narządów, 
pozwalając śledzić ich zmiany 
np. w gojących się ranach. 
W przeciwieństwie do 
klasycznego pulsoksymetru 
wyposażonego w jeden 
czujnik oksymetr z Berkeley 
zawiera siatkę dziewięciu 
detektorów. Zwykły pulso-
ksymetr ma ściśle określone 
miejsca pomiaru – najczęściej 
są to „przezroczyste” części 
ciała jak czubki palców czy 
małżowiny uszne. Oksymetr 
w plastrze wykrywa poziom 
tlenu we krwi w dowolnym 
miejscu na ciele – również 
tam, gdzie światło rozchodzi 
się z trudem, np. na czole, 
ramionach i nogach.

Domowy pomiar 
saturacji za pomocą 
napalcowego pulso-
ksymetru może być 
użyteczny przede 
wszystkim dla osób 
zmagających się 
z chorobami układu 
oddechowego. Pulso-
ksymetr jest polecany 
również wszystkim 
pacjentom cierpiącym 
na choroby układu 
sercowo-naczyniowe-
go, cukrzycę oraz 
kobietom ciężarnym.
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Wielkanocny trud 
dla wątroby

Co trzeci Polak uważa, 
że choroby wątroby 
powoduje przede 

wszystkim alkohol. To 
oczywiście prawda, ale na 
liście poważnych zagrożeń 
jest też zła dieta, palenie, 
oddziaływanie leków, brak 
ruchu, choroby przewlekłe 
(np. cukrzyca) i wirusowe 
(zwłaszcza WZW typu B i C). 
Zdarza się, że z poważnymi 
dysfunkcjami wątroby, łącznie 
z chorobą nowotworową 
i marskością, zmagają się 
osoby niepijące. Dbać o ten 
ważny organ powinni więc 
wszyscy, bez względu na 
wiek i płeć, a podstawowym 
zaleceniem jest prowadzenie 
zdrowego trybu życia. Lecz 
nawet ci, którzy przestrzegają 
zaleceń dietetycznych, 
miewają chwile słabości. 
Święta w gronie rodzinnym, 
huczne wesela czy inne 
uroczystości to czas, gdy 
dobre, zdrowe nawyki  
odkłada się na półkę.  
Ważne, by zachować 
wówczas umiar i ewentualnie 
wspomóc wątrobę 
właściwymi suplementami.

ZANIM WYS ĄPI ÓL 

Wątroba nie zawsze od 
razu woła o pomoc – nie jest 
unerwiona czuciowo, pacjenci 
przez wiele miesięcy, a nawet 
lat, mogą więc nie wiedzieć 
o postępującym procesie 
degeneracyjnym. Gdy w końcu 
odczuwa się ból (zazwyczaj po 
prawej stronie nadbrzusza), 
to znak, że organ powiększył 
się tak bardzo, że uciska 
otaczające go unerwione 
tkanki. Diagnoza to zazwyczaj 
postępujący stan zapalny 

lub początek marskości, czyli 
poważny problem dla całego 
organizmu, gdyż wątroby 
nie da się niczym zastąpić. 

GDY ZACZYNA 
NIEDOMA A  

Jest absolutnie niezastąpiona, 
a gdy zaczyna niedomagać, 
stosuje się leczenie 
przyczynowe (uzależnione 
od czynnika etiologicznego 
rozwijających się uszkodzeń), 
a także preparaty zawierające 
substancje o działaniu 
hepatoprotekcyjnym, czyli 
chroniącym wątrobę przed 
czynnikami toksycznymi 
i wspierającym jej funkcje 
metaboliczne, detoksykacyjne 
oraz regeneracyjne. 

Pośród substancji o działaniu 
hepatoprotekcyjnym najczę-
ściej stosowana jest sylimaryna 
– kompleks �awonolignanów 
pozyskiwanych z owoców 
ostropestu plamistego 
(Silybum marianum). Jest to 
obecnie najlepiej przebadany 
produkt pochodzenia 
roślinnego stosowany 
w leczeniu chorób wątroby, 
a wśród zawartych w nim 
związków najbardziej aktywna 
biologicznie jest sylibina (inne 
substancje czynne to m.in. 
sylidianina oraz sylikrystyna). 
Sylimaryna nie jest rozpusz-
czalna w wodzie, najczęściej 
stosowana jest więc w formie 
kapsułek zawierających 
wystandaryzowane ilości 
ekstraktu roślinnego  
(70-80 proc.). Wchłanianie 
substancji czynnych 
z przewodu pokarmowego 
jest stosunkowo niskie (testy 
na zwierzętach wykazały 

je na poziomie zaledwie 
2-3 proc.), dlatego bardzo 
ważne jest, by preparaty 
z sylimaryną podawane były 
w odpowiednio dużych 
dobowych dawkach – zgodnie 
z zaleceniem Niemieckiej 
Komisji Ekspertów oraz WHO 
powinno to być 200-400 mg, 
jednak w badaniach klinicz-
nych nierzadko stosowane są 
jeszcze wyższe dawki, nawet 
znacząco przekraczające 
800 mg na dobę (w dwóch 
lub trzech podzielonych 
porcjach). Za górną granicę 
uważa się dawkę 1500 mg na 
dobę, przy czym możliwym 
objawem ubocznym 
terapii jest jedynie łagodny 
efekt przeczyszczający. 

PRZY WIELKANOCNYM 
S OLE 

Sylimaryna jest substancją 
o znikomej toksyczności 
i bardzo dobrej tolerancji, 
stosowana jest więc w terapii 
długofalowej, a także 
pro�laktycznie, najczęściej 
u osób z grupy ryzyka chorób 
wątroby. Preparat można 
stosować też okresowo 
w przypadku większego niż 
zazwyczaj obciążenia wątroby, 
np. w okresie świątecznym. 
Regularne, wysokodawkowe 
stosowanie pomoże zwalczyć 
skutki tymczasowego stoso-
wania ciężkostrawnej, wielka-
nocnej diety (tłuste wędliny 
i mięso, masło, majonez, 
pasztety, żur na kiełbasie, 
ciasta, często również alkohol), 
wspomoże też trawienie 
oraz regenerację wątroby po 
świątecznym szaleństwie.

Kamila Śnieżek

Wątroba jest absolutnie 
niezastąpiona. Gdy 

zaczyna niedomagać, 
stosuje się leczenie 

przyczynowe, a także 
preparaty zawierające 
substancje o działaniu 
hepatoprotekcyjnym, 
czyli chroniącym ten 

organ przed 
czynnikami 

toksycznymi 
i wspierającym jego 

funkcje metaboliczne, 
detoksykacyjne oraz 

regeneracyjne. 
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Wielkanocny trud 
dla wątroby
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Płynne postaci leku, takie 
jak krople, mikstury czy 

roztwory, uchodzą za 
proste do sporządzenia 

leki recepturowe. 
Doświadczenie jednak 

uczy, że rzeczy 
najprostsze mogą być 

powodem licznych 
problemów 

w recepturowej izbie. 
Dotyczy to zwłaszcza 

tematu rozpuszczalności 
substancji leczniczych. 

Rozpuszczalniki  
w recepturze aptecznej 

Krople czy roztwory to 
najbardziej wdzięczne 
dla farmaceuty postaci 

leków recepturowych. 
A wszystko za sprawą 
nieskomplikowanej receptury, 
krótkiego czasu i stosunkowo 
niskich kosztów sporządzania. 
Płynne postaci leków do 
sporządzenia wymagają 
niedrogich szklanych 
utensyliów, a w sytuacji 
gdy sala ekspedycyjna 
pęka w szwach, wykonanie 
większości z nich nie nastręcza 
wielu problemów i uwagi. 
Niestety z powodu pośpiechu 
w czasie ich wykonywania 
mogą wkraść się elementarne 
błędy. Mogą one wynikać 
również z nieznajomości 
właściwości rozpuszczalników. 
W recepturze można spotkać 
najczęściej wodę, glicerol, 
etanol i rozpuszczalniki 
olejowe. W dobrze zaopatrzo-
nych izbach recepturowych, 
gdzie wykonuje się wiele 
różnorodnych leków, w szafce 

można znaleźć również 
makrogole, alkohol izopropy-
lowy albo glikol propylenowy. 

ETANOL 96 PROC. 
(ETHANOLUM  

96 PER CENTUM)

We współczesnej recepturze 
masowo wykorzystuje się 
również jako rozpuszczalnik 
etanol o stężeniu 96 proc. 
V/V. Alkohol etylowy jest 
bezbarwną, higroskopijną, 
przezroczystą i łatwopalną 
cieczą o charakterystycznym 
zapachu. Po podaniu 
zewnętrznym na skórę lub 
błony śluzowe powoduje 
rozszerzenie naczyń 
krwionośnych, dając najpierw 
uczucie chłodu, a następnie 
efekt rozgrzewający. Etanol 
jest silnym antyseptykiem, 
który drażni błony śluzowe. 
Dzięki charakterystycznej 
budowie strukturalnej (krótki 
łańcuch węglowy z polarną 
grupą hydroksylową −OH) 

jest doskonałym rozpusz-
czalnikiem wielu substancji 
recepturowych zarówno tych 
polarnych, jak i niepolarnych. 
Jeśli na recepcie nie wpisano 
stężenia etanolu, zapis 
„etanol” należy interpretować 
jako etanol 96 proc. 
Etanol miesza się z wodą 
i glicerolem, jednak nie miesza 
się z olejami roślinnymi i mine-
ralnymi. Mieszając go z wodą, 
możemy doświadczyć zjawiska 
kontrakcji, czyli zmniejszenia 
objętości mieszaniny z jedno-
czesnym wydzielaniem ciepła. 
Farmaceuta, sporządzając leki 
przy użyciu etanolu, często 
rozcieńczenia go w oparciu 
o tabelę alkoholometryczną. 
W tym celu przelicza stężenia 
objętościowe na wagowe 
i odważa odpowiednią ilość 
wody i etanolu 96 proc. 

WODA

Woda jest najpopularniej-
szym rozpuszczalnikiem 

R E C E P T U R A  W  A P T E C E

R E K L A M A

mgr farm.
Artur Rakowski  

farmaceuta, bloger 
i promotor zdrowia
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Zgodnie z najnowszą 
farmakopeą woda 

wytwarzana w aptece 
powinna być podda-
wana kontroli jakości, 

której częstotliwość 
uzależniona jest od 

objętości wody wytwa-
rzanej przez destylator. 

R E C E P T U R A  W  A P T E C E

• ponad 150 litrów dziennie  
– zgodnie z zasadami 
Dobrej Praktyki 
Wytwarzania.

GLICEROL  
(GLYCEROLUM 85 PROC.)

Glicerol oprócz tego, że jest 
stosowany w recepturze, 
jako rozpuszczalnik w lekach 
recepturowych może pełnić 
różne funkcje. Jest związkiem, 
który dodaje się najczęściej 
do syropów, by zwiększyć 
rozpuszczalność, poprawić 
smak, zwiększyć lepkość 
i stabilizować roztwór. Chroni 
formulację przed parowaniem 
wody po otwarciu butelki, 
a jest przy tym całkowicie 
nietoksycznym związkiem, 
pozbawionym działań 
niepożądanych. Z glicerolu 
wykonuje się również kapsułki 
miękkie, otoczki tabletek, 
a nawet podłoża czopkowe 
(glicerolowo-żelatynowe). 
Podając glicerol doustnie, 
musimy liczyć się z jego 
łagodnymi właściwościami 
przeczyszczającymi. 
Glicerol (gliceryna) jest 
tłustą, bezbarwną cieczą 
o konsystencji syropu i słodkim 
smaku, która miesza się 
z wodą, etanolem i glikolem 
propylenowym. Nie miesza 

się jednak z tłustymi olejami 
i olejkami eterycznymi. 

ALKOHOL IZOPROPYLOWY 
(ALCOHOL 

ISOPROPYLICUS) 

Izopropanol jest rzadko 
używanym rozpuszczalnikiem 
w recepturze aptecznej, ale 
często ze względu na silniejsze 
właściwości antybakteryjne 
od etanolu jest stosowany 
jako konserwant i antyseptyk. 
Jest bezbarwną, przezroczystą 
i łatwopalną cieczą o gorzkim 
smaku i charakterystycznym 
zapachu. Izopropanol 
miesza się z wodą, etanolem, 
glicerolem, ale nie jest 
mieszalny z olejami roślinnymi 
i mineralnymi. Dlatego też 
wykorzystuje się go jako 
rozpuszczalnik w przypadku, 
gdy należy sporządzić roztwór 
do stosowania zewnętrznego 
z substancji, która nie 
rozpuszcza się w wodzie.

POLIOKSYETYLENO    - 
GLIKOLE

Makrogole to zwyczajowa 
nazwa glikoli polioksyetyle-
nowych (PEG). Wszystkie ich 
typy nie mieszają się lub nie 
rozpuszczają w olejach tłustych 
i mineralnych. Wykorzystuje 
się je w recepturze najczęściej 
jako substancje poprawiające 
rozpuszczalność w wodzie 
(solubilizatory). Stosowane 
wewnętrznie dają efekt 
przeczyszczający. PEG 
w zależności od masy 
cząsteczkowej mają różną 
konsystencję – od ciekłej, przez 
półstałą, aż po stałą. Makrogole 
o masie cząsteczkowej 300-600 
są przezroczystymi, lepkimi, 
bezbarwnymi higroskopijnymi 

cieczami, podczas gdy makro-
gole o masie 1000-35 000 mają 
wygląd białej lub prawie białej 
substancji stałej o wyglądzie 
wosku lub para�ny. Wszystkie 
makrogole mieszają się 
z wodą, makrogole 1500 
rozpuszczają się w etanolu, 
a makrogol 3000 jest 
w etanolu nierozpuszczalny.

GLIKOL PROPYLENOWY 

Wykorzystywany jest jako 
środek utrzymujący wilgoć, 
pośrednik rozpuszczania, 
a nawet środek konserwujący. 
Jest lepką, przezroczystą, 
bezbarwną, higroskopijną 
cieczą, którą miesza się 
z wodą, etanolem, glicerolem 
i olejkami eterycznymi. Nie 
miesza się z olejami roślinnymi 
i mineralnymi. Jako rozpusz-
czalnik wykorzystywany jest 
do przygotowania postaci 
leku do użytku wewnętrznego 
i zewnętrznego. 
Poruszając temat rozpuszczal-
ników, nie sposób pominąć 
rozpuszczalników olejowych. 
Stosuje się je w recepturze 
roztworów olejowych, emulsji, 
mazideł, pudrów płynnych, 
maści oraz... mydeł. Ich 
najpopularniejszym przedsta-
wicielem jest olej para�nowy 
(Para�num liquidum – para�na 
ciekła), który jest bezbarwną, 
oleistą i przezroczystą cieczą. 
Swobodnie miesza się 
praktycznie ze wszystkimi 
olejami i olejkami, z wyjąt-
kiem oleju rycynowego. 
W recepturze można spotkać 
również para�ną ciekłą lekką 
(Para�num perliquidum), która 
ma niższą gęstość i lepkość 
oraz para�nę stałą (Para�num 
solidum), która stanowi najczę-
ściej składnik maści i kremów. 
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Ciąża jest okresem 
szczególnym i wyjąt-
kowym dla każdej 

kobiety. Nie tylko ze względu 
na aspekt emocjonalny i fakt, 
że w jednym życiu rozwija 
się drugie, ale też ze względu 
na duże potencjalne ryzyko 
zaburzeń rozwoju dziecka 
ze względu na narażenie na 
wiele czynników, między 
innymi ekspozycję na leki.

BEZ KONSULTACJI 
Z LEKARZEM 

Według statystyk 80 proc. 
kobiet przyjmowało w ciąży 
leki bez konsultacji z leka-
rzem. 50 proc. z tych leków 
zalicza się do kategorii 
o wysokim ryzyku uszkodze-
nia płodu, a aż 6 proc. do 
kategorii o udowodnionym 
działaniu teratogennym, czyli 

całkowicie przeciwwskaza-
nym u kobiet ciężarnych. 
Biorąc to pod uwagę, wielka 
odpowiedzialność spoczywa 
nie tylko na lekarzu przepisu-
jącym dany lek, ale i na 
farmaceucie wydającym lek 
na receptę lub lek w sprzeda-
ży odręcznej. Zarówno lekarz 
ordynujący leki, jak i farma-
ceuta, do którego zgłasza się 
pacjentka w ciąży, muszą 
rozważyć zasadność stosowa-
nia konkretnego leku lub 
ewentualnie zaproponować 
lek alternatywny, bezpiecz-
niejszy. 

W ZALE NO CI  
OD TRYMESTRU 

Uważa się, że „ciąża to nie 
choroba”, jednak w czasie 
ciąży dochodzi do zmiany 
czynności wielu narządów 

kobiety, co istotnie wpływa 
na losy leku (farmakodynami-
kę i farmakokinetykę) 
w organizmie ciężarnej 
pacjentki. Dodatkowo 
wrażliwość płodu na działanie 
leku jest zmienna w czasie 
i zależy od okresu ciąży. 
W początkowym okresie ciąży 
(0-18 dzień po zapłodnieniu) 
wszystkie leki mogą zadziałać 
na płód w myśl zasady 
„wszystko albo nic”, czyli albo 
nie wywołają żadnego efektu, 
albo doprowadzą do 
terminacji ciąży. Najbardziej 
wrażliwą fazą ciąży jest  
tzw. okres organogenezy 
(19-80 dzień po zapłodnie-
niu), kiedy rozwijają się 
ważne dla życia tkanki 
i narządy. Każda ingerencja 
farmakologiczna podczas 
etapu organogenezy może 
skutkować wystąpieniem 

Biorąc pod uwagę 
indywidualizację 
farmakoterapii dla 
poszczególnych grup 
pacjentów, oprócz 
grup wiekowych: dzieci 
i osoby starsze, jako 
kolejną ważną grupę 
wymagającą 
szczególnej troski 
należy wymienić 
kobiety ciężarne 
i karmiące piersią.

P R Z Y S Z Ł A  M A M A  W  A P T E C E

Opieka farmaceutyczna 
kobiet w ciąży
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zaburzeń w rozwoju poszcze-
gólnych narządów. Drugi 
i trzeci trymestr ciąży wydają 
się być bezpieczniejsze pod 
względem stosowania leków, 
a kolejnym wrażliwym 
okresem jest okres tzw. 
okołoporodowy. W trakcie 
rozwoju ciąży błona kosmów-
kowa łożyska staje się coraz 
cieńsza, a więc z końcem 
ciąży leki przechodzą do 
organizmu płodu szybciej 
i w większym stężeniu. 
Dodatkowo pod koniec ciąży 
dochodzi do przyśpieszenia 
rozwoju kluczowych organów 
płodu, w związku z tym leki 
mogą być szczególnie  
niebezpieczne. 

WIELE CZYNNIKÓW 

Ryzyko/bezpieczeństwo 
stosowania leków podczas 
ciąży, uwarunkowane jest 
także wieloma innymi 
czynnikami, jak np. rodzaj 
grupy terapeutycznej, do 
której należy dany lek, dawka 
i czas ekspozycji na lek, 
sprawność metabolizowania 
leku przez matkę i płód czy 
wspomniana już grubość 
błony kosmówkowej, stopień 
ukrwienia łożyska. Należy 
więc mieć zawsze pełną 
świadomość tego, że każda 

substancja przyjęta przez 
kobietę ciężarną może 
potencjalnie zaburzać rozwój 
nienarodzonego dziecka. 

KATEGORIE LEKÓW 
STOSOWANYCH PODCZAS 

CIĄ Y

FDA, czyli amerykańska 
Agencja Żywności i Leków 
(ang. Food and Drug 
Administration), na podsta-
wie danych pochodzących 
z badań doświadczalnych na 
zwierzętach oraz obserwacji 
(!) klinicznych u kobiet 
w ciąży dokonała klasy�kacji 
wszystkich leków pod kątem 
bezpieczeństwa ich stosowa-
nia w ciąży. Dodatkowo 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami każde jednostko-
we opakowanie leku 
powinno być zaopatrzone 
w ulotkę informacyjną dla 
pacjenta, w której zawarta 
jest informacja o przynależ-
ności danej substancji 
leczniczej do kategorii 
bezpieczeństwa jej stosowa-
nia u kobiet w ciąży. 
Klasy�kacja obejmuje pięć 
kategorii: A, B, C, D oraz X:
• Kategoria A – badania na 

zwierzętach oraz obserwa-
cje u ludzi nie wykazały 
działania szkodliwego na 

płód; możliwość uszkodze-
nia płodu uważa się za 
znikomą, dlatego leki 
należące do tej kategorii 
uznane są za bezpieczne 
w ciąży.

• Kategoria B – badania 
doświadczalne na zwierzę-
tach wykazały szkodliwe 
działanie na płód, jednak 
nie potwierdziły tego 
obserwacje u kobiet 
ciężarnych; biorąc powyż-
sze pod uwagę możliwość 
uszkodzenia płodu uważa 
się za znikomą.

• Kategoria C – badania na 
zwierzętach wskazały na 
szkodliwe działanie leku 
bądź takich badań nie 
przeprowadzono do tej 
pory oraz nie ma jeszcze 
odpowiednio licznych 
danych pochodzących 
z obserwacji stosowania 
leku u kobiet ciężarnych. 
Stosowanie leku jest 
dopuszczalne jedynie 
w sytuacji, gdy spodziewa-
na korzyść dla matki 
znacznie przewyższa 
ryzyko uszkodzenia płodu.

• Kategoria D – zarówno 
badania na zwierzętach, jak 
i obserwacje u kobiet 
ciężarnych potwierdziły 
potencjalny szkodliwy 
wpływ na rozwój płodu. 
Stosowanie leku dopusz-
czone jest jedynie wtedy, 
gdy zagrożone jest życie 
matki.

• Kategoria X – leki 
o udowodnionym działaniu 
teratogennym – leki 
przeciwwskazane bez-
względnie w ciąży. Do 
takich leków zaliczamy: leki 
przeciwnowotworowe, 
przeciwdrgawkowe 
i psychotropowe, doustne 
leki przeciwzakrzepowe 
i przeciwcukrzycowe, 
anaboliki, leki immunosu-
presyjne, związki jodu, 
środki przeczyszczające, 
retinoidy, witaminy A i D 
(w dużych dawkach) oraz 
alkaloidy sporyszu.

Według statystyk  
80 proc. kobiet przyj-
mowało w ciąży leki 

bez konsultacji z leka-
rzem. 50 proc. z tych 
leków zalicza się do 

kategorii o wysokim 
ryzyku uszkodzenia 

płodu, a aż 6 proc.  
do kategorii o udowod-

nionym działaniu  
teratogennym. 
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Oczywiście zawsze istnieje 
potencjalne ryzyko dla 
rozwijającego się dziecka. 
W sytuacji idealnej więc 
ciężarna kobieta nie przyjmo-
wałaby żadnych leków. 
Niestety, przebiegu ciąży nie 
da się nigdy do końca 
zaplanować i na każdym 
etapie mogą wystąpić różne 
dolegliwości zmuszające 
kobietę do przyjęcia określo-
nego leku. Bardzo duża 
odpowiedzialność spoczywa 
wtedy nie tylko na lekarzu 
prowadzącym ciążę, ale i na 
farmaceucie, którego rolą jest 
wskazanie pacjentce leku 
z jednej strony bezpiecznego 
w ciąży, a z drugiej skuteczne-
go na określone dolegliwości. 

PRZEZI IENIE W CIĄ Y

Ciąża, mimo że jest stanem 
�zjologicznym, wiąże się 
z pewnym obciążeniem dla 
organizmu, a tym samym 
z obniżoną odpornością. 
Kobieta ciężarna jest, 
niestety, w większym stopniu 
narażona na infekcje 
bakteryjne i wirusowe, 
zwłaszcza w okresie jesienno-
-zimowym. Bogaty apteczny 
asortyment oferuje specy�ki 
na poszczególne objawy 
przeziębienia (kaszel, 
gorączkę, ból głowy czy 
gardła), nie wszystkie jednak 
są zalecane dla kobiety 
ciężarnej.

ORĄCZKA I ÓL ŁOWY 

Gorączka u kobiety ciężarnej 
wymaga zawsze obniżenia 
temperatury, gdyż zbyt długo 
utrzymująca się stanowi 
bezwzględne zagrożenie dla 
rozwijającego się dziecka 
– może wywołać skurcze 
macicy, czego konsekwencją 
jest poronienie lub przed-
wczesny poród. 
Stany podgorączkowe zwykle 
można złagodzić preparatami 
ziołowymi o właściwościach 
napotnych, np. herbatką 

z lipy, bzu czarnego czy 
malin. Natomiast wysoka 
gorączka powinna być 
obniżona lekami z grupy 
niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (tzw. 
NLPZ). Najbardziej bezpiecz-
nym lekiem z tej grupy na 
każdym okresie rozwoju ciąży 
jest paracetamol (kategoria 
B). Dawka zalecana w tym 
wypadku wynosi 500 mg dwa 
razy na dobę. Nie należy 
zwiększać dawki leku, bo 
paracetamol ma działanie 
pułapowe, tzn. działa do 
określonej dawki, a później 
mimo zwiększania dawki 
efekt farmakologiczny jest 
taki sam, a zwiększa się tylko 
ryzyko wystąpienia działań 
niepożądanych. W drugim 
trymestrze ciąży za bezpiecz-
ne uważane są ibuprofen, 
ketoprofen czy naproksen, 
natomiast nie wolno ich 
stosować w trzecim tryme-
strze ciąży, gdyż mogą 
wpływać na przebieg akcji 
porodowej, a także wywołać 
powikłania rozwojowe 
u płodu (np. niedobór płynu 
owodniowego, przedwczesne 
zamknięcie przewodu 
tętniczego u płodu z następo-
wym nadciśnieniem płucnym 
u noworodków, nefrotoksycz-
ność, skazę krwotoczną 
u płodu, wady zastawkowe). 

KON ROWERSY NA 
ASPIRYNA 

Duże kontrowersje, jeśli 
chodzi o stosowanie w ciąży 
NLPZ, wzbudza inny popular-
ny lek z tej grupy – aspiryna. 
Aspiryna należy do kategorii 
C/D według FDA, co oznacza, 
że zaobserwowano związek 
pomiędzy jej zażywaniem 
w ciąży a wadami rozwojowy-
mi u dziecka, m.in. zwiększo-
ną śmiertelność okołoporo-
dową, skazę krwotoczną 
u noworodków, zmniejszenie 
ich masy ciała, występowanie 
rozszczepu podniebienia 
i wad serca. Dodatkowo ze 

względu na swoje właściwo-
ści rozrzedzające krew 
aspiryna jest całkowicie 
przeciwwskazana w okresie 
okołoporodowym. Należy 
jednak zaznaczyć, że 
w uzasadnionych przypad-
kach lekarz prowadzący ciążę 
może zalecić przewlekłe 
podawanie aspiryny w dawce 
podprogowej (75-100 mg/
dobę). Wskazano, że taka 
aplikacja aspiryny podczas 
ciąży zmniejsza ryzyko 
rozwoju stanu przedrzucaw-
kowego ze wszystkimi jego 
powikłaniami. Dodatkowo ze 
względu na to, że bardzo 
duży procent poronień 
nawykowych spowodowany 
jest zakrzepami w pępowinie, 
małe dawki aspiryny 
o właściwościach rozrzedzają-
cych krew skutecznie chronią 
przed powstaniem kolejnego 
zakrzepu. 

KA AR

Aby złagodzić dolegliwości 
kataru zalecane są inhalacje 
i aerozole zawierające sól 
�zjologiczną czy wodę 
morską. Można również 
smarować okolice pod nosem 
maścią majerankową, by 
udrożnić zatkany nos. 
Jeśli objawy są szczególnie 
dokuczliwe dozwolone jest 
użycie przez bardzo krótki 
okres kropli zawierających 
substancje obkurczające 
śluzówkę nosa, np. oksymeta-
zolinę lub ksylometazolinę 
w jak najmniejszym stężeniu.

KASZEL 

Każdy rodzaj kaszlu w ciąży 
wymaga konsultacji lekarskiej 
i osłuchania pacjentki.
Kaszel suchy może być 
łagodzony ziołowymi 
syropami zwierającymi 
prawoślaz czy babkę 
lancetowatą lub syropami 
homeopatycznymi.  
W uzasadnionych przypad-
kach w drugim i trzecim 

W początkowym 
okresie ciąży  
(0-18 dzień po  
zapłodnieniu) wszyst-
kie leki mogą zadziałać 
na płód w myśl zasady 
„wszystko albo nic”, 
czyli albo nie wywołają 
żadnego efektu,  
albo doprowadzą  
do terminacji ciąży. 

P R Z Y S Z Ł A  M A M A  W  A P T E C E



52 

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

M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  |  K W I E C I E Ń  2 0 2 0

P R Z Y S Z Ł A  M A M A  W  A P T E C E

trymestrze ciąży można 
zastosować syrop zawierający 
cytrynian butamiratu. Kaszel 
mokry może być leczony 
syropami zawierającymi 
ambroksol lub bromheksynę, 
jednak tylko w drugim 
i trzecim trymestrze. W pierw-
szym trymestrze objawy 
mogą być łagodzone poprzez 
inhalacje z soli �zjologicznej. 

ÓL ARDŁA 

Bezpieczne dla kobiety 
ciężarnej są tabletki do ssania 
zawierające witaminę C, 
propolis, miód. Przy więk-
szych dolegliwościach 
zalecana jest benzydamina 
w aerozolu lub tabletkach do 
ssania. 

ANTYBIOTYKI 

Zdarza się także, że dolegli-
wości nie ustępują, a objawy 

choroby wskazują na infekcję 
bakteryjną. W wielu wypad-
kach kobieta ciężarna staje 
przed dylematem, czy 
zastosować antybiotyk.  
Do antybiotyków relatywnie 
bezpiecznych (kategoria B) 
należy większość penicylin 
oraz niektóre cefalosporyny 
i makrolidy. Natomiast 
bezwzględnie w ciąży są 
przeciwwskazane: preparaty 
nitrofurantoiny, amino-
glikozydy, glikopeptydy, 
sulfonamidy i kotrimoksazol, 
rifampicyna, chloramfenikol, 
tetracykliny i metronidazol. 

EZSENNO  

Bezsenność czy drażliwość 
może być skutecznie 
łagodzona ziołowymi 
herbatkami zawierającymi 
melisę lub ewentualnie 
preparatami zawierającymi 
suchy wyciąg z korzenia 
kozłka lekarskiego czy 
szyszek chmielu. Pomocne 
jest także przyjmowanie 
preparatów magnezowych, 
które nie tylko zwiększają 
odporność na stres, ale 
również działają przeciwskur-
czowo, w tym łagodzą 
skurcze łydek i macicy.
Problemy gastryczne 
Typowe dla ciąży obejmują 
następujące grupy objawów:
• Nudności i wymioty, które 

mogą być łagodzone 
preparatami zawierającymi 
wyciąg z imbiru. Pomocna 
okazuje się także suple-
mentacja witaminą B6.

• Zgaga i re�uks żołądko-
wo-jelitowy łagodzony 
jest preparatami wapnio-
wo-magnezowymi, 
a dodatkowo występujące 
uporczywe wzdęcia 
preparatami zawierającymi 
simetikon.

• Na zaparcia zalecane są 
preparaty zawierające 
suszone śliwki, nasiona lnu, 
otręby pszenne, a w bar-
dziej dokuczliwych 
dolegliwościach można 

ewentualnie zastosować 
laktulozę czy czopki 
glicerynowe. 

• Biegunki w ciąży leczy się 
węglem aktywnym, jednak 
zawsze w tym przypadku 
wymagana jest konsultacja 
lekarska.

SUPLEMENTACJA 
WI AMINOWA W CIĄ Y 

Istotną kwestię stanowi też 
suplementacja preparatami 
witaminowo-mineralnymi. 
Suplementy tego rodzaju 
przyjmowane są w celu 
uzupełnienia niedoborów 
różnych witamin i minerałów, 
na które zapotrzebowanie 
znacznie rośnie podczas ciąży. 
Należy zwrócić przede 
wszystkim uwagę na 
odpowiednie stężenie: 
witaminy D3, jodu, nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych, 
żelaza oraz kwasu foliowego. 
Kwas foliowy – witamina 
z grupy B – odpowiedzialny 
jest za prawidłowy rozwój 
układu nerwowego dziecka. 
Obecnie Polskie Towarzystwo 
Ginekologów i Położników 
rekomenduje, by u kobiet 
planujących ciążę i przynaj-
mniej do końca pierwszego 
trymestru suplementować 
kwas foliowy w dawce  
0,4 mg/dobę w ramach 
pro�laktyki wad cewy 
nerwowej. 
Ważne jest także to, aby 
stosować tylko te preparaty, 
które są rekomendowana dla 
kobiet ciężarnych, gdyż 
zawierają one idealne 
proporcje witamin i minera-
łów dla tej grupy pacjentek. 
Jest to bardzo istotne, gdyż 
nadmiar witamin w ciąży, 
zwłaszcza tych z grupy 
rozpuszczalnych w tłuszczach 
(A, D, E, K) może mieć 
niekorzystny wpływ na rozwój 
dziecka, przy ekspozycji na 
wysokie dawki witaminy 
A obserwowano wodogłowie, 
wady twarzoczaszki czy 
małogłowie. 

Do antybiotyków 
relatywnie bezpiecz-

nych (kategoria B) 
należy większość 

penicylin oraz niektóre 
cefalosporyny i makro-

lidy. Natomiast bez-
względnie w ciąży są 

przeciwwskazane: 
preparaty nitrofuranto-

iny, aminoglikozydy, 
glikopeptydy,  

sulfonamidy i kotrimo-
ksazol, rifampicyna, 

chloramfenikol, tetra-
cykliny i metronidazol. 
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KARMIENIE PIERSIĄ 

Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) mleko matki 
jest najbardziej wartościowym 
pokarmem dla dziecka, nie 
tylko ze względu na walory 
odżywcze, ale także jako 
źródło egzogennych immuno-
globulin, czynników wzrostu 
i cytokin. Eksperci z WHO reko-
mendują wyłącznie karmienie 
piersią przez pierwsze  
6 miesięcy życia dziecka, 
a później kontynuację 
karmienia do 2. roku życia 
malucha, z jednoczesnym 
rozszerzaniem diety. 
Dane statystyczne potwier-
dzają, że ponad 90 proc. 
kobiet już w pierwszym 
tygodniu po porodzie 
przyjmuje leki – najczęściej są 
to środki przeciwbólowe, 
nasenne lub antybiotyki. 
I niestety z tego powodu  
co czwarta kobieta odstawia 
dziecko od piersi. Według 
specjalistów nie jest to jednak 
słuszne rozwiązanie, gdyż 
przyjmowanie pewnych leków 
nie wyklucza karmienia 
piersią. Oczywiście należy 
pamiętać, że wiele leków 
przenika do mleka matki, 
a tym samym dostaje się  
do organizmu niemowlęcia 
karmionego piersią i może 
wywołać u niego działania 
niepożądane. Wtedy lekarz 
lub farmaceuta powinien 
zamienić dany lek na inny 

o tym samym lub podobnym 
efekcie farmakologicznym 
dopuszczalny podczas 
karmienia. Jest też wiele grup 
terapeutycznych leków, które 
są całkowicie przeciwwskaza-
ne podczas karmienia oraz 
które hamują laktację [Tabela].

WSPÓŁCZYNNIK 
PODZIAŁU  

MLEKO-OSOCZE 

Dodatkowo wpływ leku na 
organizm dziecka oprócz 
przynależności leku do danej 
grupy terapeutycznej zależy 
także od wielu innych 
czynników, między innymi od 
tzw. współczynnika podziału 
mleko-osocze (M/P). Wartość 
współczynnika M/P jest 

determinowana przez takie 
parametry jak: rozpuszczal-
ność leku w tłuszczach, 
zdolność leku do wiązania 
z białkami, masa cząsteczkowa 
leku, pH surowicy i pH mleka 
matki, dawka leku i wielokrot-
ność jej podawania. Leki 
o wartości M/P powyżej  
1 w większym stopniu 
przenikają do mleka matki 

(i organizmu karmionego 
dziecka), tym samym 
wywierają silniejszy wpływ na 
dziecko.
Istotną kwestią jest również 
wydolność metaboliczna 
maluszka. Należy pamiętać, ze 
noworodki, a szczególnie 
wcześniaki mają niedojrzały 
układ enzymatyczny w wątro-
bie (wolniej metabolizują leki) 
i niską wydolność nerek 
(gorzej eliminują leki i (lub) 
metabolity z organizmu). 
Pełną dojrzałość układów 
niemowlęta osiągają około  
1. roku życia. 
Podsumowując, należy 
pamiętać, że jeśli kobieta 
karmiąca piersią przyjmuje 
jakikolwiek lek, nawet ten 
dopuszczony podczas 
karmienia piersią, powinna 
przestrzegać kilku podstawo-
wych zasad. 
Zasady przyjmowania leków 
podczas karmienia piersią: 
• wybór leku o jak najmniej-

szej toksyczności, krótko 
działającego, 

• wybór najlepszej drogi 
podawania leku (przez 
skórę, aerozole, doustnie, 
doodbytniczo),

• korelacja czasu podawania 
leku z karmieniem piersią 
(szczyt działania leku nie 
powinien pokrywać się 
z porą karmienia),

• obserwacja zachowania się 
dziecka.

Dane statystyczne 
potwierdzają, że ponad 
90 proc. kobiet już 
w pierwszym tygodniu 
po porodzie przyjmuje 
leki – najczęściej są to 
środki przeciwbólowe, 
nasenne lub antybioty-
ki. I niestety z tego 
powodu co czwarta 
kobieta odstawia 
dziecko od piersi.

P R Z Y S Z Ł A  M A M A  W  A P T E C E

Leki bezwzględnie 
przeciwwskazane podczas 
karmienia

preparaty radioaktywne, leki przeciwnowotworowe 
(cytostatyki), hormonalne środki antykoncepcyjne 
(estrogeny), leki uzależniające i psychotropowe

Leki dopuszczalne tylko ze 
ścisłych wskazań 
medycznych

niektóre leki przeciwpadaczkowe, niektóre leki 
przeciwcukrzycowe, niektóre leki krążeniowe, niektóre 
hormony i antybiotyki 

Leki dopuszczalne podczas 
karmienia piersią

leki zobojętniające kwas solny w żołądku, antybiotyki: 
penicyliny i niektóre cefalosporyny, leki przeciwbólowe i 
przeciwzapalne: paracetamol, ibuprofen

Leki hamujące laktację atropina, bromokryptyna, niektóre leki moczopędne, 
hormony (dietylostylbestrol, estradiol)

Tabela. Podział grup terapeutycznych leków podczas karmienia piersią
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1 Do kwasów omega-3  
zaliczamy: 

a) kwas gamma-linolenowy 
b) kwas alfa-linolenowy 
c) kwas linolowy

2 Organizm człowieka nie syntetyzuje 
EPA I DHA, dlatego jedyną drogą 

ich pozyskania jest dostarczenie ich 
z pokarmem. 
a) prawda 
b) fałsz 
c) to zależy

3 Kwasy omega-3 obniżają poziom: 
a) LDL 

b) HDL 
c) trójglicerydów

4 Kwasy omega-3 są szczególnie 
pomocne w przypadku  

(wybierz 2 prawidłowe odpowiedzi): 
a) łuszczycy 
b) reumatyzmu 
c) próchnicy zębów

5 Cenną właściwością kwasów omega-3 
jest działanie: 

a) przeciwutleniające 
b) odchudzające 
c) przeciwzakrzepowe

6 Regularne stosowanie kwasów 
omega-3 powoduje obniżenie 

ciśnienia krwi: 
a) prawda 
b) fałsz 
c) to zależy

7 Kwasy omega-3 mają znaczący wpływ 
na układ nerwowy. Są pomocne przy: 

a) depresji 
b) agresji 
c) stanach psychotycznych 
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

8 Nosicielstwo określonej bakterii stanowi 
wskazanie do antybiotykoterapii. 

a) prawda 
b) fałsz 
c) to zależy

9 Witamina D3 działa na układ 
odpornościowy: 

a) hamująco 
b) pobudzająco 
c) modulująco

10  Witamina D3 w układzie nerwowym 
działa (wybierz 2 prawidłowe 

odpowiedzi): 
a) neuroprotekcyjnie 
b) zwiększa przepływ krwi 
c) przeciwzapalnie

11 Witamina D3 bierze udział  
w syntezie: 

a) dopaminy 
b) GABA 
c) acetylocholiny

12 Niedobór witaminy D3 powoduje 
(wybierz 2 prawidłowe odpowiedzi): 

a) zwiększenie wydzielania insuliny 
b) hamowanie aktywności układu RAA 
c) zmniejszenie wydzielania katecholamin

13 Niemal całkowite zablokowanie 
syntezy witaminy D w skórze 

następuje po użyciu filtra słonecznego 
o SPF: 
a) 10 
b) 30 
c) 50

14 Witamina D zwiększa wchłanianie 
wapnia oraz: 

a) cynku 
b) kobaltu 
c) manganu

15 Błonnik pokarmowy: 
 

a) zwiększa wchłanianie witaminy D 
b) zmniejsza wchłanianie witaminy D 
c) nie ma wpływu na wchłanianie  
witaminy D

16 Witamina A zwiększa wchłanianie 
witaminy D. 

a) prawda 
b) fałsz 
c) to zależy

17 Fitosterole zwiększają wchłanianie 
witaminy D. 

a) prawda 
b) fałsz 
c) to zależy

18 Osoby z nadwagą przyswajają 
witaminę D gorzej niż szczupłe. 

a) prawda 
b) fałsz 
c) to zależy

19 Do prawidłowego działania 
hormonów tarczycy niezbędna  

jest witamina: 
a) A 
b) B12 
c) C 

20 Osoby z niedoczynnością tarczycy 
powinny spożywać dużo warzyw 

zawierających beta-karoten, który 
w organizmie jest konwertowany  
do witaminy A. 
a) prawda 
b) fałsz 
c) to zależy

Quiz farmaceutyczny

R U S Z  G Ł O W Ą

Oprac. mgr Urszula Irla 
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Quiz – odpowiedzi

R U S Z  G Ł O W Ą

1 Odpowiedź b) kwas alfa-linolenowy jest kwasem tłuszczowym omega-3.

2 Fałsz. Organizm człowieka syntetyzuje EPA I DHA z kwasu alfa-linolenowego, niestety efektywność 
tej syntezy jest niewystarczająca, stąd zapotrzebowanie na kwasy omega-3 w diecie.

3 Odpowiedź c) trójglicerydów, co stanowi jeden z mechanizmów 
działania przeciwmiażdżycowego kwasów omega-3.

4 Odpowiedź a) i b) dzięki działaniu przeciwzapalnemu kwasy omega-3 są 
pomocne w chorobach związanych ze stanami zapalnymi.

5 Odpowiedź c) przeciwzakrzepowe – to dobra wiadomość dla osób zagrożonych 
tworzeniem się zakrzepów, zawałem serca bądź udarem mózgu.

6 Prawda. Regularne stosowanie kwasów omega-3 powoduje obniżenie ciśnienia krwi o ok. 3-5 mm Hg.

7
Odpowiedź d) omega-3 mają wszechstronny wpływ na działanie układu nerwowego. 
Można je stosować przy depresji, agresji, ADHD, chorobie dwubiegunowej, 
stanach psychotycznych, padaczce i chorobie Alzheimera.

8 Odpowiedź c) to zależy, czy jest to nosicielstwo objawowe. Jeśli nie, 
nie stanowi wskazania do stosowania antybiotyków.

9 Odpowiedź c) witamina D3 jest immunomodulatorem, tzn. zwiększa aktywność jednych 
komórek układu odpornościowego (np. NK), a zmniejsza innych (np. limfocytów B). 

10 Odpowiedź a) i c) witamina D3 działa neuroprotekcyjnie i przeciwzapalnie.

11 Odpowiedź a) witamina D3 bierze udział w syntezie dopaminy. 

12 Odpowiedź a) i b) witamina D3 hamuje aktywność układu RAA i zwiększa wydzielanie insuliny.

13 Odpowiedź b) użycie filtra słonecznego o SPF 30 powoduje 
zmniejszenie syntezy witaminy D w skórze o 95 proc.

14 Odpowiedź a) witamina D3 zwiększa wchłanianie nie tylko wapnia, 
ale również cynku, magnezu, miedzi, żelaza i selenu.

15 Odpowiedź b) błonnik pokarmowy zmniejsza wchłanianie witaminy D z pożywienia.

16 Fałsz. Witamina A jest jednym z czynników zmniejszających wchłanianie witaminy D.

17 Fałsz. Fitosterole obniżają wchłanianie każdej substancji o strukturze steroidowej. 
Mogą zmniejszyć wchłanianie witaminy D nawet o 35 proc.

18
Fałsz. Osoby z nadwagą przyswajają witaminę D lepiej niż osoby szczupłe, ale mimo 
to częściej cierpią na jej niedobór. Wynika to z magazynowania witaminy D w tkance 
tłuszczowej, skąd nie jest uwalniana w razie zapotrzebowania przez inne tkanki.

19 Odpowiedź a) witamina A jest niezbędna do aktywacji receptora dla 
hormonów tarczycy, jak również dla receptora dla witaminy D.

20 Fałsz. U osób z niedoczynnością tarczycy konwersja beta-karotenu do witaminy A jest upośledzona, 
dlatego powinny one jadać większą ilość produktów zawierających tę witaminę w czystej postaci.
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Natka – dla zdrowia gratka
Natka pietruszki zajmuje ważne miejsce w kuchni. Poza smakiem 
warto docenić jej walory zdrowotne. Jedząc natkę dostarczamy 
sobie białka, tłuszczy, węglowodanów, błonnika i antyutleniaczy. 
To prawdziwa bomba witaminowa, bogata w witaminę A, 
witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B5, B6 i B9), witaminy C, E i K1. 
Poza tym ta niepozorna „zielenina” to źródło minerałów – cynku, 
fosforu, magnezu, manganu, miedzi, potasu, selenu, sodu,  
wapnia i żelaza. Zawarty w natce potas to znany od wieków lek  
na dolegliwości układu moczowego, niewątpliwie jeden z najsil-
niejszych naturalnych antybiotyków przeciwko infekcjom nerek 
i dróg moczowych. Dlatego tak ważne jest, by znalazła się 
w diecie osób mających problemy z nerkami, gdyż przeciwdziała 
ich przewlekłej niewydolności. Poza tym karotenoidy zawarte 
w listkach pietruszki wspomagają wzrok oraz skórę, chroniąc ją 
przed działaniem wolnych rodników i przedwczesnym starze-
niem. W razie potrzeby pomoże nam także odświeżyć oddech. 
Możemy podgryzać listek natki zamiast żuć gumę.

Wegańskie jajka
Amerykańska �rma wyprodukowała wegańskie jajka,  
które ścinają się tak samo jak te tradycyjne i podobnie smakują. 
Produkt Just Egg jest oparty na izolacie białka fasoli mung. Producent 
zapewnia, że to „substytut jajka, który ma taką samą ilość białka jak 
jajo kurze, ale nie zawiera glutenu i cholesterolu”. Z jego pomocą 
możemy odtworzyć dowolne jajeczne danie – również jajecznicę  
czy omlet. Smak jest na tyle podobny, że może zachęcić „mięso-
żerców”. Poza walorami smakowymi twórcy wegańskich jajek 
poważnie potraktowali aspekt ekologiczny. W ich produkcji wykorzy-
stuje się o 77 proc. mniej wody, a także emituje o 40 proc. mniej 
gazów cieplarnianych. Firma w ciągu trzech miesięcy od dnia 
premiery sprzedała ponad dwa miliony swoich wegańskich jaj.

Doktor kot 
Terapia z udziałem kotów podobno działa cuda. Felinoterapia (łac. felis 
– kot, grec. therapeia – opieka, leczenie) to jedna z metod zooterapii 
opierająca się na kontakcie człowieka z kotem i jej zadaniem jest 
wprawienie pacjenta w dobry nastrój. Pierwszą osobą, która zauważyła 
pozytywny wpływ kotów na psychikę pacjentów oraz ich działalność 
artystyczną, była Nise da Silveira. Sprowadziła ona na teren Centrum 
Psychiatrycznego Piotra II koty, co spowodowało duże zmiany 
w nastroju pacjentów – stali się bardziej skupieni i wyciszeni. Kolejne 
badania wykazały, że kontakt z tymi zwierzętami pozytywnie wpływa 
na psychikę pacjentów. Udowodniono także, że felinoterapia pomaga 
w walce z cukrzycą, chorobami układu krążenia, depresją i autyzmem. 
Mówi się, że głaskanie, przytulanie, karmienie i zabawy z kotem 
obniżają koszty leczenia, dlatego koci doktorzy zostali wprowadzeni  
do szpitali, hospicjów oraz domów opieki medycznej.
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Miesiączka  
„zero waste”
Obliczono, że Polki rocznie zużywają dwa miliardy zużytych 
podpasek. Dostępne na rynku superchłonne podpaski, tampony 
i wkładki higieniczne ułatwiają życie kobietom, jednak są 
ogromnym obciążeniem dla środowiska. Nie dziwi więc fakt,  
że w ofertach ekoproducentów pojawia się coraz więcej  
naturalnych produktów higieny osobistej przyjaznych  
dla zdrowia oraz środowiska. Do wyboru mamy kubeczki  
menstruacyjne, wielorazowe ekologiczne podpaski  
czy biodegradowalne podpaski jednorazowe, które  
zyskują coraz więcej zadowolonych użytkowniczek.

Zwierzęcy dawcy krwi
Nie każdy wie, że pies może zostać dawcą krwi i uratować życie innym czworo-
nogom. Oczywiście, aby nasz pupil mógł zostać honorowym dawcą, podobnie 
jak człowiek musi spełnić odpowiednie wymagania. Dawca musi być zdrowy 
i mieć od 10 miesięcy do 7 lat (w przypadku ras olbrzymich minimalny wiek to 
12-14 miesięcy), musi też ważyć powyżej 26 kg. Ważne też, aby był regularnie 
odrobaczany i szczepiony przeciwko chorobom zakaźnym oraz zabezpieczony 
przed pchłami i kleszczami. W czasie pobrania krwi igłę wbija się nie w łapę, ale 
w tętnicę szyjną. Zwierzaki mogą bezpiecznie oddawać krew raz w miesiącu. 
W zamian mają darmowe badania i oznaczoną grupę krwi. Poza tym otrzymują 
worek wysokoenergetycznej karmy, czerwoną chustkę z napisem „Ratuję życie” 
i identy�kator – czerwone serduszko z danymi i indywidualnym numerem 
(wprowadzonym do weterynaryjnej bazy danych, co umożliwia kontakt  
z właścicielem w razie zaginięcia). Pierwszy w Polsce bank krwi dla zwierząt  
działa w Warszawie już od kilku lat. Łącznie w kraju jest już ich pięć.

Mięta motywuje sportowców
Amerykańscy naukowcy odkryli, że aromat mięty jest w stanie wpłynąć na sprawność �zyczną. W trakcie testów 
rozpylili miętową woń w sali treningowej i okazało się, że dzięki jej zapachowi sportowcy byli w stanie wykonać  
więcej powtórzeń i wykazywali się większą wytrzymałością przy podnoszeniu ciężarów. Kierujący badaniami  
dr Bryan Raudenbush powiedział: „Sportowcy, którzy wdychali zapach mięty, szybciej biegali na 400 metrów,  
mogli zrobić więcej pompek i mieli większą siłę uścisku”.
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zastosowanie respiratora 
oraz że ciężkie powikłania 
zakażenia występują przede 
wszystkim u osób z zaburze-
niami immunologicznymi, 
przewlekłymi chorobami 
serca i układu oddechowego, 
przyjmującymi leki 
immunosupresyjne.
Co do seniorów pojawiały się 
już rozbieżności w ocenie, 
w jakim stopniu sam wiek 
może powodować zaliczenie 
osób starszych do grupy 
ryzyka. Pojawił się pogląd, że 
wielkie znaczenie ma w ich 
przypadku występowanie 
chorób przewlekłych. 
Niektóre źródła podawały, 
że infekcję ciężej znoszą 
mężczyźni, zwłaszcza ci, 
którzy palą papierosy.

NOWY  WI C  
NIE ES E MY ODPORNI

Fachowcy podjęli też próbę 
wytłumaczenia laikom, co 
powoduje, że wirus, o którym 
większość z nas nie słyszała 
jeszcze przed kwartałem, 
obecnie jawi się jako podsta-
wowe zagrożenie epidemio-
logiczne na skalę światową. 
Podkreślali, że dla ludzi jest 
to nowy wirus, w związku 
z czym nie jesteśmy na niego 
odporni. A konsekwencją jest 
to, że więcej osób podatnych 
jest na zachorowanie oraz 
że infekcja częściej ma ostry 
przebieg. Jednocześnie 
to, że wirus jest nowy, 
powoduje, że nie ma na 
niego żadnego leku.
Zarówno brak informacji, jak 
i złe informacje – bo dobrych, 
przynajmniej na początku 
marca, nie było – wywoływały 
panikę. Przejawiała się 
ona m.in. wykupywaniem 
w sklepach spożywczych 
takich towarów jak makarony, 
kasze czy zupy w proszku. 
Wszyscy będziemy mieli 
przed oczami zapewne 
jeszcze przez długi czas 
zdjęcia ze sklepów, w których 

obsługa nie nadąża z zapeł-
nianiem pustych półek.
Z Australii dotarła wiado-
mość – przenosząca nas 
do lat 70. i 80. XX w. – o tak 
gwałtownym wzroście 
zapotrzebowania na papier 
toaletowy, że sklepy zaczęły 
go limitować. Zdecydowanie 
poważniej brzmiały infor-
macje, że Indie ograniczają 
eksport niektórych leków, 
oraz sugestie, że mogą 
nastąpić przerwy w dosta-
wach substancji czynnych 
z Chin. Wciąż nie uporaliśmy 
się przecież z niedoborami 
leków wynikającymi z innych 
powodów, a tu kolejny – i to 
poważniejszy – cios. Pacjenci 
niekoniecznie słyszeli te 
wiadomości, ale i bez nich 
wiedzieli swoje. Najpierw 
ruszyli do aptek po maseczki 
chirurgiczne, choć wiele 
napisano o tym, że nie 
pomagają zabezpieczyć się 
przed wirusem, potem także 
po leki antywirusowe i żele 
antybakteryjne, których 
stosowanie do zwalczania 
wirusa może nieco zaska-
kiwać. Pojawiały się jednak 
zgodne opinie, że dobrze  
jest przemywać nimi ręce.  
Do mycia czy też dezynfekcji 
rąk zaleca się więc szybko- 
schnące środki dezynfekujące 
zawierające alkohol. 

DO AP EK WRÓCĄ SZY Y

Z punktu widzenia właścicieli 
i kierowników aptek 
interesujące są niewątpliwie 
także zalecenia dotyczące 
dezynfekcji powierzchni, 
powietrza w pomiesz-
czeniach, materiałów 
ubraniowych itp., skóry, błon 
śluzowych, a także recept.

Jednocześnie zalecano 
utrzymywanie co najmniej 
metrowej odległości od 
pacjenta przychodzącego do 
apteki, później pojawiły się 
jednak sugestie, że metr to 
za mało, by zagwarantować 

sobie bezpieczeństwo. Wrócił 
też temat szyb, kiedyś stałego 
elementu wyposażenia aptek, 
chroniącego farmaceutów 
przed bezpośrednim 
kontaktem z drobnoustrojami 
rozsiewanymi przez chorych. 
Potem szyby poznikały – nie 
instalowano ich w nowych 
aptekach, usuwano 
w istniejących od lat. Dziś 
nie ma wątpliwości, że to nie 
był dobry ruch. Natychmiast 
odżyła dyskusja o potrzebie 
ich przywrócenia w aptekach.

CI KO AK NI DY 
WCZE NIE

Wkrótce po tym, jak 
koronawirus dotarł do Włoch, 
świat obiegły informacje 
farmaceutów o tym, jak się 
pracuje w strefach zagrożenia. 
Twierdzili, że nigdy wcześniej 
tak ciężko nie pracowali, tak 
długo i w takim napięciu, 
zaniedbując rodziny i nara-
żając się na ryzyko zachoro-
wania. Niektórzy mieli żal, że 
ta ciężka praca i wysiłek nie 
były przez nikogo zauważane. 
Niemieccy farmaceuci również 
sygnalizowali, że dodatkowe, 
związane z koronawirusem 
obowiązki, powinny wiązać się 
z wyższymi wynagrodzeniami.
Pomimo negatywnych odczuć 
włoskich farmaceutów, 
decydenci szybko pojęli, 
że farmaceuci stoją na 
pierwszej linii frontu w walce 
z koronawirusem. Bo to do 
aptek w pierwszym rzędzie 
tra�ają pacjenci z objawami 
infekcji. Choć panika i to 
zaczęła zmieniać – dla 
niektórych osób stało się 
jasne, że powinny pójść 
nie do apteki, ale od razu 
do szpitala. Potem również 
to się zmieniło. Osobom 
podejrzewającym, że mogą 
być zakażone oraz ich 
bliskim radzono, żeby korzy-
stały najpierw z telefonu 
i informowały o swoim stanie 
stacje epidemiologiczno-
-sanitarne. Były jednak 

Co do seniorów 
pojawiały się już 

rozbieżności w ocenie, 
w jakim stopniu sam 

wiek może powodować 
zaliczenie osób 

starszych do grupy 
ryzyka. Pojawił się 
pogląd, że wielkie 

znaczenie ma w ich 
przypadku 

występowanie chorób 
przewlekłych. 
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pracuję w polskiej aptece 
indywidualnej prowadzonej 
przez farmaceutę i bardzo 
sobie to chwalę. Mam szansę 
skupić się na pacjencie. Nie 
mam też odsprzedażówek 
czy targetów sprzedażowych.

Ale można na tym trochę 
podreperować budżet.
Nie wiem, nigdy nie wziąłem 
złotówki za odsprzedaż 
promowanych produktów. 
Nigdy mi na tym nie zależało. 
Ale to może wina tego 
stażu, który wpoił mi taki 
kodeks, który rzeczywiście 
postawił człowieka i pacjenta 
na pierwszym miejscu. 
Można pewnie tra�ć na 
supersieć lub na paskudną 
aptekę indywidualną. Ja 
zawodowo każdego pacjenta 
staram się traktować 
indywidualnie, z pietyzmem.

Farmaceuta w indywidu-
alnej aptece może więcej?
To zależy. To chyba jest to 
zderzenie ze ścianą, o którym 
już wspomnieliśmy. To, że 
farmaceuta – niezależnie 
od tego, gdzie pracuje – ma 
ograniczony wpływ na 
rzeczywistość. W każdej 
�rmie, gdzie jest pracownik 
i właściciel, pracownik nigdy 
nie będzie mieć ostatniego 
zdania, nie będzie mógł 
podjąć decyzji. Jeśli właściciel 
apteki lub sieć wykłada na 
coś pieniądze, to stawia też 
oczekiwania sprzedażowe. 
To jest to zderzenie ze ścianą, 
że pewne rzeczy trzeba po 
prostu robić. Pracowałem 
w aptece, gdzie jak była 
promocja na lek na wątrobę, 
to przez tydzień de facto nie 
sprzedawałem nic innego. 
Obecnie tego nie mam 
i raczej się nie zapowiada.

O co chodzi farmaceutom? 
Skąd się bierze to, że 
farmaceuci czują się tak 
bardzo niedocenieni, że 
nie są traktowani jako 
ważny element systemu 

ochrony zdrowia? Dlaczego 
farmaceuci co krok 
potrzebują dowodów 
na to, że są potrzebni?
To właśnie pokłosie zderzania 
ze ścianą. Farmaceuta wie, że 
stać go na więcej, ale system 
mu tego nie umożliwia. 
Być może zamieszanie 
związane z epidemią 
koronawirusa sprawi, 
że wreszcie dostaniemy 
narzędzia, żeby udowodnić 
coś sobie, społeczeństwu 
i decydentom. Tak jak trochę 
było z wdrożeniem e-recepty.

Wprowadzenie e-recept 
było ciężarem dla 
farmaceutów?
Tak, przeogromnym. Do 
tej pory odczuwamy skutki 
błyskawicznie wprowadzonej 
reformy. Ale pamiętajmy, że 
właśnie my staliśmy się dla 
pacjentów podstawowym 
źródłem informacji oraz 
ambasadorami wprowa-
dzanej zmiany. Niestety, 
może zbyt mało protesto-
waliśmy jako środowisko 
przy wdrażaniu systemu 
i �nalnie – jak zawsze – 
troszkę o nas zapomniano.

W przeciwieństwie 
do lekarzy.
Dokładnie. Pozwoliliśmy na 
to jako grupa zawodowa. To 
wynika już z samego systemu 
kształcenia farmaceutów. 
Najlepiej oddaje to żart 
o dwóch studentach farmacji: 
„Zobacz, co tam leży?”. 
„Nie wiem, ale wykujmy na 
pamięć”. Na studiach nie 
uczono nas kreatywnego 
myślenia. Uczono zakuwania, 
odtwarzania i reagowania na 
pewne wymagania. I czasem 
mam wrażenie, że system 
doskonale to wykorzystuje. 
Teraz, gdy jesteśmy potrzebni 
w związku z koronawirusem, 
znów słyszymy, że farmaceuci 
to pierwsza linia frontu, że są 
ważni i potrzebni. I rzeczywi-
ście tak jest. Jednak  
wciąż zapomina się np. 

o wyposażeniu aptek w środki 
ochrony osobistej – do tego 
potrzebna była interwencja 
samorządu aptekarskiego.

To środowisko jest podzie-
lone jak chyba żadne inne. 
Linii podziału jest bardzo 
wiele. Jest farmaceuta 
z apteki indywidualnej 
i sieciowej, jest farmaceuta, 
który popiera Naczelną 
Izbę Aptekarską i ten, który 
jest w opozycji do niej. 
Patrząc na to z zewnątrz, 
można zobaczyć, że te 
podziały bardzo osłabiają 
środowisko farmaceutów.
Uciekałbym od podziału na 
farmaceutów sieciowych 
i niesieciowych. Jako 
pracownik apteki sieciowej 
nie czułem się gorszy.

Ale oni nie mają reprezen-
tacji w samorządzie lub 
organizacji, która by wprost 
zabiegała o ich interesy.
Czasem myślę, że oni sami 
stawiają się w opozycji, 
dlatego mają tak słabą 
reprezentację w samo-
rządzie aptekarskim. Jako 
przedstawiciel samorządu 
reprezentuję wszystkich 
pracowników niezależnie 
od miejsca zatrudnienia. 
Co więcej, mam całą masę 
kolegów i koleżanek 
w sieciach i nie uważam, że 
są gorsi. Linie podziału widzę 
gdzie indziej i one warunkują 
to, dlaczego jesteśmy tak 
podzieleni. Linią podziału 
jest linia pracownik – praco-
dawca. To pierwsza linia. O ile 
nauczyciele czy pielęgniarki 
mają tego samego 
pracodawcę, czyli budżet 
państwa, o tyle farmaceuci 
mają różnych pracodawców. 
Dlatego też nie mamy 
związków zawodowych 
z prawdziwego zdarzenia. 
Właściciele aptek mają inne 
cele zawodowe i życiowe niż 
pracownicy, to oczywiste. 
Widać to na przykładzie 
nocnych dyżurów. Właściciele 

Farmaceuta wie, że stać 
go na więcej, ale system 
mu tego nie umożliwia. 
Być może zamieszanie 
związane z epidemią 
koronawirusa sprawi, że 
wreszcie dostaniemy 
narzędzia, żeby 
udowodnić coś sobie, 
społeczeństwu 
i decydentom.
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Narzekanie  
jest jak wirus

Jakie są korzyści z narze-
kania? Czy w ogóle są 

jakiekolwiek? Ciągle jeszcze 
panuje przekonanie, że 
Polacy to naród, który lubi 
marudzić. Narzekamy na 
wszystko – od pogody 
począwszy, przez politykę, 
prawo, przepisy, na rodzinie 
skończywszy. To oczywiście 

generalizacja, ponieważ jest 
całe mnóstwo ludzi, którzy 
są dalecy od marudzenia. 
Nie zmienia to jednak faktu, 
a jest to bardzo niebez-
pieczne, że marudzenie 
jest jak wirus. Nie tylko 
jest zaraźliwe, ale również 
potra� bardzo negatywnie 
wpłynąć na zdrowie 

psychiczne i �zyczne. 
Negatywne myśli szybko 
stają się nawykiem, a nawet 
nałogiem i bardzo trudno 
później się ich pozbyć. 
Specjaliści od neurobiologii 
pewnie potra�liby również 
uzasadnić tę sytuację także 
w bardziej medyczny sposób. 
Ja skupię się jednak na nieco 

A P T E K A R Z    M A N A G E R 

Narzekanie, które wejdzie 
w nawyk, lub nawykowe 

odgrywanie roli ofiary 
ma ogromny wpływ na 

obsługę pacjenta za 
pierwszym stołem. 

Nawet jeżeli farmaceuta 
nie marudzi przy 

pacjencie, jego mowa 
ciała i wyraz twarzy 

pokazują więcej  
niż słowa.

Olga Koc-Olszewska
trener Aptekarskiej 
Szkoły Zarządzania
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Rozpuszczalniki  
w recepturze aptecznej 

Glicerol oprócz tego, że 
jest stosowany w re-
cepturze, jako rozpusz-
czalnik w lekach recep-
turowych może pełnić 
różne funkcje. Jest 
związkiem, który 
dodaje się najczęściej 
do syropów, by zwięk-
szyć rozpuszczalność, 
poprawić smak, zwięk-
szyć lepkość i stabilizo-
wać roztwór.

R E C E P T U R A  W  A P T E C E

stosowanym w czasie sporzą-
dzania leków recepturowych. 
W najnowszej farmakopei 
znaleźć można monogra�e 
kilku różnych jej rodzajów, 
które określają wymagania, 
jakie im się stawia. Woda 
oczyszczona (Aqua puri�cata) 
na przykład jest przezna-
czona do sporządzania leków 
apirogennych i jałowych. 
Otrzymuje się ją w procesie 
destylacji, odwróconej 
osmozy lub wymiany 
jonowej. Uzyskaną wodę 
oczyszczoną produkcyjną 
rozlewa się do pojemników 
i przechowuje w warunkach 
pozbawionych zanieczysz-
czeń mikrobiologicznych.
W farmakopei istnieje 
również monogra�a wody 
wysokooczyszczonej (Aqua 
valde puri�cata), którą 
uzyskuje się na drodze 
podwójnej odwróconej 

osmozy, dejonizacji 
i ultra�ltracji. Wodę wysoko 
oczyszczoną wykorzystuje się 
zazwyczaj do sporządzania 
leków recepturowych, które 
z jednej strony wymagają 
wysokiej czystości mikro-
biologicznej, ale jeszcze nie 
takiej jaką zapewnia woda 
do wstrzykiwań (Aqua ad 
iniectabilia). Ta ostatnia 
stanowi rozpuszczalnik leków 
do podania pozajelitowego. 
Co ciekawe, produkcyjną 
wodę do wstrzykiwań 
uzyskuje się na drodze 
destylacji wody pitnej 
i termicznego wyjaławiania 
w rozdozowanych 
pojemnikach (jałowa 
woda do wstrzykiwań). 
 Wodą, z którą polski 
farmaceuta ma największą 
styczność, to woda do 
receptury aptecznej (Aqua 
pro usu o�cinale). Można ją 

sporządzać w aptece (woda 
do receptury aptecznej do 
bezpośredniego użycia) 
albo nabywać w hurtowni 
farmaceutycznej w gotowych 
pojemnikach jako 
surowiec farmaceutyczny. 
W codziennej pracy w recep-
turze służy przede wszystkim 
do sporządzania leków 
niejałowych, leków poda-
wanych pozajelitowo, które 
później poddaje się steryli-
zacji, oraz leków ocznych. 
Zgodnie z najnowszą 
farmakopeą woda wytwa-
rzana w aptece powinna być 
poddawana kontroli jakości, 
której częstotliwość uzależ-
niona jest od objętości wody 
wytwarzanej przez destylator:
• do 25 litrów dziennie  

– nie rzadziej niż co 90 dni,
• od 25 do 150 litrów 

dziennie – nie rzadziej 
niż co 30 dni,

R E K L A M A
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LEKCJA  
Z KORONAWIRUSA.  
Czy wyciągniemy wnioski 
z obecnej sytuacji?

JESTEM 
FARMACEUTYCZNYM 
TALIBEM.  
Rozmowa z mgr. farm.  
Marcinem Piątkiem

OPIEKA 
FARMACEUTYCZNA. 
Co tracimy,  
nie wprowadzając jej?

OKIEM 
HURTOWNIKA. 
Procedury nie szkodzą
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• preparat do szybkiej dezynfekcji      
powierzchni wyrobów medycznych

• idealny do dezynfekcji foteli i łóżek 
zabiegowych

Produkt został zgłoszony do rejestru 
wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą 
o wyrobach medycznych.

Posiada pełne działanie wirusobójcze 
już w czasie 15 sekund.

Posiada pełne działanie wirusobójcze 
już w czasie 15 sekund.

WARIANTY ZAPACHOWE:

Mediseptol H

• preparat do dezynfekcji higienicznej rąk
• doskonale nadaje się do dezynfekcji 

skóry przed procedurami naruszającymi 
jej ciągłość

Sterillhand

alpinuschemia.com

Produkt posiada pozwolenie na obrót
produktem biobójczym. 
Nr pozwolenia: 3235/07

SKUTECZNA 
DEZYNFEKCJA 




