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Farmaceuci nie mają żadnych wątpliwości, że dyżury
nocne, świąteczne lub w dni wolne powinny być: po
pierwsze – dobrowolne, a po drugie – płatne. Wszystko
wskazuje, że już wkrótce te przepisy, które w obecnej
sytuacji się nie sprawdzają, zostaną zmienione. Ich
absurdalność i nieżyciowość wielu niedowiarkom
pokazała dobitnie dopiero epidemia koronawirusa.
Dyżurom nocnym poświęciliśmy sporo miejsca nie tylko
w tym numerze „Magazynu Aptekarskiego”, ale także
na portalu Aptekarski.com, gdzie przeprowadziliśmy
akcję #nocNIEwaptece. Jej zwieńczeniem – 14 maja, czyli
w Dniu Farmaceuty – było przekazanie Ministerstwu
Zdrowia i posłom z sejmowej Komisji Zdrowia postulatów
środowiska aptekarskiego dotyczących dyżurów w aptekach.
Zgodnie z tymi rekomendacjami planem dyżurów mieliby
zajmować się wojewodowie, a płatnikiem winien być NFZ.
W tym numerze piszemy też o sytuacji finansowej
aptek w związku z epidemią koronawirusa i o tym, jak
COVID-19 wpłynął na postrzeganie farmaceutów, rangę
zawodu i dodatkowe uprawnienia. Nadszedł bowiem już
najwyższy czas na ustawę o zawodzie farmaceuty.

FARMACEUTO, MAMY DLA CIEBIE NIESPODZIANKĘ!
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych,
zastrzega sobie prawo do redagowania otrzymanych
tekstów oraz zmiany ich tytułów i nie odpowiada
za treść zamieszczanych reklam.
Redakcja może odmówić zamieszczenia reklamy
bez podania przyczyny.
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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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− nie zarzucimy Cię milionem informacji.
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Coś tu nie gra…
T

a historia chodzi mi po głowie zawsze,
kiedy jak bumerang wraca temat
dyżurów aptek. Ten sam niezdarny
chórek starostw, wykonujący zgrany przebój
o konieczności dyżurów. Ten sam fałszywy
ton, pomimo wielu lat prób. Jedni jodłują,
że bez dyżurów świat się zawali, a w tym
samym czasie, tylko innej tonacji, zamykają
szpitalne oddziały i przychodnie. Inni na
wysokim C straszą prokuratorem, usiłując
dyrygować bez batuty. Na szczęście coraz
czyściej brzmią głosy o tym, że dyżury albo są
niepotrzebne albo powinny być zapłacone.
Tymczasem aptekarze trąbią o tym od dawna.
Tym bardziej, że dzisiaj sprawdzenie,
jak długo i czy w ogóle apteki powinny
dyżurować, zajmuje zaledwie moment. Przy
pomocy narzędzi takich jak e-recepta i DRR,
dzięki którym Ministerstwo Zdrowia widzi nie
tylko, kto i na co wystawił receptę, ale także
(a może przede wszystkim) gdzie i kiedy.
Podobnie z realizacją. Dane spływające
w czasie rzeczywistym dokładnie pokazują,
ile recept jest wystawianych i wykupowanych
po normalnych godzinach pracy aptek.
Odliczając leki, które nie są konieczne do
podania, zostaje garstka miejscowości.
Co istotne, tylko w tym roku wystawiono
ponad dwieście milionów e-recept, co
sprawia, że dane są wyjątkowo miarodajne.
Trzeba tylko chcieć. Oczywiście w czasie
pandemii trudno rozmawia się o ograniczeniu
dostępności do aptek, zwłaszcza kiedy
90 proc. porad udzielanych jest w wersji „tele”.
Teleporada stała się zresztą narzędziem tak
wygodnym, że czekam na pierwsze próby
zabiegów chirurgicznych wykonanych
samodzielnie przez pacjenta pod czujnym
okiem chirurga ze smartfonem.
Niemniej jednak czas COVID jak na dłoni
pokazuje absurdalność dotychczasowych
rozwiązań. Próba ustalania godzin czynności
aptek w drodze uchwały zajmuje radom
powiatów kilka tygodni. Tymczasem setki
aptek zmieniają grafiki funkcjonowania
z godziny na godzinę. Głównie ze względu
na problemy z personelem. Zresztą
trudno się dziwić, skoro zgodnie z rekomendacjami nie powinno się krzyżować załóg,
uwzględniając ryzyko wzajemnego zakażenia

i zamykania aptek. Farmaceuci trafiający
na dyżury do wielu aptek, także, niejako
z automatu, powinni zostać wyłączeni.
Dlatego w tej chwili najbardziej rozsądna
mgr farm.
propozycja to pozostawienie decyzji
Marek Tomków
o ewentualnym wydłużeniu godzin czynności
w gestii wojewody, po uzgodnieniu z NFZ
Pewna popularna artystka
i właściwą okręgową izbą aptekarską.
na jednym z koncertów
Dzisiaj to właśnie wojewoda decyduje
o zmianach w systemie, reagując najszybciej.
wykonała swój największy
Rola Funduszu też jest jasna, powinien
przebój. Nie wyszło najlepiej.
być płatnikiem. Bez znaczenia jest to,
Tymczasem publiczność
czy apteka będzie pracowała przez całą
dobę, czy jedynie kilka godzin dłużej,
zaczęła skandować: śpiewaj,
każda minuta powinna być zapłacona.
śpiewaj! Młoda gwiazda
Szereg uprawnień i działań wojewodów
z radością wykonała bis.
w czasie pandemii ma niemal wojenny
Po raz kolejny usłyszała:
charakter, ale wszystkie bezwzględnie
wiążą się z zapłatą lub odszkodowaniem.
śpiewaj, śpiewaj! Szczęśliwa
Od nas nadal oczekuje się misji. Czasem
zaskakują mnie farmaceuci, mówiąc:
jak zlikwidujecie dyżury, stracimy
możliwość dodatkowego zarabiania. Wręcz
przeciwnie, jeśli dyżury będą połączone
z dopłatą NFZ, staną się jeszcze bardziej
atrakcyjne finansowo. Dzisiaj naszą rolą
jest trąbienie o tym tak głośno i długo, aż
ktoś wreszcie zrozumie, że coś w obecnym
rozwiązaniu, mówiąc krótko, nie gra.

zaśpiewała jeszcze
kilkanaście razy, spełniając
życzenie publiki. Kiedy
wreszcie, zmęczona
powiedziała do mikrofonu,
że już więcej nie da rady,
tłum zgodnie krzyknął:
śpiewaj, do cholery, tak
długo, aż się nauczysz!
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OKIEM LEKARZA

Bimbrem po łapach
Fot. Tymon Markowski

P

dr n. med.
Maciej Świtoński
chirurg,
autor telewizyjnych
programów
medycznych

Pisząc do Państwa ten
list, który – chcąc nie
chcąc – jest drugim
odcinkiem tego samego
serialu z Coroną w tle,
muszę zaznaczyć datę
moich obserwacji. Otóż
dziś mija 14 dzień maja
2020 r. Okazuje się, że
daty naszych opinii oraz
domniemań (z naciskiem
na domniemania) są
kluczowe w tej aferze.
Dobrze, że nie chodzi
o godziny, gdyż każdy
głos w tej sprawie
traciłby natychmiast
swoją aktualność.

oprzednie moje spostrzeżenia datowane
na 30 marca 2020 r., z którymi część z Was
zapoznała się w maju 2020 r., mocno się
zdezaktualizowały, a ciche marzenie, że sytuacja
na świecie ulegnie w miarę szybkiej normalizacji,
okazało się głęboko naiwne. Tak naprawdę nic się
nie zmieniło. Ludzie na ulicy i ludzie w instytutach
badawczych, szpitalach, uniwersytetach podzielili
się na koronaentuzjastów i koronasceptyków.
Podział naturalny, jak w każdej sprawie publicznej.

z zarekwirowanego bimbru, a po 14.00 kończą
teatr i idą do domu, natomiast przybywający
wchodzą do szpitala już bez problemu. Jaki jest
tego sens?! Wynika z tego, że ów wirus infekcji
górnych dróg oddechowych również po 14.00
wraca do domu. Tylko gdzie on mieszka? Otóż
wszędzie i to od niepamiętnych czasów. Tyle że
do tej pory nikt za bardzo się nim nie interesował,
gdyż powodował w większości przypadków
niegroźne stany zapalne nosogardła.

Pierwsi z nich uznają, że lockdown powinien trwać
aż do powstania szczepionki, która wyszczepi
całą ludzkość, a śmiertelne zagrożenie trwa
nadal i wszelkie „odmrażanie” grozi globalną
katastrofą. Atmosferę Armagedonu podsycają
media. Piszą o ofiarach, kolejnych zmarłych oraz
o dwóch kotach z Nowego Jorku, u których
wykryto SARS-CoV-2. Na zdjęciach pojawiają się
trumny rozstawione w kościołach oraz wojskowe
transportery, które miały wywozić ze strefy zarazy
ciała poległych. Przytaczane są jakieś durne historie
o oplutej kobiecie, która miał umrzeć z powodu
COVID-19, opatrzone tytułem „Upiorna historia
na Wyspach Brytyjskich”. To podnosi ciśnienie
do niewyobrażalnych wartości. Większość
społeczeństwa nie ma zielonego pojęcia o biologii,
a wiedza o narządach i układach wewnętrznych
ludzkiego organizmu dość często sprowadza się do
dwuwiersza, który usprawiedliwia palenie i picie,
gdyż miłośnik tych używek w efekcie „nie ma robali”.

Żeby te wszystkie działania prewencyjne były
faktycznie skuteczne, musiałyby być realizowane
niezwykle rygorystycznie. Nikt nie sprawdza
przestrzegania wprowadzonych nakazów,
co budzi podejrzenia koronasceptyków.
Zatem jest ta pandemia, czy jej nie ma?

Konsekwencją tego jest bezgraniczna wiara w to,
co się usłyszy, zobaczy i przeczyta u dostawców
wszelkich wiadomości, również w tzw. fake newsy.
Panika jak przy „lądowaniu Marsjan”. Orson Welles
już to przećwiczył w 1938 r. I właśnie ten brak
społecznego krytycyzmu (bo skąd miałby się on
wziąć) stał się pożywką do rozgrywania wielu
niezbyt prawych interesów. Całość szumu informacyjnego została doprawiona gigantyczną dawką
polityki, która poczuła się w tej sytuacji jak ryba
w wodzie. Ta mieszanka stała się przyczyną chaosu
niewyobrażalnych rozmiarów. Raz maseczki były złe,
potem stały się obowiązkowe. Rękawiczki raz tak,
raz nie. Raz dystans społeczny 2 metry, potem 1,5.
Do kosmetyczki tak, ale lekarze Podstawowej Opieki
Zdrowotnej pracują nadal (maj 2020 r.) w formie
teleporady. Przy wejściu do szpitala ustawia się
junaków z Wojskowej Obrony Terytorialnej,
oczywiście w mundurach, co eskaluje atmosferę
zbliżającego się końca świata, którzy mierzą
temperaturę wchodzącym często niedziałającym
termometrem (34 stopnie Celsjusza jest nierzadkim
pomiarem), leją na ich brudne rękawiczki
śmierdzący płyn uzyskany po mistrzowsku
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Podobnie zdarzyło się w 1986 r. po eksplozji
w Czarnobylu. Żeby społeczeństwo było przekonane, iż władza o nie dba, rzucono na szeroką skalę
płyn Lugola do powszechnego picia. Nic to nie
dawało poza spokojem rządzących. Sam, będąc
26-latkiem, uległem tej mistyfikacji. Obecnie niestety
mam poważne wątpliwości co do szczerych intencji
rządów, które tak nagle i globalnie
przejęły się zapaleniem płuc u swoich obywateli.
Z jakichś powodów wśród ludzi nauki
jest duża grupa tych, którzy twierdzą, że
śmiertelność, której przypisuje się zakażenie
koronawirusem, jest przesadzona.
Sam pracuję w dużym szpitalu wielospecjalistycznym, w którym podczas akcji testowania
pracowników po pierwszej turze (150 próbek)
wszystkie wyniki były negatywne. Co więcej,
jedna z chorych, która była leczona przez dwa
tygodnie z powodu choroby układu moczowego
i została przetestowana dodatnio, nie zaraziła
nikogo z osób mających z nią kontakt. Cały
personel medyczny i wielu innych współchorych
z tej samej kliniki byli zweryfikowani ujemnie.
Podobna sytuacja miała miejsce w innej klinice
mojego szpitala. Niby nie można z tego wyciągać
naukowych wniosków, lecz pytania stawiać trzeba.
Czy to tylko genius loci? Prawda z pewnością na
obecnym etapie wiedzy, niewiedzy, chaosu, polityki,
informacji, dezinformacji i paniki jest głęboko ukryta.
Dotarcie do niej zajmie lata, a być może nigdy nie
będzie ona dostępna. Trąci to trochę teorią spiskową,
ale ona zawsze będzie w świetnej kondycji, gdy
mętnieje woda i w dodatku na ręce leje się bimber.
PS Nienawistnikami się nie przejmuję :)
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W P IGUŁCE
Produkcja na własną odpowiedzialność
Wynalezienie w ciągu kilku lat szczepionki na ebolę było wielkim
sukcesem, szczepionka przeciwko koronawirusowi ma być gotowa
jeszcze szybciej – do tej myśli się już przyzwyczailiśmy. I w związku
z tym czekamy na szczepionkę nie po dwóch czy trzech latach badań,
ale za rok, półtora albo może za dwa, trzy miesiące. Spośród kilkudziesięciu grup badawczych pracujących dziś nad taką szczepionką, którejś
może się to przecież udać, skoro na badania są pieniądze, a doniesienia
o ekspresowym przechodzeniu przez kolejne etapy prac potwierdzają
optymistyczne scenariusze.
Indyjski koncern Serum Institute of India poszedł jeszcze dalej. Postanowił produkować szczepionkę przeciwko koronawirusowi, nim jeszcze zostanie potwierdzona skuteczność będącej w jej składzie
substancji czynnej. W pierwszym półroczu chce mieć gotowych 4-5 mln dawek, a jesienią 20-40 mln dawek. Koncern poinformował,
że produkuje szczepionkę na własną odpowiedzialność, co chyba oznacza, że w razie niepowodzenia – jeśli substancja będzie
nieskuteczna lub szczepionka nie będzie bezpieczna – nikt nie będzie płakał nad poniesionymi kosztami. Według zapowiedzi dawka
szczepionki ma kosztować na indyjskim rynku równowartość 12 euro.

Farmaceuci dostaną
W trzeciej dekadzie kwietnia epidemia koronawirusa trwała
w najlepsze, tymczasem to właśnie wtedy uruchomiono
specjalną aplikację, za pośrednictwem której farmaceuci
mogą składać wnioski o środki ochrony indywidualnej.
To dobrze, że jest taka aplikacja i że farmaceuci otrzymują
bezpłatne środki ochrony, dzięki czemu nie muszą się już
martwić, gdzie kupić maseczki, rękawiczki czy płyn do dezynfekcji na własne potrzeby. Chwalenie się tym faktem przez
resort zdrowia po siedmiu tygodniach od pierwszego przypadku zachorowania w Polsce, długo po marcowym szturmie
pacjentów na apteki, jest już jednak przesadą. Ciepłe słowa
wiceministra Janusza Cieszyńskiego o farmaceutach stojących na pierwszej linii walki z epidemią, które padły przy tej
okazji, tego odczucia nie zmienią.

Piją i leczą kaca
Podczas epidemii wymienialiśmy rozmaite produkty dostępne
w aptekach, które sprzedawały się w znacznie większej ilości niż do tej
pory. Gdy większość z nas rzuciła się do aptek po maseczki i rękawiczki,
po płyny do dezynfekcji i leki przeciwwirusowe, Rosjanie – jak donosiły
media – kupowali coś jeszcze. Sprzedaż środków na kaca, jak podawał
dziennik „Izwiestija”, a za nim polskie gazety, zwiększyła się o ponad
80 proc. od 9 marca do 12 kwietnia w porównaniu z analogicznym
okresem poprzedniego roku. Specjaliści nie mieli wątpliwości, że to
wynik wzmożonego spożycia alkoholu związanego z zamknięciem
w domach.
Przygotowała: Małgorzata Grosman
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NOCNE DYŻURY DO ZMIANY

#nocNIEwaptece
Koniec
z niewolnictwem
w aptekach. Czas na
zmianę przepisów
dotyczących
dyżurów w nocy,
święta i dni wolne
od pracy. Wszystko
wskazuje na to, że
już wkrótce w tej
sprawie nastąpi
przełom.

Od 5 do 14 maja „Magazyn Aptekarski” na portalu
Aptekarski.com prowadził akcję #nocNIEwaptece
wspierającą dążenia farmaceutów do zmiany
organizacji i finansowania dyżurów nocnych
w aptekach. W jej ramach przeprowadziliśmy
ankietę wśród kilkudziesięciu farmaceutów. Choć
w wielu kwestiach środowisko aptekarskie ma różne
poglądy, to w przypadku dyżurów nocnych mówi
jednym głosem: dyżury nie mogą pozostać w obecnej
formie, a farmaceuci nie mogą być zmuszani przez
rady powiatowe do pracy w nocy za darmo.
Obecnie apteki finansują dyżury nocne z własnych
pieniędzy. Koszt dyżuru waha się od kilkuset do
ponad tysiąca złotych. Rada powiatu w drodze
uchwały i po zasięgnięciu opinii wójtów określa
rozkład pracy aptek w nocy, święta i dni wolne od
pracy. Ale dyżury nie są opłacane ani przez powiat,
ani przez gminy. To niewolnictwo w czystej postaci!
Z MI A NA , N I E L I K W I D AC J A

Absurdalność dyżurów nocnych w obecnej formie
pokazał koronawirus. Wiele aptek w obliczu
epidemii miało wybór: pełnić bezpłatny dyżur
w nocy i skrócić godziny pracy w dzień (ograniczając
dostęp pacjentów do leków) lub wyjść naprzeciw
potrzebom pacjentów i pracować w tych godzinach,
kiedy apteki są najbardziej potrzebne, czyli
w ciągu dnia. Epidemia obnażyła gorzką prawdę:
system dyżurów nocnych legł w gruzach i bez
uchylenia bądź daleko idących zmian w art. 94 Prawa
farmaceutycznego nie podniesie się z letargu.
Farmaceuci, którzy wzięli udział w naszej akcji,
w większości opowiadają się nie za likwidacją
dyżurów nocnych, ale za gruntowną ich zmianą.
Dostępność do leków w godzinach nocnych, w święta
bądź dni wolne od pracy jest ważna dla wielu
pacjentów, zwiększa ich komfort psychiczny i daje
poczucie bezpieczeństwa. Zapewnienie tego komfortu
psychicznego jest jednocześnie ogromnym obciążeniem organizacyjnym i finansowym dla wielu aptek.
Należy więc wypracować nowy system tak, żeby był
on korzystny zarówno dla pacjentów, jak i aptekarzy.

POST U L AT Y FAR M AC EU T ÓW

1. Dyżury nocne powinny być dobrowolne i płatne.
2. Dyżury nocne w aptekach powinny stać się
usługą farmaceutyczną i należy je rozliczać
tak samo jak inne usługi medyczne.
3. Rozkład godzin pracy aptek powinien być dostosowany do potrzeb ludności i możliwości aptek. Apteki
nie zawsze muszą dyżurować według sztywnych
godzin np. od 22.00 do 7.00, ale według zapotrzebowania, np. w godzinach największej sprzedaży
leków Rx – od 22.00 do 24.00 lub od 5.00 do 7.00.
4. Za ustalanie rozkładu godzin pracy odpowiadają
wojewodowie po zasięgnięciu opinii izb
aptekarskich, a za rozliczanie – oddziały NFZ.
5. Gdyby ustalaniem dyżurów nocnych miały
zajmować się samorządy, dyżury powinny
podlegać zamówieniom publicznym bądź też
winny być rozliczane ryczałtowo (zgodnie ze
wspólnym stanowiskiem Naczelnej Izby Aptekarskiej
i Związku Powiatów Polskich z 2016 r.).
6. Warto rozważyć uruchomienie telefarmacji
(nie tylko w nocy) i ogólnopolskiej infolinii
z informacją o dyżurujących aptekach.
„Na zmianę organizacji i finansowania dyżurów
nocnych farmaceuci czekają od dwóch dekad.
Epidemia koronawirusa pokazała dobitnie, że
obecny system się nie sprawdza. Dlatego też
prosimy o uwzględnienie powyższych rekomendacji
środowiska aptekarskiego w pracach legislacyjnych”
– napisaliśmy w liście do ministra zdrowia Łukasza
Szumowskiego. Na tym akcja #nocNIEwaptece
się nie kończy. Będziemy do skutku zabiegać
o zmianę przepisów dotyczących nocnych dyżurów
w aptekach, które nie przystają do obecnych realiów.

Z danych, jakie uzyskaliśmy z aptek ogólnodostępnych za IV kwartał 2019 r., wynika, że w trakcie
dyżurów najwięcej pacjentów odwiedza je w godz.
22.00-24.00 i 5.00-7.00. Jeszcze do północy pacjenci
wykupują leki na receptę, np. antybiotyki. Im jednak
późniejsza pora, tym bardziej rośnie sprzedaż leków
OTC, które są dostępne także w obrocie pozaaptecznym, np. na stacjach paliw. W godz. 1.00-4.00
dużym zainteresowaniem cieszą się np. leki na
Postulaty środowiska aptekarskiego 14 maja, w Dniu zaburzenia erekcji u mężczyzn i przeciwbólowe. Z tych
Farmaceuty, przekazaliśmy Ministerstwu Zdrowia
danych wynika, że w niektórych miejscowościach
i sejmowej Komisji Zdrowia. Oto rekomendacje zmian w ramach dyżuru można by np. wydłużyć godziny
przepisów, jakie przedstawili nam farmaceuci:
pracy aptek do godz. 24.00 lub 1.00 w nocy albo
otwierać je wcześniej, np. od godz. 5.00. W trakcie
dyżurów nocnych pacjenci realizują najwięcej
recept na leki Rx w godz. 22.00-24.00 i 5.00-7.00.
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Dyżury – uchwała
zmienia wszystko
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówił pod
koniec kwietnia, że ma nadzieję na wypracowanie
z farmaceutami kompromisu w sprawie nocnych
dyżurów aptek. W dobie koronawirusa, po latach
starań farmaceutów o uznanie narzucanych
przez powiaty dyżurów za nadmiernie obciążenie,
nieadekwatne do potrzeb pacjentów i nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, to
zdanie zabrzmiało jak muzyka. Bo kompromis
oznacza ustępstwa nie jednej, a obu stron.
Mówiąc o kompromisie w sprawie nocnych
dyżurów, Cieszyński przyznał też, że dostał od
Naczelnej Izby Aptekarskiej wystąpienie dotyczące
potrzeby zmiany regulacji dotyczących dyżurów
i że będzie ono analizowane. Z drugiej strony
zapowiedział, że proste rozwiązanie, czyli – jak
można się domyślać – całkowita rezygnacja
z nocnych dyżurów aptek, nie jest najlepszym
rozwiązaniem. Na pytanie o wprowadzenie do
koszyka świadczeń gwarantowanych usługi dyżuru
nocnego aptek odpowiedział, że trudno byłoby
w prosty sposób wdrożyć taką usługę obecnie,
gdy apteki nie mają z NFZ umów innych niż
umowy dotyczące rozliczenia refundacji. Potrzeba
zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne jest
jednak dla niego oczywista. Podobnie jak to, że
powiaty niekoniecznie są gotowe do współpracy
z właścicielami aptek w sprawie dyżurów.
ZAWIES ZO NE, W Z NO WI O NE

Na przykład powiat strzelecki. Gdy wybuchała
w Polsce epidemia koronawirusa, samorząd
tego powiatu, tak jak wiele innych rad, uznał

argumenty farmaceutów i stwierdził, że
apteki mogą czasowo nie dyżurować nocami.
Dla właścicieli aptek, którzy od lat starali się
przekonać starostwo, że dyżury w obecnej
formie są dla nich nadmiernym obciążeniem
i ryzykiem, było to wielkie wydarzenie.
W powiecie dyżurami objętych jest dziewięć
aptek, co oznacza, że na każdą przypadają
mniej więcej cztery dyżury w miesiącu. Innymi
słowy – 48 w roku. W przypadku dużych aptek,
zatrudniających kilkoro farmaceutów, nie
stanowi to może wielkiego problemu, w każdym
razie z punktu widzenia ich właścicieli. Co
jednak z małymi aptekami? Takimi, w których
jest jeden lub dwóch farmaceutów? Dwie lub
cztery nieprzespane noce w miesiącu plus
normalna praca za dnia to nic takiego?
– „Dzięki” koronawirusowi, jeśli tak można
powiedzieć, mogliśmy więc poczuć, jak dobrze
nie mieć tych dyżurów, które de facto nie są
nikomu potrzebne – mówi aptekarz ze Strzelec
Opolskich. – Poczuliśmy, że nasze argumenty
trafiają w końcu do innych, a tym samym, że
możemy wreszcie rozwiązać konflikt wokół
nocnych dyżurów, który trwa między nami
a samorządem powiatowym od kilku lat. Jednak
w samym środku epidemii starostwo obwieściło,
że wznawia pełnienie dyżurów nocnych aptek
na terenie Strzelec Opolskich od 1 maja 2020 r.
Zgodnie z harmonogramem. Podobno dlatego,
że jakaś pacjentka, która wieczorem zmuszona
była skorzystać z prywatnej praktyki stomatologicznej w Krapkowicach, choć gabinety w Strzelcach nie są zamknięte, nie mogła zrealizować
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Pod koniec kwietnia z ust
wiceministra zdrowia
Janusza Cieszyńskiego
padła zapowiedź
wypracowania
z farmaceutami
kompromisu w sprawie
nocnych dyżurów aptek.
Co się potem stało, nie
bardzo wiadomo, jednak
5 maja wszystko się
zmieniło. Naczelna Rada
Aptekarska, do tej pory
wstrzemięźliwa
w stawianiu spraw na
ostrzu noża, przyjęła
uchwałę, która zakłada
zmianę zasad
i warunków pełnienia
dyżurów przez apteki.
NRA domaga się w niej,
żeby plany dyżurów
tworzyli wojewodowie,
biorąc pod uwagę
możliwości kadrowe
poszczególnych aptek.
Określiła też stawkę
za dyżury.

mgr farm. Marcin Wiśniewski,
prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek:
Nie jestem za likwidacją dyżurów, bo apteki są placówkami ochrony zdrowia, a standardem krajów rozwiniętych jest, by opieka zdrowotna była dostępna non stop. W dodatku apteka jest często pierwszym, a nawet jedynym kontaktem pacjenta z systemem zdrowotnym. Jednak w obecnym kształcie rynku dyżurów zwyczajnie nie da się pełnić, co od dawna jest komunikowane przez środowisko.
Wynika to z faktu, że prawie 20 lat temu uznano, że kształt rynku wykuje tzw. wolny rynek. No i mamy efekty wolnego rynku, czyli
zbyt dużą liczbę (o 30-40 proc.) małych i słabych aptek, które nie są w stanie podjąć szeregu obowiązków, choćby z tego powodu, że
obecnie statystycznie dla 2 tys. aptek brakuje farmaceutów. Trzeba więc przeprowadzić rzeczywistą reformę rynku aptecznego. Po
niej, gdy już osiągniemy pożądany poziom 9-10 tys. aptek, będzie możliwe, żeby tak jak w Niemczech czy Austrii zorganizować system
dyżurów z prawdziwego zdarzenia. W mojej ocenie jedna apteka w powiecie w zupełności wystarczy. Środki pozyskałbym w modelu
wypracowanym w Niemczech, czyli przez parapodatek – 3 gr od każdego opakowania leku wydanego polskiej aptece (do podziału na
producenta, hurt i apteki) wpłacone na fundusz prowadzony przez samorząd.
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recepty na antybiotyk. To jednak tylko domysły,
bo nikt nas o przyczynach zmiany stanowiska
powiatu nie powiadomił. Dowiedzieliśmy się,
że znów mamy dyżurować i tyle. Tymczasem
nasze starostwo powiatowe zamknęło drzwi
przed mieszkańcami i od maja nie zamierzało
wznowić normalnej pracy. Nadal drzwi dla
petentów są zamknięte... Nadal wrzucamy
dokumenty do urny. Nas jednak uważa za ludzi
gorszego sortu. My mamy się narażać, urzędnik
jakoś niekoniecznie. Dlatego postanowiliśmy
działać. Właściciele aptek stanęli ponad
podziałami i postanowili odmówić dyżurowania. Wsparła nas Okręgowa Izba Aptekarska
w Opolu. Prawnik izby przygotował do
starostwa pismo wyjaśniające nasze argumenty.
Jednocześnie aptekarze z powiatu
strzeleckiego poinformowali starostwo,
że wychodząc naprzeciw potrzebom
społecznym, będą dyżurować w dni wolne
od pracy i święta od 9.00 do 20.00.
– Zaproponowaliśmy więc coś w zamian
– mówi aptekarz ze Strzelec Opolskich. – Tę
propozycję poparły prawie wszystkie apteki,
z wyjątkiem jednej, z sieci. Usłyszeliśmy, że jej
właściciele nie są zainteresowani naszą propozycją. Ten brak solidarności oznacza, że starosta
może nas teraz przedstawiać jako tych złych
i przeciwstawiać aptece sieciowej. To będzie dla
niej pewnie darmowa reklama, dla nas powód,
by być może jeszcze raz wszystko przemyśleć
i być może odstąpić od porozumienia, żeby
nikt nas nie wytykał palcami, by nam nikt nie
wygrażał. I tak oto znów przegramy z powiatem,
bo apteki mogą nie wytrzymać presji starostwa,
prasy... Jesteśmy jednak bardzo zdeterminowani. Naszym zdaniem rada powiatu ma
dwa wyjścia. Skoro jedna apteka nie ma nic
przeciwko dyżurowaniu, może wyznaczyć
właśnie ją do pełnienia wszystkich dyżurów.
W ten sposób jednak apteka sama sobie strzela

w kolano. Starostwo może też wyasygnować
środki finansowe i zapłacić aptekarzom za
dyżurowanie albo otworzyć własną aptekę,
najlepiej w szpitalu. Potem wyjaśni podatnikom,
gdzie przepadły ich pieniądze. Tymczasem
w dobie koronawirusa nic w oczekiwaniach
pacjentów się nie zmieniło. Przychodzą
maksymalnie do godziny 21.00, identycznie jak
wcześniej, z tym że teraz ruch jest zdecydowanie
mniejszy, po 18.00 niemal zamiera.
D L A PI J AN Y C H I D L A K OZY

Znając stanowisko środowiska aptekarskiego
w sprawie nocnych dyżurów, w ramach akcji
#nocNIEwaptece „Magazyn Aptekarski” poprosił
farmaceutów o podzielenie się swoimi historiami z dyżurów. Wyszła z tego opowieść, która
mogłaby nawet zostać uznana za zabawną,
ale chyba jednak nie przez farmaceutów.
Dużo było bowiem wspomnień dotyczących
wizyt osób lekko wstawionych lub zwyczajnie
pijanych albo uzależnionych od alkoholu,
kupujących a to produkty na potencję, a to
krople żołądkowe na alkoholu do wypicia,
a to szukających środków do opatrzenia
skaleczeń lub ran. Wiele historii dotyczyło
zakupu – często także przez osoby nietrzeźwe –
prezerwatyw. Niekoniecznie do wykorzystania
w podstawowym celu, czasem po to, by służyły
jako… balony na balu karnawałowym. Ktoś
z farmaceutów opisywał historię zakupu gazy
potrzebnej następnego dnia do wyciskania
klusek, ktoś inny pytanie nastolatki, czy
farmaceutka nie mogłaby jej dać dwóch gumek
recepturek, bo chciałaby zrobić sobie kitki,
kolejny z farmaceutów – pytanie o pompkę do
roweru. Ktoś pisał o zwykłej próbie wyłudzenia
kilku złotych, ktoś inny o postrzelonym
mężczyźnie, który sam chciał się pozszywać.
Farmaceuci opisywali też wizyty stróżów prawa
odbywające się pod wspólnym szyldem

mgr farm. Kamil Kruk:
Absolutnie nie jestem za likwidacją dyżurów nocnych. Nawet jeśli dostępność produktów leczniczych w porze nocnej sporadycznie,
np. w jednym przypadku na rok, ratuje życie lub istotnie wpływa na polepszenie zdrowia pacjenta, to właśnie z tego powodu należy ją
utrzymać. Problem polega na tym, że nie wiemy, gdzie i kiedy zaistnieje pilna potrzeba dyżuru i kto z niego skorzysta. Trzeba więc zmusić
społeczeństwo do solidarnego ponoszenia kosztów czuwania aptek w gotowości. W tym celu należy po prostu poszukać pieniędzy, bo
tylko one stanowią barierę w tej sprawie. Zapewnienie finansowania dyżurów realne jest tylko poprzez wprowadzenie nowej daniny,
być może jedynie w obrębie branży farmaceutycznej, która zasilałaby fundusz celowy. Do rozważenia jest np. opodatkowanie obrotu
produktami leczniczymi wydawanymi bez recepty i suplementów diety zarówno w samych aptekach, jak i poza nimi. Jest obojętne,
która z lokalnych struktur będzie przygotowywać harmonogram dyżurów. Musi być to jednak urząd miejscowy, bo ten zna chociażby
niuanse infrastruktury. Na pewno nie może zajmować się tym izba aptekarska. Wynagrodzenie farmaceutów faktycznie pełniących te
dyżury uregulowałoby rynek. Przedstawione rozwiązanie nie jest idealne, gdyż nadal opiera się na tradycyjnym modelu apteki opartym
na czynniku ludzkim. Kompleksowe rozwiązanie sprawy dostępności produktów leczniczych w nocy, święta, ale i w dzień powszedni
na terenach wiejskich wymaga wyjścia poza schemat, do czego ani samorząd aptekarski, ani władze centralne zwyczajnie nie są zdolne.
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„Pani nam to zważy”. Chodziło o zważenie
skonfiskowanej marihuany lub haszyszu.
Urocza była tylko jedna historia – człowieka,
który zjawił się nocą w aptece po sól
fizjologiczną, zestaw do przetoczeń i motylka.
Na uwagę farmaceutki, że to zestaw na
receptę, pokazał… nowo narodzoną kozę,
której matka nie chciała nakarmić.

Czy jednak to jest celem dyżurowania
aptek? Nie. Po co więc organizować dyżury
w kształcie dziś narzucanym przepisami, skoro
farmaceutom w ich czasie przytrafiają się
takie historie, a oprócz nich niewiele więcej?
Bo pacjenci wymagający fachowej pomocy
wzywają pogotowie albo sami jadą do
szpitali, nie do aptek, a jeśli dostają po nocnej
poradzie lekarza recepty, to niekoniecznie chcą
je wykupić natychmiast. A tabletki od bólu
głowy i na gardło, prezerwatywy, pampersy
i podpaski dostępne są na stacjach benzynowych i w całodobowo otwartych sklepach.
Trudno doszukiwać się w przytoczonych
historiach choćby cienia sensu utrzymywania
nocnych dyżurów aptek w obecnym kształcie.
Trudno – mając je w pamięci – logicznie
wytłumaczyć, dlaczego osoba o bardzo
wysokich kwalifikacjach ma tkwić bezczynnie
w aptece przez całą noc za darmo i świadczyć
w tym czasie usługi mające niewiele wspólnego
z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego.

A jednak coś ciągle powstrzymuje rządzących
przed zajęciem się sprawą i rozwiązaniem
narastającego od lat problemu. Wielokrotnie mówił o tym, nie tylko na naszych
łamach, Mariusz Politowicz, farmaceuta
z apteki „Pod Wagą” w Pleszewie, członek
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Kaliszu
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i Naczelnej Rady Aptekarskiej, koordynator
prac NRA w zakresie dyżurów aptek.
Politowicz mówił m.in. o tym, że wzrost liczby
aptek w ostatnich kilkunastu latach nie był
powiązany ze wzrostem liczby farmaceutów
chcących pracować w aptekach, a to powodowało, że coraz trudniej było zapewnić obsadę
dyżurów (z uwzględnieniem wymogów Kodeksu
pracy w zakresie liczby godzin pracy i obowiązkowych proporcji między pracą a wypoczynkiem czy Prawa farmaceutycznego, które
jasno mówi, że na dyżurze może był wyłącznie
farmaceuta, nie technik farmaceutyczny).
Nakładające się na to problemy finansowe
wielu aptek, od lat sygnalizowane resortowi
zdrowia i parlamentarzystom, sprowokowały
właścicieli aptek do poszukiwania oszczędności.
Niedyżurowanie pomimo harmonogramu
opracowanego przez powiat to jeden ze
sposobów unikania zbędnych wydatków.
– Z początku – mówi Politowicz – każdy,
kto protestował, robił to jednak niejako na
własną rękę. Albo po prostu nie respektował
narzuconego przez powiat harmonogramu,
albo wchodził w dyskusję na temat jego
tworzenia. Argumenty wydawały się nam
oczywiste i jednoznaczne, bo do wymienionych
wyżej trudności dochodziło jeszcze i to, że
nocą do aptek naprawdę zagląda niewielu
pacjentów. Czasem ani jedna osoby, czasem
dwie lub trzy. To powoduje, że nawet jeśli
aptekarz sprzeda podczas dyżuru takie
produkty, do których może doliczyć opłatę
dodatkową, to w żaden sposób sytuacji apteki
to nie zmienia. A przecież nie można doliczyć
opłaty dodatkowej przy wydawaniu niektórych
leków, np. opioidów, nie wolno jej pobrać przy
sprzedaży suplementów, kosmetyków lub kubka
na mocz, który kosztuje kilkadziesiąt groszy,
podczas gdy opłata, ustalana odgórnie, wynosi
maksymalnie 3,2 zł. Farmaceuci najczęściej
więc nie kasują opłat, bo bardzo podnoszą
koszt tak tanich produktów kupowanych nocą,

Z danych, jakie
otrzymaliśmy od aptek
ogólnodostępnych za
IV kwartał 2019 r.,
wynika, że zamiast
dyżurów całonocnych
można wydłużyć
godziny pracy aptek.
Największa sprzedaż
podczas dyżurów
nocnych jest notowana
w godz. 22.00-24.00
oraz w godz. 5.00-7.00.
W tych godzinach jest
też realizowanych
najwięcej recept na leki
Rx (w godz. 1.00-4.00
zainteresowanie nimi
jest kilkukrotnie niższe,
sprzedają się głównie
leki OTC dostępne
w obrocie
pozaaptecznym,
np. na stacjach paliw).

mgr farm. Marcin Łukasiak,
kierownik apteki całodobowej:
Likwidacja dyżurów nocnych ograniczy dostęp do leków, ponieważ obsługujemy SOR i nocną pomoc lekarską. Co ma zrobić matka
chorego dziecka po wizycie lekarskiej nocą? Co ma zrobić matka dziecka, powiedzmy, 25 grudnia? Co ma zrobić staruszek, który przez
przypadek został bez leków ratujących życie? Jedynym rozwiązaniem jest partycypowanie samorządu w kosztach dyżurów i nie mówię
tu o wkładzie symbolicznym. Fachowiec zatrudniony w aptece powinien zarabiać godziwe pieniądze. A nie stawkę 25 zł brutto na
godzinę.
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a z drugiej strony nie wpływają na sytuację
finansową aptek, bo przy trzech pacjentach
oznaczają przychód rzędu 10 zł. Tylko w dużych
miastach sytuacja może być inna, ale tam
zwykle działają apteki całodobowe, więc
nie ma problemów z harmonogramami.
Zwyczajnie po ludzku tak niska i fakultatywna opłata jest obraźliwą jałmużną.

Politowicz przypomina też, że samorząd
aptekarski już kilka lat temu prowadził
rozmowy ze Związkiem Powiatów Polskich,
które miały doprowadzić do zakończenia
sprawy. – Osiągnęliśmy konsensus – mówi.
– ZPP przyznał, że koszty dyżurów nie
powinny obciążać aptek, razem znaleźliśmy
też wyjście z sytuacji. Skoro funkcjonuje
przepis nakładający na powiaty obowiązek
tworzenia harmonogramów pracy aptek,
skoro nie widać woli, by go usunąć, należy
zadbać o sfinansowanie dyżurów ze środków
zewnętrznych, nie z budżetów aptek. Czyli
z budżetu państwa lub z NFZ. Oszacowaliśmy,
jakie koszty wchodziłyby przy tym rozwiązaniu w grę – wyliczyliśmy je
wtedy na 35 zł za godzinę. Zgodziliśmy się
co do tego, że dofinansowanie trafić powinno
wyłącznie do aptek dyżurujących w siedzibach powiatów mających poniżej
40 tys. mieszkańców, bo w większych ośrodkach dyżurowanie kalkuluje się ekonomicznie.
W skali roku byłoby to 40 mln zł, czyli
ok. złotówki rocznie na jednego Polaka.
Sprawa wydawała się więc załatwiona,
jednak Ministerstwo Zdrowia przestało się
w pewnym momencie w nią angażować.
Skończyły się spotkania i dyskusje. Jeśli
nawet pojawiały się kolejne pytania
resortu w sprawie dyżurów adresowane
do samorządu aptekarskiego, to były to

dokładnie te same pytania, na które resort już
wcześniej uzyskał wyczerpujące odpowiedzi.

Jesienią 2018 r. ktoś wypuścił do mediów
informację, że sprawa jednak znajdzie swój
szczęśliwy finał. Powoływał się na projekt
nowelizacji Prawa farmaceutycznego
przygotowany wspólnie przez Ministerstwo
Zdrowia i... Ministerstwo Sprawiedliwości, choć
z jakiegoś powodu to resort sprawiedliwości
był w tym przypadku prezentowany na
pierwszym miejscu. Jak donoszono, projekt
ten zakładał możliwość zaopatrywania przez
apteki szpitalne pacjentów korzystających
z całodobowych świadczeń zdrowotnych.
Wyciągnięto stąd wniosek, że będzie prawna
furtka, dzięki której będą zaopatrywać
w leki osoby potrzebujące ich nagle nocą.
Projekt miał wkrótce ujrzeć światło dzienne.
I rzeczywiście ujrzał, ale nie prowadził tam,
gdzie sądzono. Apteki szpitalne nie zaczęły
obsługiwać pacjentów zgłaszających się
nocą po pomoc do szpitali.
Zostało więc po staremu. Rady powiatów
układają siatkę dyżurów aptek, korzystając
lub nie korzystając z podpowiedzi samorządu
aptekarskiego. Nie próbują rozpoznać
rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Wiele
z nich nie przejmuje się brakami kadrowymi
w aptekach, wydolnością organizmu farmaceutów, Kodeksem pracy czy też prawem do
dysponowania swoim mieniem przez właścicieli
aptek. Wymyślają nawet takie harmonogramy,
według których wszystkie apteki czynne mają
być całodobowo. – Robią tak, bo mogą, bo nie
ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności
i żadnych kosztów. Odpowiedzialność i koszty
spadają na apteki – mówi Politowicz.

mgr farm. Łukasz Pietrzak,
kierownik apteki w Warszawie:
Nie należy likwidować dyżurów nocnych w aptekach, szczególnie w obliczu nowych uprawnień farmaceutów umożliwiających szersze
zastosowanie recept farmaceutycznych. Należy natomiast zmienić zasady ich rozdzielania oraz finansowania. Rozkład godzin pracy
apteki powinien być dostosowany do realnych potrzeb lokalnej społeczności, a nie do zapewnienia jej komfortu. Do zagwarantowania
dostępności świadczeń wystarczające może być zobowiązanie farmaceuty do pozostawania w gotowości ich udzielenia, czyli wezwanie
na telefon.
Najważniejsza zmiana musi dotyczyć wprowadzenia jasnych zasad finansowania dyżurów nocnych oraz świątecznych. Powinny być
opłacane w ramach zryczałtowanej opłaty pokrywanej z budżetu NFZ.
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Uznała w niej, że:
Koronawirus nocne dyżurowanie aptek
postawił w nowym świetle. Dla wszystkich,
którzy w marcu br. trafili do aptek, stało się
chyba jasne, jak ciężka jest praca aptekarzy.
Władzom powiatów, nawet tym, które wcześniej nie identyfikowały się ze stanowiskiem
Związku Powiatów Polskich uzgodnionym
z samorządem aptekarskim, teraz otworzyły
się oczy. Czasem tylko na chwilę jak
strzeleckiemu. Czasem w ogóle, jak przewodniczącemu rady powiatu mogileńskiego,
który na prośbę okręgowej izby aptekarskiej
o zawieszenie wykonywania uchwał
o dyżurach aptek w aroganckich słowach
odpowiedział, że nie widzi powodu. Albo
jak staroście świdnickiemu, który podczas
epidemii groził farmaceutom postępowaniem prokuratorskim za niedyżurowanie.
Podczas epidemii – choć nie w związku
z nią – ujawniony został dodatkowy, zupełnie
niespodziewany aspekt walki o nocne dyżury
aptek. Jego ujawnienie zawdzięczamy
skrupulatności rady powiatu koszalińskiego.
W przyjętym pod koniec kwietnia rozkładzie
godzin pracy aptek, rada ta – jak chyba
wszystkie w Polsce – nie uwzględniała
punktów aptecznych. Postanowiła się jednak
z tego wytłumaczyć. „Punkty apteczne
są odrębnymi od aptek podmiotami i ich
funkcjonowanie różni się od funkcjonowania
aptek ogólnodostępnych...” – napisała. Tym
samym tłumaczyła białe plamy na harmonogramowej mapie. No bo jeśli gdzieś jest tylko
punkt apteczny lub nie ma ani apteki, ani
punktu aptecznego, nie ma kogo zmusić lub
choćby próbować zmusić do dyżurowania.

Tymczasem w związku z epidemią
koronawirusa Naczelna Rada Aptekarska
przyjęła uchwałę w sprawie zmian
zasad i warunków pełnienia przez apteki
ogólnodostępne dyżurów w porze nocnej,
w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

• przepisy Prawa farmaceutycznego
dotyczące ustalania godzin pracy
aptek ogólnodostępnych powinny
być uchylone, ponieważ przewidziane
w nich normy są rażąco nieadekwatne
do istniejących warunków, szczególnie
tych wynikających ze stanu epidemii,
• należy wprowadzić normę prawną
zawierającą upoważnienie dla wojewody
do fakultatywnego ustalania w drodze
rozporządzenia planu dyżurów,
• plan dyżurów powinien być uzgadniany
z dyrektorem wojewódzkiego oddziału
NFZ oraz konsultowany z radami
właściwych okręgowych izb aptekarskich,
• przy ustalaniu planu dyżurów wojewoda
powinien uwzględniać m.in. możliwości
pełnienia dyżurów przez apteki wynikające
z liczby i rodzaju zatrudnionego personelu,
• podmiotowi prowadzącemu aptekę zobowiązanemu do dyżurowania przysługuje
z tego tytułu wynagrodzenie ryczałtowe
finansowane ze środków NFZ w wysokości
trzykrotności minimalnej stawki za godzinę.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia,
czyli 5 maja. Między 5 a 14 maja „Magazyn
Aptekarski” prowadził akcję #nocNIEwaptece,
wspierającą dążenia farmaceutów do
zmiany organizacji i finansowania dyżurów
w aptekach. W ramach tej akcji otrzymaliśmy
kilkadziesiąt opinii farmaceutów. Następnie
rekomendacje zmian – żeby dyżury były
przede wszystkim dobrowolne i płatne,
pod kuratelą wojewodów i rozliczane
przez NFZ – przekazaliśmy Ministerstwu
Zdrowia i sejmowej Komisji Zdrowia. Gdy
przygotowywaliśmy ten tekst, stanowisko
resortu zdrowia wobec uchwały NRA
i przesłanych przez „Magazyn Aptekarski”
rekomendacji nie było jeszcze znane.

Uzasadnienie uchwały
NRA: „Już przed
epidemią uchwały
w sprawie dyżurów
w wielu przypadkach
abstrahowały od
rzeczywistych potrzeb
ludności. Dane
przedstawiane przez
apteki wskazują, że
w czasie dyżurów
ustanawianych
odgórnie przez rady
powiatów
zapotrzebowanie na leki
jest znikome, a sytuacja,
gdy w czasie całego
dyżuru nie jest
realizowana ani jedna
recepta, nie należy do
wyjątkowych, a w wielu
miejscach stanowi
wręcz normę”.

mgr farm. Marek Pusiarski:
Jestem za likwidacją dyżurów nocnych w obecnej formie. Dyżury nie powinny być narzucane przez powiaty, powinna je wyznaczać
izba aptekarska. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to można opodatkować leki Rx np. kwotą 0,2 zł. Rozliczałby NFZ. Tak to funkcjonuje
w Niemczech. Dodatkowo za każdą transakcję bez wyjątków można naliczyć sztywno np. 5 zł. W Niemczech jest to 2,5 euro, we Francji
5 euro w dzień i 8 euro w nocy. Za pojedynczy dyżur apteka w Niemczech otrzymuje ok. 300 euro.

16 r e n t g e n m i e s i ą c a
#NOCNIEWAPTECE

„Obecnie, kiedy recepty
lekarskie oraz recepty
farmaceutyczne
wysyłane są do SIM,
bardzo szybko można
sprawdzić, jaka część
recept wystawiana jest
w godz. 22.00-7.00 lub
ile leków na receptę jest
wydawanych
w godzinach nocnych
w aptekach
dyżurujących.
Prezerwatywy pacjent
może kupić również na
stacji benzynowej,
natomiast po jałowe
pojemniki do badania
moczu może podejść
kilka godzin później” –
uważa farmaceutka
(imię i nazwisko do
wiadomości redakcji).

mgr farm. Maciej Birecki:
Uważam, że dyżury nocne są zbędne. Wystarczy, by niektóre placówki (np. jedna na 50 tys. mieszkańców) były otwarte w godz.
7.00-22.00, również w weekendy. Zabezpieczenie pacjentów w niezbędne leki powinno być możliwe u świadczeniodawcy pełniącego
opiekę nocną i świąteczną. Powinien on mieć możliwość przekazania pacjentowi takiej ilości dawek leków, aby zostały zaspokojone jego
potrzeby do czasu możliwości zakupu leków w aptece.

Małgorzata Grosman
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Nie prestiż,
a normalność

D

okładnie trzy lata
temu pisaliśmy, jak
niezwykle ważna
i potrzebna jest ustawa
o zawodzie farmaceuty oraz
o tym, że farmaceuci czekają
na nią 25 lat. W kolejnych
miesiącach pisaliśmy też
o tym, co powinno znaleźć się
w tej ustawie i co znalazło się
w jej projekcie. Oraz co z tego
projektu znikało podczas
niekończących się prac
przygotowawczych. Szczególnie o niektórych zapisach
o opiece farmaceutycznej.
Farmaceuci odnosili się do
tych wykreśleń dwojako. Jedni
zakładali, że lepiej, by uchwalona
została ustawa w jakimkolwiek
kształcie, bo jak już będzie, będzie
można ją poprawiać. Drudzy nie
szczędzili złośliwości, także samym
sobie, podkreślając, że rządzący
znowu pokazali, jak ważni są dla
nich farmaceuci. A raczej – że
nie są dla nich ważni. A przecież

wdrożyli ZSMOPL, wymogi
dyrektywy antyfałszywkowej,
e-recepty, nie otrzymawszy
większego wsparcia ze strony
państwa. To budziło gorycz
i poczucie niedocenienia.
P O Z Y T Y WNE
NE G AT Y W NE

Teraz mamy epidemię i naturalną
potrzebę oceny, czy obecna
sytuacja zmieni może wreszcie
sposób postrzegania zawodu
farmaceuty? Czy wyjątkowa
sytuacja skutkować będzie
wzrostem prestiżu zawodu?
Czy przyniesie farmaceutom
jakieś trwałe korzyści, np.
w postaci nowych uprawnień lub
lepszych rozwiązań dla aptek?
Doświadczenia ostatnich tygodni
są jednocześnie pozytywne
i negatywne. Zapowiedzi
rządu były bowiem ciepło
odbierane przez farmaceutów,

jednak sposób ich realizacji
lub brak realizacji rodziły już
często nowe rozczarowania.
Bo owszem, już w połowie marca
pojawiła się ze strony wiceministra
zdrowia Janusza Cieszyńskiego
sugestia, żeby oddziały
wojewódzkie NFZ przyspieszyły
przekazywanie środków z tytułu
refundacji do aptek. W piśmie
poświęconym tej sprawie skierowanym do dyrektorów oddziałów
NFZ wiceminister wskazał, że
przekazywanie środków powinno
następować najpóźniej w dniu
następnym po pozytywnej
weryfikacji przekazanych przez
apteki dokumentów rozliczeniowych. Było jednak małe„ale” – nie
stało się to automatycznie, szybko
i sprawnie. Farmaceuci, wysyłając
zestawienia do NFZ, sygnalizowali,
że przetwarzanie danych przez
system idzie jak po grudzie, że co
chwilę wyskakują jakieś błędy.
To, co powinno farmaceutów
ucieszyć, a u niektórych
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Po marcowych
i kwietniowych brawach
i podziękowaniach dla
ludzi zawodów
medycznych niewiele
pozostało. Okrzepliśmy
w epidemii, a w każdym
razie przyzwyczailiśmy
się do niej. Czy to
oznacza, że farmaceuci
nie mogą już liczyć na to,
że epidemia zmieni
postrzeganie ich zawodu,
że podniesie jego
prestiż? Trudno o jakieś
deklaracje w tej kwestii
ze strony pacjentów,
ruch należy do
rządzących. Dowodem
uznania rangi zawodu
farmaceuty byłoby
uchwalenie wreszcie
ustawy o zawodzie
farmaceuty.
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budziło wręcz hurraoptymizm,
w praktyce wywoływało
więc również kontrowersje.

Poza szybszym zwrotem
refundacji farmaceuci dzięki
koronawirusowi zyskać mieli
też inne uprawnienia – jednym
z nich jest możliwość
wystawiania e-recept farmaceutycznych. Wcześniej mało który
farmaceuta wystawiał recepty,
a jeśli nawet, to raczej niechętnie,
bo podejrzliwie patrzył na nie NFZ.

Poza szybszym zwrotem
refundacji farmaceuci
dzięki koronawirusowi
zyskać mieli też inne
uprawnienia – jednym
z nich jest możliwość
wystawiania e-recept
farmaceutycznych.

Teraz wręcz zachęca się
farmaceutów do ich wystawiania,
by pacjenci nie musieli chodzić
do lekarzy. No i pojawiła się
możliwość wystawiania e-recept
farmaceutycznych. Reakcje
farmaceutów były różne. Jedni
cieszyli się, że wreszcie ktoś
docenia ich wiedzę, inni radzili
powstrzymać się z radością do
momentu pozytywnego przejścia
takich receptę przez kontrolę
w NFZ. Jeszcze inni zwracali
uwagę, że żadne zachęty, nawet
możliwość wystawiania recepty
farmaceutycznej w ramach
kontynuacji leczenia, niczego nie
zmienią, skoro farmaceuta wciąż
może wystawić jedynie receptę
pełnopłatną. Z punktu widzenia
pacjentów pozostają przez to
wciąż jedynie kołem ratunkowym.
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– To prawda, mamy prawo
wystawiać e-recepty farmaceutyczne w sytuacji zagrożenia
zdrowia lub życia, specustawa
koronawirusowa stworzyła nam
taką możliwość – przyznaje
dr farm. Michał Konstanty,
prezes Śląskiej Okręgowej Rady
Aptekarskiej. – Tylko że samo
uprawnienie i kompetencje nie
wystarczą. Warto też określić, co
będzie z dostępem farmaceutów
do dokumentacji medycznej
pacjentów, co z przepisywaniem
leków poza wskazaniami. Poza
tym należy uwzględnić fakt, że
podczas gdy każdy z lekarzy
specjalistów obraca pewną pulą
leków, które dobrze zna, my
musimy właściwie dysponować
wszystkimi dostępnymi na
rynku. A do tego potrzebne są
jasne, jednoznaczne wytyczne.
Kierunek – zwiększenie kompetencji farmaceutów jest więc
słuszny, nie wiemy jednak, czym
faktycznie zaowocują obecne
zapowiedzi. Oprócz specustawy
potrzebne są bowiem akty
prawne i rozporządzenia, które
uszczegółowią przyjęte ustawą
rozwiązania, dadzą odpowiedzi na
te wszystkie pytania. Bez nich albo
nie będziemy szerzej działać, albo
narazimy się na ryzyko z chwilą,
gdy nasze decyzje poddane
zostaną audytowi korpusu
kontrolerskiego. Poza tym specustawa ani żaden inny dokument
nie określił wynagrodzenia dla
farmaceutów za poszczególne
nowe usługi, jakby uznano, że
farmaceuci powinni wykonywać
je za darmo bez względu na to,
czy jest to wypisanie recepty, jej
prolongowanie czy dostarczenie
leku pacjentowi do domu, co
można porównać do lekarskiej
wizyty domowej. Wszystko to,
tak jak dyżury aptek, to usługi,
za które farmaceuci w czytelny
sposób powinni być nagradzani.
Pod względem wprowadzania
takich rozwiązań jesteśmy dziś
jednak w ogonie Europy. I nie
chodzi wcale o porównywanie
się do państw najbogatszych,
mających system ochrony
zdrowia na najwyższym poziomie,

ale i do takich jak Portugalia
czy Hiszpania, czyli ani nie
najbogatszych, ani nie należących
do liderów w ochronie zdrowia.

Recepty pro auctore i pro familiae
wzbudziły jeszcze mniejszy aplauz
– choć na początku kwietnia
głośno powiadomiono o nowym
uprawnieniu dla farmaceutów,
w praktyce przez kilkadziesiąt
dni to rozwiązanie nie zostało
wdrożone. W końcu w połowie
maja na platformie gabinet.gov.pl
została udostępniona funkcjonalność wystawiania refundowanych
recept pro auctore i pro familiae.
Co istotne – system działa
jak na razie niezawodnie.
Nie od razu od momentu ogłoszenia zadziałała szybka ścieżka
do testów na koronawirusa dla
farmaceutów oraz inne przywileje,
jak np. możliwość korzystania
z kas pierwszeństwa w sklepach
czy z pierwszeństwa obsługi na
stacjach benzynowych. A każde
opóźnienie i potknięcie rządzących było natychmiast komentowane. Trudno się temu dziwić.
Farmaceuci jako grupa zawodowa
od lat oswajają się z różnymi
opóźnieniami i potknięciami
w realizacji składanych im obietnic.
Przynajmniej dla części z nich
czas epidemii jest jednocześnie
czasem, gdy mówią: Sprawdzam.
Tym, co udało się w największym
stopniu, było uruchomienie
aplikacji do zamawiania
środków ochrony osobistej
dla farmaceutów i aptek.

Czy jednak to wystarczy, by
aptekarze poczuli się usatysfakcjonowani? Czy – być może
jedynie czasowe – uprawnienia
dadzą asumpt, by odbudować
rangę zawodu? A może jednak
potrzebna jest do tego ustawa
o zawodzie farmaceuty?
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– Czekamy na tę ustawę, choćby
z powodów, które uwypuklił
koronawirus – mówi Mikołaj
Konstanty. – Podczas epidemii,
gdy dostęp do farmaceutów był
trudniejszy, gdy apteki musiały
ograniczać dostęp pacjentom,
potrzeba wzmocnienia roli
farmaceuty była szczególnie
odczuwalna. Bo mając więcej
uprawnień, moglibyśmy bardziej
pomagać pacjentom. Ustawy
jednak wciąż nie ma. Trafiła
w lutym do Sejmu, to wszystko,
co dziś wiemy. Dziwię się, że tak
długo to trwa, zwłaszcza teraz,
gdy koronawirus pokazuje,
że rola farmaceuty powinna
zostać doceniona, a kompetencje poszerzone. Dla aptek
coraz poważniejszy problem
stanowi to, że muszą się
utrzymywać wyłącznie z marży
od sprzedaży i nie mogą
świadczyć usług takich jak
zakładanie pacjentom IKP czy
prolongowanie recept. Mamy
bardzo wiele pytań w tej
sprawie, rząd jednak milczy jak
zaklęty. Nowych uprawnień
dla farmaceutów czy przyjęcia
ustawy o zawodzie nie należy
jednak rozpatrywać w kontekście podnoszenia prestiżu
zawodu. To będzie jedynie
przywrócenie normalności,
której brakuje farmaceutom
w Polsce od kilkudziesięciu lat,
od momentu, gdy zaczęli być
traktowani jako sprzedawcy
leków. Przywracanie tej
normalności to wpisywanie się
w nurt działań prowadzonych
w Europie, gdzie szuka się

pomysłów, jak rozwijać usługi
farmaceutyczne, by odciążyć
lekarzy. Właśnie tę potrzebę
doskonale widać podczas
epidemii koronawirusa.
W Polsce takich działań się
jednak nie podejmuje. Ustawa
o zawodzie mogłaby tę lukę
wypełnić, być kluczem, który
otworzy drzwi do rozwinięcia
usług i opieki farmaceutycznej.
S Z C Z E P I E NI A
W A P T E KA C H?

W wielu europejskich krajach
myśli się dziś nie tylko o pomiarze
ciśnienia czy poziomu cukru
w aptekach, ale wprowadza
także możliwość szczepienia
przez farmaceutów.
– Na ten aspekt sprawy powinniśmy dziś zwrócić szczególną
uwagę, bo za rok czy półtora, gdy
już będzie szczepionka przeciwko
koronawirusowi, ktoś
będzie musiał zaszczepić
37 milionów Polaków – zaznacza
Mikołaj Konstanty. – Kto to
zrobi? Przykład Estonii, Hiszpanii,
Portugalii czy Wielkiej Brytanii,
krajów, w których pozwolono
farmaceutom na wykonywanie
szczepień przeciwko grypie, mówi
sam za siebie – wyszczepialność
przeciwko grypie bardzo w nich
wzrosła. By jednak było to
możliwe, taki proces trzeba
przygotować, określić zasady
szczepień w aptekach, przeszkolić
farmaceutów. By móc myśleć
o szczepieniach przeciwko
koronawirusowi w aptekach,

R E K L A M A

POKONAMY KORONAWIRUSA!
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Farmaceuci jako grupa
zawodowa od lat
oswajają się z różnymi
opóźnieniami
i potknięciami
w realizacji składanych
im obietnic.

trzeba jak najlepiej wykorzystać
czas do powstania szczepionki,
by później szczepienia rozpocząć
jak najszybciej. W USA dyskutuje
się dziś nawet o pobieraniu
wymazów przez farmaceutów, co
jest bardzo ważnym elementem
walki z koronawirusem. Stało się
tak dlatego, że w Nowym Jorku
nie miał kto pobierać wymazów
od ogromnej rzeszy pacjentów.
Apteki z założenia stanowią
bardzo dobre miejsce porady
i konsultacji. Ich liczba oraz
rozmieszczenie dają gwarancję

dostępu dla potrzebujących
pacjentów. Cały świat poszukuje
więc wsparcia w farmaceutach,
w Europie jest to już jak najbardziej normalne, że przeziębienie
leczy się najpierw przez kilka dni
w aptece, a dopiero potem, jeśli
infekcja nie przechodzi, idzie się
do lekarza. Chodzi po prostu
o to, by farmaceuci, czyli osoby
mające wiedzę i kompetencje,
mogli realizować rozmaite
zadania. Już dziś wielu polskich
farmaceutów ma w ramach
specjalizacji egzaminy z opieki
farmaceutycznej, ale nic z tego
nie wynika. Dlatego właśnie nie
mówię o prestiżu zawodu, ale
o przywróceniu wskutek epidemii
koronawirusa normalności, którą
na rynku aptecznym utraciliśmy
dekady temu. Trzeba się jednak
do tego systemowo przygotować, by nie doprowadzić do
sytuacji, w której farmaceuci
będą wykonywać nowe
zadania i będą z tego tytułu
wystawieni na dodatkowe
ryzyko. Stąd potrzeba opracowania zasad i systemów
gwarantujących farmaceutom
bezpieczeństwo

realizowania tych
zadań i stworzenie takich
narzędzi, by system
zwalidował dane i dzięki
temu pozwolił wystawić
lekarzowi receptę w taki
sposób, by farmaceuta
mógł wziąć za jej realizację
pełną odpowiedzialność.
Farmaceuci są nie tylko specjalistami pierwszego kontaktu
dla wielu pacjentów, ale
przede wszystkim są ostatnią
linią kontroli i weryfikacji
farmakoterapii zlecanych
przez lekarzy. Praktycznie
tylko farmaceuci mają
możliwość racjonalizowania
samoleczenia Polaków, co jest
szczególnie ważne w obliczu
wszechobecnej reklamy
farmaceutyków i parafarmaceutyków. Niestety, te
wyjątkowe możliwości − od
lat wykorzystywane na całym
świecie – w Polsce nie są
dostrzegane. Jest wręcz
odwrotnie. Kształcimy farmaceutów, by potem w ogóle
nie korzystać z ich wiedzy.

Małgorzata Grosman

dr n. farm. Magdalena Stolarczyk,
autorka bloga Farmaceuta-radzi.pl:
Pandemia koronawirusa, z którą w tym momencie walczy cały świat, wywróciła nasze życie i naszą dotychczasową rzeczywistość do góry nogami.
W wielu aspektach naszej codzienności wprowadziła zamieszanie, zmiany i wielkie utrudnienia. Te zmiany i utrudnienia dotyczą również, a nawet
przede wszystkim, opieki zdrowotnej. Utrudniony dostęp do lekarzy rodzinnych, zamknięte lub ograniczone w funkcjonowaniu przychodnie,
wprowadzenie teleporad oraz ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów spowodował, że pacjenci niejednokrotnie zostali zostawieni sami
sobie ze swoimi dolegliwościami, chorobami lub zdarzeniami losowymi. W związku z tym szukali oni i nadal szukają pomocy u farmaceutów w
aptece. I słusznie, bo farmaceuta ma wiedzę, doświadczenie i możliwość, by zaopiekować się pacjentem w bardzo wielu aspektach zdrowotnych.
Jest w stanie doradzić właściwe postępowanie i leczenie, pomóc w skutecznym i bezpiecznym stosowaniu leków oraz zasugerować konieczność
konsultacji z lekarzem, jeżeli sytuacja tego rzeczywiście wymaga. Dodatkowo rozszerzone niedawno uprawnienia farmaceutów do wystawiania
recept farmaceutycznych sprawiają, że farmaceuci mogą pomóc pacjentom również w tym aspekcie i sprawić, że pacjent nie musi zgłaszać
się do lekarza po receptę. Jest to wartość nie do przecenienia. Pandemia koronawirusa pojawiła się nagle. Wszyscy stanęliśmy przed nowymi
wyzwaniami i wszyscy staramy się do tej rzeczywistości przystosować. Niestety, pandemia nie zniknie tak szybko, jak się pojawiła. Jeszcze przez
jakiś czas będziemy wszyscy funkcjonować w tej zmienionej rzeczywistości. Sytuacja ta sprawi, że pacjenci częściej swoje kroki będą kierować
do aptek. Nie tylko w celu zakupu leków, ale również – a nawet przede wszystkim – w celu uzyskania kompetentnej porady zdrowotnej od
farmaceuty. To zdecydowanie zwiększy prestiż zawodu farmaceuty i pokaże, jak bardzo ważnym, niezbędnym i potrzebnym elementem opieki
zdrowotnej są farmaceuci. Paradoksalnie, pandemia koronawirusa przyniesie wymierne korzyści dla nas, farmaceutów.
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ANONIMOWE, CZASEM WIĘC SZCZERE, CZASEM
PRZERYSOWANE OPINIE – NIBY NIE CAŁKIEM,
ALE JEDNAK NA TEMAT PRESTIŻU ZAWODU

PRZYKŁADY Z PIERWSZYCH MIESIĘCY TEGO ROKU;
WYBRANE OPINIE Z PORTALU MATURANA6.PL):

• Uniwersytet Jagielloński właśnie podał, że absolwenci wydziału farmaceutycznego zarabiają
tyle samo, co przedstawiciele bardzo różnych, innych zawodów. 3-4 tys. zł netto na miesiąc.
Opiekunka medyczna, kobieta z Ukrainy, wykształcenie podstawowe (niekierunkowe rzecz
jasna) 3 tys. zł netto za miesiąc pracy. Pielęgniarka z licencjatem w przychodni stołecznej,
praca na jedną zmianę, nie na kierowniczym stanowisku – 4,5 tys. zł co miesiąc. Możecie
sobie dalsze przykłady dopisywać sami...
• Premie kwartalne po 300 zł na łeb (33 zł na miesiąc) mimo wyrobienia wszystkich wymaganych słupków i rekordowego marca. Powód – aktualna trudna sytuacja finansowa z powodu
epidemii (post z 30 kwietnia 2020 r.).
• Najgorsza praca po farmacji to praca w aptece w dzisiejszych czasach. Poniżające są zarobki,
ciągłe zmiany przepisów, kary ze wszystkich stron, podejście klientów, bo to nie są pacjenci.
Pacjenci byli dawnej, teraz są opryskliwi, roszczeniowi, wszechwiedzący klienci. Poniżające
warunki pracy.
• Wczoraj (post z 5 maja 2020 r.) koleżanka była na rozmowie u... (tu wskazówka, pozwalająca
zidentyfikować sieć apteczną). Podobno mają kryzys i magistrowi dają tylko 3 tys. zł.
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Farmaceuci są nie tylko
specjalistami
pierwszego kontaktu
dla wielu pacjentów,
ale przede wszystkim są
ostatnią linią kontroli
i weryfikacji
farmakoterapii
zlecanych przez lekarzy.
Praktycznie tylko
farmaceuci mają
możliwość
racjonalizowania
samoleczenia Polaków,
co jest szczególnie
ważne w obliczu
wszechobecnej reklamy
farmaceutyków
i parafarmaceutyków.

Jarosław Frąckowiak,
prezes zarządu
PEX PharmaSequence:
Farmaceuta jest często postrzegany jak właściciel czy pracownik „jednostki biznesowej”, a nie integralny „element” systemu ochrony
zdrowia. To m.in. efekt tego, że nie ma regulacji prawnych (m.in. ustawy o zawodzie farmaceuty), które by ściślej powiązały farmaceutów
z tym systemem. A apteki sprywatyzowano przecież niedługo po zmianach ustrojowych, a więc blisko 30 lat temu...
Przedłuża się dyskusja o zmianach roli farmaceuty – szczególnie w obszarze opieki farmaceutycznej, ale też np. szczepienia pacjentów.
Jak zwykle problemem – nie zawsze jasno definiowanym – jest brak budżetu na zapłatę za dodatkowe świadczenia farmaceutów. Wielu
z nich zapewnia opiekę farmaceutyczną bez specjalnych regulacji czy dodatkowego wynagrodzenia.
Czas pandemii w najbardziej chyba dobitny sposób uświadomił konieczność cyfryzacji ochrony zdrowia. Na szczęście funkcjonują
e-recepty, bez nich trudno sobie dziś – w koronoczasach – wyobrazić funkcjonowanie przychodni i aptek. Umożliwienie farmaceutom
przedłużania terapii przewlekłej jest świetnym pomysłem (m.in. z powodu odciążenia lekarzy), nie jest to jednak traktowane jako dodatkowe świadczenie, tak jak w przypadku teleporady lekarskiej realizującej ten sam cel.
Pandemia unaoczniła jeszcze bardziej wyraźnie kluczową rolę farmaceutów w systemie ochrony zdrowia. Być może jesteśmy w trakcie rewolucji
mentalnej percepcji i oceny systemu zdrowia polegającej na tym, że dostrzeżono „zasoby” (czyli farmaceutów pracujących w aptekach), które
do tej pory były traktowane jak niezmienny element systemu pełniący rolę „dostarczyciela” leków do pacjenta. Jednym ze skutków pandemii
zapewne będzie powrót farmaceutów i systemu aptecznego na godne i właściwe miejsce w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
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Rekordowy marzec,
kwietniowe spadki
W marcu, gdy został
wykryty pierwszy
przypadek zakażenia
koronawirusem w Polsce,
mieliśmy oblężenie aptek
i rekordy sprzedaży.
W kwietniu jednak
sprzedaż spadła nie tylko
w porównaniu
z poprzednim
miesiącem, ale też
poprzednim rokiem.
Sprawdzamy, jak
epidemia odbiła się na
sytuacji aptek.

w stosunku do lutego zmniejszyła się o 2,7 proc., ale
wzrosła wobec marca 2019 r.
o 0,2 proc. Także marża dla
leków w sprzedaży odręcznej
nie została wywindowana
– wzrosła w porównaniu
z lutym o 2,1 proc. i w stosunku
do marca 2019 r. o 1,5 proc.
W statystycznej aptece obrót
wzrósł o niemal 40 proc.,
a liczba pacjentów o 18,5 proc.
wobec marca 2019 r.

M

arzec w aptekach był
inny niż wszystkie
inne marce, niż
wszystkie inne miesiące
z poprzednich lat. Gdy
wybuchła epidemia ruszyliśmy
do nich wszyscy. Pacjenci
kupowali to, co podpowiadał
rozum, doświadczenie,
informacje gdzieś zasłyszane
lub przeczytane. W pierwszym
rzędzie leki przeciwbólowe
i przeciwprzeziębieniowe,
ale także cynk, witaminę C,
leki przeciwmalaryczne i inne
środki zwalczające wirusy czy
wzmacniające odporność
organizmu. Bali się, więc
kupowali, nie zważając na
koszty i terminy ważności
produktów, robiąc zapasy
na wiele miesięcy. Wielkim
zakupom sprzyjało to, że nie
było wiadomo, czy przemysł,
w tym również farmaceutyczny,
w pewnym momencie nie
stanie, więc nie było wiadomo,
na jak długo trzeba się
zabezpieczyć. Farmaceuci
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w tym czasie zamieszczali
w internecie paragony opiewające na bardzo wysokie kwoty,
przekraczające nawet 1,5 tys. zł.

Przełożyło się to na obroty
aptek. Jak informowa
PEX PharmaSequence, w marcu
obroty całego rynku aptecznego w stosunku do lutego
wzrosły o przeszło
23 proc., w stosunku do marca
2019 r. – o 33 proc. Największy
skok widoczny był w sprzedaży
odręcznej i wynosił odpowiednio 26,6 i 43,8 proc. O skali
wzrostu sprzedaży świadczy
też fakt, że za obroty tylko
w niewielkim stopniu odpowiadał wzrost marży. Wobec
lutego – ogółem – był to wzrost
o 1,4 proc., wobec marca 2019
r. – o 2,7 proc. W przypadku
leków refundowanych marża
wzrosła odpowiednio
o 3,9 i 4,4 proc., dla leków
z recept pełnopłatnych

Kwiecień przyniósł inne
wieści. Gdy już obkupiliśmy
się w leki i inne produkty
w aptekach, przestaliśmy
do nich zaglądać tak często,
jak przed epidemią. Już po
pierwszych 15 dniach notował
w porównaniu z marcem same
spadki – w obrotach ogółem,
w sprzedaży leków na receptę
i bez recepty, w sprzedaży
leków OTC, suplementów,
wyrobów medycznych,
kosmetyków i środków
dietetycznych specjalnego
przeznaczenia. W stosunku do
kwietnia 2019 r. widoczna była
niemal identyczna tendencja.

To zrodziło natychmiastowe
pytania o kolejne miesiące. Były
one bardziej zrozumiałe tym, że
szybko okazało się, iż chwilowy
wzrost sprzedaży nie przełożył
się na tyle na sytuację aptek,
by powstrzymać znikanie
z rynku kolejnych placówek.
W kontekście epidemii, wzrostu
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zainteresowania pacjentów
aptecznymi produktami
zaczęto więc dyskutować
o tzw. aptece dla aptekarza,
sprzedaży leków na receptę
przez internet czy zmianie
przepisów dotyczących
leków, które mogą być
wydawane z punktów
aptecznych. O sprawach
ważnych lub zgodnych
z interesami wszystkich aptek
i wszystkich farmaceutów
lub tylko dla nielicznych.

To był znak, że także podczas
epidemii niektórzy uczestnicy
rynku wybiegają bardziej do
przodu, planują zdecydowanie
odleglejsze posunięcia.
Dowodziło to jednocześnie,
że nie wszystkie apteki mają

podobne doświadczenia z nią
związane. Te zlokalizowane
w galeriach handlowych,
zamkniętych na głucho lub
nawet otwartych, ale odwiedzanych przez niewiele osób,
nie korzystały z marcowego
najazdu na apteki, ale traciły
jak inne wskutek spadku
sprzedaży w kwietniu. Ich
sytuacja była specyficzna,
również dlatego, że zwykle
są to apteki sieciowe, więc
stoją za nimi firmy, które
z jednej strony stać na
pokrycie przejściowych strat,
z drugiej – mają gdzie szukać
oszczędności. Pojawienie się
informacji o problemach aptek
zlokalizowanych w galeriach
handlowych nie wywołało
więc zbyt wielu emocji,
szczególnych komentarzy
i większego zainteresowania.

Podział na sieci i indywidualne apteki, podział na te
zlokalizowane w galeriach
i na osiedlach nie był więc
adekwatny do sytuacji.
W kontekście aktualnej
sytuacji ważniejsze było
to, czy apteki mają środki
ochrony osobistej, co
robi rząd, by zapewnić je
aptekom. Było trochę skarg
na właścicieli aptek, którzy
w marcu nie zainteresowali
się dostatecznie szybko
tą kwestią, nie kupowali
maseczek i rękawiczek dla
pracowników, nie instalowali
szyb czy innych przegród
przy pierwszym stole.
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W marcu obroty całego
rynku aptecznego
w stosunku do lutego
wzrosły o przeszło 23 proc.,
w stosunku do marca
2019 r. – o 33 proc.
Największy skok widoczny
był w sprzedaży odręcznej
i wynosił odpowiednio
26,6 i 43,8 proc.

Małgorzata Grosman

Kilka pytań o przyszłość
Czy koronawirus
wpłynie na sytuację na
rynku aptecznym?
Koronawirus nie tyle
wpłynie, co już wpłynął na
sytuację. Panika zakupowa
była w marcu, sprzedawało
się wtedy o 40-50 proc.
więcej produktów przeciwko
przeziębieniu. Siatki
pacjentów wypełniały też
inne „panikowe” produkty:
cynk, witamina C,
leki przeciwwirusowe
prezentowane jako leki
podnoszące odporność na
zachorowanie czy „modne”
przez chwilę produkty
przeciwmalaryczne. Wzrost
wygenerowany w marcu
nie utrzymał się w kwietniu,
kiedy nastąpił bardzo
duży spadek sprzedaży.
A nastąpił, bo ludzie
obkupili się już w produkty,

które – jak uważali – mogą
być przydatne podczas
epidemii. Domowe apteczki
przemieniły się w ten sposób
w magazyny. Bo zarzewiem
paniki mogło być w tamtym
momencie w zasadzie
wszystko. Informacja pochodząca od jakiegoś autorytetu
medycznego, nawet żart.
Pamiętamy też doskonale
wypowiedzi prezydenta
USA Donalda Trumpa, który
mówił o antykoronawirusowych „właściwościach”
wybielacza, i o konsekwencjach tych stwierdzeń.
W kwietniu doszło więc
do spadku sprzedaży
produktów na przeziębienie,
w związku z czym apteki
pozostały ze sporymi
zapasami o określonym
terminie ważności. A robiły
zapasy, bo nikt nie wiedział,

jak zachowają się pacjenci,
w którym momencie
uznają, że zaspokoili swoje
potrzeby. Co więcej, nie
wiadomo, co będzie pod
koniec lata, gdy pacjenci
przygotowują się do sezonu
przeziębień, i jesienią, gdy
już się on rozpoczyna.
Zwykle kupują wtedy
produkty na przeziębienie
w większych ilościach, ale
czy w tym roku też tak
będzie? Niekoniecznie,
skoro pacjenci mają
w domach mnóstwo takich
produktów. A jeśli pacjenci
nie będą latem i jesienią
kupować tzw. produktów
sezonowych, będzie to
miało dalszy wpływ na
strukturę sprzedaży aptek.
Niekoniecznie pozytywny.
Brak tych zakupów może
uderzyć nie tylko w apteki,

Jak epidemia wpłynie na
sytuację aptek w przyszłości?
Czy spowoduje odpływ
pacjentów do internetu lub
marketów oferujących
podobne lub te same
produkty? Czy w konsekwencji
apteki będą częściej niż do tej
pory zmuszone utrzymywać
się jedynie z marż aptecznych?
O tych sprawach z Jarosławem
Frąckowiakiem, prezesem
zarządu PEX PharmaSequence,
rozmawia Małgorzata Grosman.
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ale i w hurtownie oraz
segment zajmujący
się dostarczaniem
leków do aptek.

W kwietniu doszło do
spadku sprzedaży
produktów
na przeziębienie,
w związku z czym
apteki pozostały
ze sporymi zapasami
o określonym terminie
ważności.

Cała rozmowa
z Jarosławem
Frąckowiakiem
na portalu
Aptekarski.com.

Po tym, co obserwowaliśmy w marcu, apteki
mogą więc mieć kłopoty?
Wielkie zakupy robione
przez pacjentów nie
pomogą aptekom
w dalszej perspektywie?
Dostęp do aptek jest
dziś ograniczony, mniej
pacjentów może być
jednocześnie w aptece,
czasem trzeba więc czekać
za ich drzwiami. Liczba
transakcji przeprowadzanych
dziennie w konsekwencji
tego spada. Wynosi obecnie
1,5-1,6 mln, czyli tyle samo
co w soboty przed epidemią.
W dni pracujące sięgała
2,2-2,3 mln, czasem
nawet 2,5 mln, co oznacza,
że do aptek zagląda
obecnie kilkadziesiąt
tysięcy pacjentów mniej niż
wcześniej. Pacjenci robią
jednak większe zakupy.
Statystycznie kupują
3-4 produkty, podczas
gdy wcześniej były
to 2-3 produkty podczas
jednej transakcji. To nie
dziwi, bo jak już ktoś poszedł
do apteki, jak już ktoś odstał
swoje w kolejce, to chce za
jednym zamachem załatwić
jak najwięcej. Więcej więc

wydaje, średnio od 60 do 70 zł,
wcześniej było to 50-60 zł.
To nie wystarcza, by farmaceuci mogli być spokojni
o sytuację swoich aptek?
Wszystko zależy w tej chwili
od utrzymywania obostrzeń.
Jeśli będą dalej obowiązywały, sprzedaż części
produktów dostępnych
jednocześnie w aptekach
i poza nimi przeniesie się
w inne miejsca.
Na przykład do marketów.
To są kosmetyki, suplementy
czy leki OTC, czyli najbardziej
marżowe produkty
w aptekach. Zmniejszenie
ich sprzedaży przez apteki
może więc doprowadzić do
dodatkowych problemów.
A jeśli wystąpi druga fala
epidemii, może pacjentów
dodatkowo zniechęcić
do kupowania takich
produktów w aptekach. Tam
zawsze są przecież chorzy,
teraz mogą być chorzy na
COVID-19. Ludzie, bojąc
się zachorować, a mogąc
znaleźć produkty, których
szukają, gdzie indziej, mogą
przenieść się z zakupami
poza apteki. Tylko w przypadku gdy będą to produkty,
przy których kupnie
potrzebna jest porada
farmaceuty, będą zmuszeni
do korzystania z usług aptek.

W tej sytuacji bardzo ważne
jest to, co zrobi Naczelna
Izba Aptekarska, czy
będą jakieś zalecenia, jak
farmaceuci i pacjenci mają
się zachowywać, zwłaszcza
jeśli ministerialne obostrzenia
przestaną obowiązywać.
Reasumując. To, że bardzo
wzrosły w marcu obroty
aptek, to, że wzrosła ich
marżowość, nie powoduje,
że prognozy na kolejne
miesiące są dobre.
Co może się więc wydarzyć?
Szacujemy, że ponad 20 proc.
aptek, nie licząc obecnych
dochodów z różnych
programów, ma problemy
z płynnością finansową.
Ich budżety po prostu się
nie spinają. W przypadku
utraty 5-6 tys. zł dochodu
w ciągu miesiąca mogą mieć
problemy z przetrwaniem.
Te przypuszczenia znajdują
swoje odzwierciedlenie
w liczbie likwidowanych
aptek. W styczniu ubyło
z rynku 48 placówek, w lutym
57, w marcu 64, a w kwietniu
53. Oznacza to, że trend
zmniejszania liczby aptek
nie został zahamowany
przez krótkotrwały,
związany z koronawirusem,
wzrost obrotów.

OSŁONA ANTYKRYZYSOWA DLA APTEK
Apteki mogą korzystać z licznych instrumentów w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Ze swoimi własnymi programami osłonowymi dla niezależnych
aptek wyszła dodatkowo także Grupa NEUCA. Do wyboru mają one trzy osłony:
minimum (dla aptek, które odczuwają chwilowe problemy z płynnością finansową), optimum (dla tych, które oczekują kompleksowego wsparcia i długoterminowych skutków poprawy) oraz maksimum (dla tych, które wymagają
daleko idącego i zaawansowanego wsparcia w reorganizacji). „Dzisiaj obserwujemy, jak COVID-19 weryfikuje postawę podmiotów działających na rynku
zdrowia. W NEUCA od lat wspieramy apteki niezależne – to nasza misja. Pozostajemy jej wierni również teraz, w trudnych dla nas wszystkich czasach” – informuje
Grupa NEUCA.
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Pozaapteczny
i dowóz do domu
Chciałoby się zacząć tak:
a nie pisaliśmy…
Bo o pozaaptecznym
rynku leków piszemy
przecież od lat.
O potrzebie jego
uregulowania i braku
tych uregulowań.
O zaawansowaniu prac
nad tym projektem
i zarzuceniu ich na finale
bez jakiegokolwiek
wytłumaczenia za strony
Ministerstwa Zdrowia.
Teraz, podczas epidemii,
temat powraca.

G

dyby w ochronie
zdrowia czy choćby
tylko w skali rynku
aptecznego rządzący spełniali
swe obietnice i postępowali
zgodnie z zapowiedziami,
bylibyśmy dziś w zupełnie
innym miejscu. Mielibyśmy
ustawę o zawodzie farmaceuty, dzięki której farmaceuci
mogliby podczas epidemii
zupełnie inaczej działać.
Mielibyśmy Refundacyjny
Tryb Rozwojowy lub choćby
jego zalążki i w związku z tym
nadzieję, że produkcja leków
prędzej czy później na pewno
powróci do Polski, zwiększając
bezpieczeństwo lekowe
obywateli. Mielibyśmy też
uregulowany pozaapteczny obrót lekami, co
podczas epidemii – obecnej
i ewentualnych kolejnych,

o których mówią już dziś
epidemiolodzy – mogłoby
mieć kolosalne znaczenie.
Fachowcy twierdzą, że
skanalizowanie większości
obrotu lekami w aptekach
mogłoby przyczynić się do
ograniczenia ryzyka zakażenia.

Według zarzuconego kilka
lat temu projektu sprzedaż
leków poza aptekami miała
zostać ograniczona, ale nie
oznaczałoby to, że w sklepach
czy na stacjach benzynowych
w ogóle nie byłoby już leków,
a tym bardziej suplementów
diety. Nieprawdziwe były więc
twierdzenia przeciwników
tego rozwiązania, że w małych
miejscowościach i na
wsiach, wszędzie tam, gdzie

nie ma apteki lub punktu
aptecznego, mieszkańcy
– wskutek nowego uregulowania pozaaptecznego
obrotu – zostaną pozbawieni
dostępu do leków.
Miało stać się coś zupełnie
innego. Prace prowadzono
m.in. w kierunku zmniejszenia
pojemności opakowań leków
dostępnych poza aptekami.
Do zawierających 2, 6,
maksymalnie 10 tabletek.
Planowany był jednocześnie
przegląd leków dostępnych
poza aptekami, bo wyliczono,
że w sklepach, marketach,
kioskach i na stacjach można
było w tamtym czasie kupić
około 50 leków zawierających
paracetamol, sprzedawanych
pod różnymi nazwami, przez
co pacjent często nie wiedział
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– sięgając po kolejny lek,
bo poprzedni nie zadziałał
– że w rzeczywistości znów
zażywa paracetamol. A to
rodziło ryzyko dla zdrowia lub
nawet życia. Przygotowany
projekt regulacji zawierał
więc nową listę produktów,
które miały pozostać
w obrocie pozaaptecznym
– liczyła ona 18 pozycji,
podczas gdy poprzednia 52.
NI C I Z P LA N ÓW

Według zarzuconego
kilka lat temu projektu
sprzedaż leków poza
aptekami miała zostać
ograniczona, ale nie
oznaczałoby to, że
w sklepach czy na
stacjach benzynowych
w ogóle nie byłoby już
leków, a tym bardziej
suplementów diety.

Z tych planów nic jednak nie
wyszło, jak nie wyszło też nic
z zapowiadanej dużej nowelizacji Prawa farmaceutycznego i z innych projektów.
Najpierw ministerstwo
skupiło się na nowelizacji
Prawa farmaceutycznego,
dziś nazywanej apteką dla
aptekarza, potem na pytania
dziennikarzy o realizację
kolejnych zamierzeń często
odpowiadało, że prace
zostały zawieszone na czas
bliżej nieokreślony. Tak też
było z planami uregulowania
pozaaptecznego obrotu
lekami. Sprawa po cichu
umarła. Nigdy nie dowiedzieliśmy się oficjalnie, z jakiego
powodu, wskutek czyjej
decyzji, bo nikt nie przyznał
się do jej wydania. Bardzo
zaskoczeni takim obrotem
sprawy byli farmaceuci,
którzy podkreślali, że
ministerstwo prezentuje

stanowisko zgoła odmienne
od wcześniejszego.
POZAAPT EC ZN Y POZA

Farmaceutów wsparło
Stowarzyszenie Leki Tylko
z Apteki. Opublikowało
raport „Pozaapteczny obrót
lekami OTC. Bezpieczeństwo,
ekonomia i oczekiwania
pacjentów”. Polska została
w nim określona jako kraj
o wyjątkowo słabej kontroli
rynku pozaaptecznego.
Negatywnie wyróżniający się
na tle innych państw brakiem
ograniczeń dotyczących
maksymalnej ilości bądź
dawek leków sprzedawanych
poza aptekami. Bo –
na tamten czas – spośród
28 członków UE tylko
w 10 państwach można było
kupować leki poza aptekami
i punktami aptecznymi.
Oprócz Polski były to: Czechy,
Dania, Holandia, Irlandia,
Słowenia, Szwecja, Węgry,
Wielka Brytania i Włochy.
Sytuacja w tych krajach nie
jest jednak taka sama jak
u nas. Są w nich rozmaite
wymogi i obostrzenia. Wśród
przyczyn ich stosowania
raport wymieniał między
innymi ryzyko nadużywania
leków czy zażywania ich
z zamiarem wyrządzenia
szkody dla zdrowia. Uwaga
ta dotyczyła paracetamolu.
F U RT K A W SPEC U STAW I E

Podczas epidemii koronawirusa łatwa dostępność leków
przeciwbólowych i przeciwprzeziębieniowych oraz
bogata oferta rozmaitych
środków reklamowanych
jako antywirusowe czy
wzmacniające odporność
poza aptekami oraz
informacje, że zażywamy
leki na wszelki wypadek,
budziły tym większą
obawę. Rodziły ryzyko, że
w razie paniki leki mogą
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być wykupowane z rynku
hurtowego i sprzedawane po
spekulacyjnych cenach lub
wywożone do innych państw,
skoro zainteresowanie
nimi wzrosło. Tym samym
– że może ich zabraknąć
polskim pacjentom.
Przewidywało to Ministerstwo Zdrowia, przygotowując
w specustawie w sprawie
koronawirusa furtkę, na
mocy której minister mógłby
nakazać hurtowniom
farmaceutycznym sprzedaż
leków wyłącznie do aptek
i punktów aptecznych.
D O ZASTOSOWANIA

W odpowiedzi na interpelację
poselską wiceminister
Maciej Miłkowski tłumaczył
powstanie tego zapisu.
Napisał, że wprowadzenie
go ma na celu m.in. kontrolę
obrotu produktami, bo
apteki w odróżnieniu od
sklepów mają obowiązki
sprawozdawcze, pozwalające
na bieżące monitorowanie
obrotu, a to z kolei
przekłada się na stan
bezpieczeństwa lekowego.
Wiceminister dodawał też,
że skanalizowanie obrotu
niektórych produktów leczniczych w aptekach powinno
ograniczyć ryzyko szerzenia
się epidemii przez „prosty
i oczywisty wzgląd skoncentrowania handlu w aptekach
ogólnodostępnych tymi
wyselekcjonowanymi
w wykazie lekami”. Z tym
że – wiceminister informował
o tym 18 kwietnia – nie
sposób teraz jednoznacznie
określić, jakie produkty
zostaną ujęte w tym wykazie.
Wykaz ten jednak nie
powstał, co oznacza, że rząd
nie skorzystał z uprawnień,
które sam dla siebie
przygotował. Dlaczego?
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Ministerstwo tłumaczyło,
że powstanie wykazu
uzależnione jest od rozwoju
sytuacji epidemicznej, jej
skali, dynamiki oraz trendów
w obrocie aptecznym,
zwłaszcza dotyczących
ewentualnych niedostatków
leków. Obecnie – tłumaczył
w odpowiedzi na interpelację
wiceminister – takie
problemy nie występują
w stopniu uzasadniającym
ogłoszenie takiej listy.
Według Miłkowskiego
w specustawie zawarto
mechanizm do zastosowania
w ostateczności.
PO WTÓ RK A

Wraz z dyskusją o regulacjach
dotyczących pozaaptecznego
rynku leków rozgorzał też
spór w sprawie dowożenia
leków na receptę pacjentom
do domów. Najpierw
pojawiły się głosy, że
powinno się wrócić do
projektu dostarczania takich
leków przez kurierów. Później
odgrzano temat dowożenia
ich przez farmaceutów.
W zasadzie była to więc
powtórka przeciągania liny,
do której doszło kilkanaście
miesięcy temu, gdy sejmowa
Komisja Zdrowia ni z gruszki,
ni z pietruszki przegłosowała
propozycję, by leki na
receptę mogły być oferowane
przez apteki internetowe,
a tym samym dowożone
do pacjentów przez
kurierów. Odbyło się to bez
wcześniejszych zapowiedzi,
bez konsultacji, dyskusji
i uzasadnienia, bez racjonalnych przesłanek, dlaczego
akurat wtedy postanowiono
stworzyć taką możliwość.
Gdy wybuchła epidemia,
po prostu podjęto więc
kolejną próbę przepchnięcia
rozwiązania już uprzednio
przepchniętego, którego
jednak w praktyce nie stosowano po krytyce podjętych
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już decyzji. W odpowiedzi na
tę nową – starą propozycję
pojawiła się więc sugestia,
by to farmaceuci dowozili
leki pacjentom do domów.
W końcu leki wydawać ma
farmaceuta, który udzieli przy
okazji porady, ale też będzie
wiedział, jakich warunków
transportu i przechowywania
dany lek wymaga.

Czy pomysł ten spodobał
się farmaceutom? Trudno
jednoznacznie stwierdzić.
Głosy w dyskusji były bowiem
bardzo różne. Jedni go
chwalili, drudzy pytali, jak
apteki miałyby pracować,
skoro farmaceuci będą
z nich wychodzić podczas
godzin pracy, żeby rozwieźć
pacjentom leki. Jak miałyby
taką usługę świadczyć
małe aptek, z jednym
farmaceutą na zmianie?
A gdyby farmaceuta miał to
robić po godzinach pracy,
to co z Kodeksem pracy?
Co więc będzie z tym
pomysłem? Na razie trwają
rozmowy, które nie wiadomo,
do czego doprowadzą,
a nawet czy w ogóle czymś
się zakończą. A to oznacza, że
niekoniecznie trzeba będzie
rozważać, jak w praktyce
miałoby takie rozwiązanie
wyglądać. Czy wymagałoby
jakiegoś formalnego
powiązania pacjenta, który
chce z takiej usługi korzystać,
z konkretną apteką? Czy
doszłoby do utworzenia
rejonów, w których mogą
działać poszczególne apteki?
Co działoby się w przypadku,
gdyby taka „rejonowa” apteka
zakończyła działalność?
Jak identyfikowane byłyby
przez farmaceutów osoby
odbierające leki? Czy np. za
leżącą, niepełnosprawną
osobę mógłby odebrać
lek ktoś z domowników?

Czy usługę dostarczania
leków mogliby prowadzić
jedynie farmaceuci, czy także
technicy farmaceutyczni? Co
z lekami psychotropowymi
i im podobnymi? Jak informowano by pacjentów o możliwości zamówienia takiej
usługi, by nie wejść w konflikt
z zakazem reklamy aptek
i ich działalności? Długa jest
lista pytań wymagających
dokładnej, jednoznacznej
odpowiedzi, by możliwy był
dowóz leków na receptę
do domów do pacjentów.
Najbardziej podstawową
kwestią jest sposób
finansowania takich dostaw.
Kto miałby za nie płacić?
Pacjent, NFZ czy jeszcze
ktoś inny? Jak wycenione
zostałyby takie usługi? Czy
wszystko zależałoby od
przebytych kilometrów, jak
w przypadku kurierów, czy
zauważono by znaczenie roli
farmaceuty i jego porady
w procesie leczenia? Czy
apteki musiałyby realizować
te usługi, czy zależałoby to
od woli ich właścicieli?
Bez odpowiedzi na te
pytania usługa dostarczania leków na receptę
pacjentom do domów przez
farmaceutów nie powinna
być wprowadzona.

Małgorzata Grosman

Wraz z dyskusją
o regulacjach
dotyczących
pozaaptecznego rynku
leków rozgorzał też spór
w sprawie dowożenia
leków na receptę
pacjentom do domów.
Najpierw pojawiły się
głosy, że powinno się
wrócić do projektu
dostarczania takich leków
przez kurierów. Później
odgrzano temat
dowożenia ich przez
farmaceutów.
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Farmaceuto,
zamieniam się w słuch
fundamentalny wpływ na
jakość relacji, jakie zawiązują
się pomiędzy ludźmi. Zgodnie
z teorią von Thuna, która
niezwykle sprawdza się
w relacjach międzyludzkich,
wysyłamy i odbieramy komunikaty na czterech płaszczyznach:
rzeczowej, ujawniania siebie,
relacji oraz apelu. W dalszej
części oczywiście przybliżę
wszystkie poziomy, żeby jednak
było to lepiej zrozumiałe, zacznę
od przykładu zaczerpniętego
z jednej z bliskich mi aptek.

Olga Koc-Olszewska
trener Aptekarskiej
Szkoły Zarządzania

„I’m all ears” – mówi
angielski idiom, którego
polskim odpowiednikiem
jest „zamieniam się
w słuch”. Anglicy jednak
są zdecydowanie bliżej
prawdy w swoim zdaniu.
Dosłowne tłumaczenie
zwrotu „I’m all ears”
oznacza „cały jestem
uszami”. OK, może nie
cały, ale zawsze,
ponieważ w tym artykule
pokażę wam, że uszu
macie nie dwoje, ale
czworo. I to każde inne.

M

acie czasem wrażenie, że
mówicie coś do kogoś,
mając jak najlepsze intencje,
a ten ktoś reaguje zupełnie
– waszym zdaniem – irracjonalnie? Zakładam, że pewnie
jak większość ludzi chcielibyście
być dobrze rozumiani i żeby
wasi koledzy z apteki oraz
pacjenci słyszeli dokładnie
to, co chcecie im przekazać.
Pozwoliłoby to uniknąć wielu
niekontrolowanych konfliktów,
do których dochodziło tylko
dlatego, że ktoś zrozumiał treść
inaczej, niż zakładaliście. Ile
razy dziennie słyszycie: „nie to
miałem na myśli”, „nie o to mi
chodziło”, „nic nie rozumiesz” czy
„to nie tak miało zabrzmieć”?
Żyjemy w bardzo dynamicznym
okresie, kiedy większość z nas
dzień zaczyna i kończy wiadomościami mniej lub bardziej
związanymi z koronawirusem.
Dodatkowo apteka to miejsce
o wyjątkowym poziomie stresu,
gdzie pacjenci przychodzą ze
swoimi problemami, a słowa
mają szczególne znaczenie. Tu
nie ma miejsca na niedomówienia czy nieporozumienia,
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a wieloznaczność słów
jest wręcz zakazana.
Rozbieżność w zrozumieniu
pomiędzy pacjentem
a farmaceutą może mieć
niewyobrażalne konsekwencje
zarówno dla jednej, jak
i dla drugiej strony. Pacjent
przychodzi do apteki po pomoc
i znalezienie antidotum na
swoje przypadłości. Często jest
w takim stanie, że domyślanie
się intencji farmaceuty może
wywołać w nim w gniew, strach
lub niechęć, pomimo że farmaceuta – wydawałoby się – tylko
wytłumaczył działanie leku.
Dlatego konieczne staje się nie
tylko dbanie o wzajemne relacje,
jakie panują pomiędzy wami
a pacjentami, ale również ważna
jest prawidłowa komunikacja
wewnątrz samego zespołu.
CZWORO USZU FRIEDEMANA
SCHULZA VON THUNA

Umiejętność rozumienia
znaczenia komunikatu jest
daleko bardziej zaawansowana
niż umiejętność rozpoznawania
znaczenia słów. Ma ona

Kierowniczka apteki wraca do
pracy po urlopie. Przechodząc
obok stołu, kieruje pytanie do
farmaceutki (żeby była jasność,
mówi normalnym tonem): „Tak
teraz prowadzimy grafik zmian?”.
Jaka może być reakcja na te
słowa? Co tak naprawdę usłyszeliście? A jaka byłaby wasza
pierwsza myśl, zanim pojawiłaby
się odpowiedź? Oto kilka opcji:
1. „Na razie robimy pierwszy
szkic, żeby każdy mógł się
zapoznać. Później powstanie
wersja ostateczna”.
2. „Znowu się mnie czepia.
Pierwszy dzień po powrocie
z urlopu, a już ma pretensje”.
3. „Pewnie myśli, że sobie nie
poradziłam z tym zadaniem
pod jej nieobecność. A tak
chciałam, żeby miała o mnie
i mojej pracy dobre zdanie”.
4. „Wróć do poprzedniego
systemu. Był prostszy”.
Powyższe komunikaty to
odbiór tej samej sytuacji,
ale jest różnica. Została ona
zinterpretowana na czterech
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różnych płaszczyznach, które
von Thun nazwał „uszami”.
„Uszy” te wykształciły się
nam na podstawie cech
charakteru, wychowania
i wykształcenia, które
odebraliśmy, doświadczenia
życiowego i zawodowego,
a także autorytetów oraz innych
czynników, które miały wpływ
na nasze postrzeganie świata.
Co bardzo ważne – większość
z nas ma tendencję do posługiwania się jednymi częściej
niż innymi. A to oznacza, że
w zależności od tego, które
„ucho” jest u nas dominujące
w danym momencie, w taki
sposób interpretujemy
wypowiedzi rozmówców.
Kluczowe dla tej koncepcji jest
uświadomienie sobie posiadania wszystkich czworga „uszu”
i określenie, którym najczęściej
słuchamy, oraz uzmysłowienie
sobie, że nasz odbiorca
również słucha określonymi
„uszami” i ma prawo różnie
odczytywać nasze komunikaty.
Warto teraz przyjrzeć się
każdej z płaszczyzn osobno.

Słuchając na niej, koncentrujemy się na faktach. Nie
szukamy drugiego dna ani
nie zastanawiamy się na nad
intencją rozmówcy. Słyszymy
komunikat takim, jakim on
jest w swoim brzmieniu.
Na tej płaszczyźnie właśnie
farmaceutka usłyszała komunikat nr 1 i stąd w jej głowie
odpowiedź: „Na razie robimy
pierwszy szkic, żeby każdy
mógł się zapoznać. Później
powstanie wersja ostateczna”.

Przykład tego, co mogłaby
usłyszeć farmaceutka mająca
nadmiernie wyczuloną
płaszczyznę ujawniania siebie,
widzimy w odpowiedzi nr 2:
„Znowu się mnie czepia.

Pierwszy dzień po powrocie
z urlopu i już ma pretensje”.
Cała jej uwaga skoncentrowana
jest na szukaniu odpowiedzi
na pytania o kompetencje
kierowniczki, o poziom zaufania,
jakim ją darzy. Na tej płaszczyźnie niezwykle łatwo jest
przypinać łatki i określać, jakim
człowiekiem jest druga strona.

Myśl znajdująca się w punkcie 3
– „Pewnie myśli, że sobie nie
poradziłam z tym zadaniem pod
jej nieobecność. A tak chciałam,
żeby miała o mnie i mojej pracy
dobre zdanie” – obrazuje sposób
słuchania na płaszczyźnie relacji.
Farmaceutka wyczulona była
na sposób, w jaki kierowniczka
zwróciła się do niej. Pomimo że
sam komunikat był jak najbardziej neutralny, na płaszczyźnie
relacji został odebrany jako
bezpośrednia krytyka. Wrażliwe
„ucho” relacji koncentruje się
na szukaniu odpowiedzi na
pytania: „Jak odnosi się do mnie
druga strona?”, „Co może o mnie
myśleć?”, „Czy między nami
jest wszystko w porządku?”.

Tutaj koncentrujemy się na
poszukiwaniu odpowiedzi
na pytania: „Czego oczekuje
ode mnie rozmówca?”,
„Co mogę zrobić?”, „Jak
powinienem się zachować?”.
Osoby tak odbierające
wypowiedzi mają dużą łatwość
w reagowaniu nie tylko na
prośby wyrażone wprost,
ale i na te wyczytane między
wierszami. Niestety przez to
mogą zapominać o własnym
punkcie widzenia i dla
zadowolenia innych robią to,
czego – jak im się wydaje – inni
od nich oczekują. Przez to
„ucho” farmaceutka usłyszała:
„Wróć do poprzedniego
systemu, był prostszy”.

Wiedząc już teraz, że możemy
słyszeć komunikaty jednym
z czworga „uszu”, zdajmy
sobie sprawę, że w sytuacji
stresu, a taką niewątpliwie
jest pandemia, wyostrzają się
nam emocjonalne i relacyjne
płaszczyzny komunikacyjne. To
może prowadzić do nadinterpretacji słyszanych słów. Aby
tego uniknąć lub przynajmniej
ograniczyć, warto przede
wszystkim pogodzić się z faktem
posiadania większej liczby
„uszu”. Kolejnym krokiem będzie
przeanalizowanie, czy moje
myśli odnośnie do usłyszanych
słów na pewno odnoszą się
do obiektywnej prawdy.
Jeżeli nie, to może pytanie
„Tak teraz prowadzimy grafik
zmian?” będzie oznaczało, że
mam po prostu wyjaśnić nowe
rozwiązanie kierowniczce, a nie
że „jestem niekompetentnym
obibokiem, któremu na
wszystko trzeba zwracać
uwagę, a kierownik uwziął
się na mnie, ponieważ jest
zakompleksionym...” Dobrze
jest też przyjrzeć się ogólnemu
obrazowi relacji pomiędzy
rozmówcami. Często to one
uwrażliwiają nasze „uszy”.
Jeżeli niektóre komunikaty
powodują nadwrażliwość,
przyjrzyjcie się im. Pamiętajcie
też, że podobnie mają wasi
współpracownicy i pacjenci,
ale to już temat na inny
artykuł. Żeby słuchać i słyszeć
to, co rozmówca chce
powiedzieć, trzeba ustalić
z nim fakty i intencje. Są na
to dwa skuteczne sposoby:
1. Poznać swojego rozmówcę,
żeby znać jego intencje.
2. Pytać dotąd, aż nie będzie
już pola do nadinterpretacji.
Ćwiczcie swoje „uszy”
i pilnujcie, aby były „czyste”.
Ostatecznie, rozmawiając,
cali jesteście „uszami”.
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Apteka to miejsce
o wyjątkowym poziomie
stresu, gdzie pacjenci
przychodzą ze swoimi
problemami, a słowa mają
szczególne znaczenie.
Tu nie ma miejsca na
niedomówienia czy
nieporozumienia,
a wieloznaczność słów
jest wręcz zakazana.
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Farmaceuta
bez fartucha

logistyczni zajmujący się
kontraktowym przechowywaniem i transportem leków
na zlecenie producentów.
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

Tak jak apteka jest naturalnym miejscem pracy
farmaceuty, biały fartuch
od niepamiętnych
czasów stanowi oczywisty
atrybut aptekarza. I choć
to zdecydowanie rzadziej
obierane ścieżki, my,
farmaceuci, mamy
również inne możliwości
realizacji zawodowej,
w których codzienne
wkładanie fartucha nie
jest już takie oczywiste ani
konieczne.

Z

apytani o pomysły na swoją
przyszłość zawodową
studenci farmacji poza pracą
w aptece ogólnodostępnej lub
szpitalnej najczęściej wskazują
na szeroko rozumiany przemysł.
Jednak pomiędzy wytwarzaniem leków w fabrykach
a ich wydawaniem pacjentom
w aptekach istnieje znaczny
obszar dystrybucji hurtowej, tak
często pomijany w dyskusjach
o możliwościach kariery.
HURTOWNIE I ICH FARMACEUCI

Trójstopniowa kaskada
przemysł – hurt – apteka, której
zawodowym odzwierciedleniem są Osoby Wykwalifikowane, Osoby Odpowiedzialne
i kierownicy aptek, wynika
bezpośrednio z zapisów ustawy
Prawo farmaceutyczne. Każdy
etap łańcucha dystrybucji leku
od jego wytworzenia aż do
dostarczenia pacjentowi jest
koncesjonowany i wymaga
uzyskania urzędowego
zezwolenia na prowadzenie
danego typu działalności.
Zgodnie z ustawową definicją
wszelkie działania polegające na
obrocie produktami leczniczymi
pomiędzy wytwórcami
i importerami a aptekami
stanowią obrót hurtowy.
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Te same przepisy wymagają od
przedsiębiorcy wnioskującego
do Głównego Inspektora
Farmaceutycznego o zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej, aby zatrudnił
magistra farmacji na stanowisku
Osoby Odpowiedzialnej.
W Polsce funkcjonuje ponad
450 hurtowni farmaceutycznych. Choć przepisy prawa
nie różnicują poszczególnych
typów hurtowni, specyfika
branży doprowadziła do
ich wyspecjalizowania.
Najbardziej znane na rynku
hurtownie farmaceutyczne to
pełnoprofilowi dostawcy leków
do aptek. Ogniwem łączącym
wytwórców produktów
leczniczych z pełnoprofilowym
hurtem najczęściej są z kolei
tzw. hurtownie producenckie.
Inna jest charakterystyka
hurtowni wyspecjalizowanych
w konkretnych, często wąskich
profilach branżowych, jak np.
hurtownie realizujące dostawy
leków z importu docelowego,
hurtownie weterynaryjne,
stomatologiczne czy dostarczające ograniczony asortyment
wyłącznie placówkom obrotu
pozaaptecznego. Swoje
hurtownie farmaceutyczne
posiadają także operatorzy

Hurtownie farmaceutyczne
muszą także spełniać ostre
wymogi jakościowe, określone
w zasadach Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej. Należy do
nich m.in. zapewnienie
nieprzerwanego nadzoru nad
systemem zapewnienia jakości
w hurtowni przez odpowiednio
wykwalifikowany personel, stąd
praktycznie każda działająca
w pełnym wymiarze hurtownia
zatrudnia magistra farmacji
jako specjalistę pełniącego
rolę zastępcy i wsparcia Osoby
Odpowiedzialnej. Ponadto
hurtownie dystrybuujące
środki odurzające i substancje
psychotropowe zatrudniają
również farmaceutę do nadzoru
nad obrotem tymi szczególnymi
lekami. W dużych hurtowniach
magistrzy farmacji potrzebni
są także w centralnych działach
jakości. To wszystko pozawala
szacować, że w Polsce około
1000 farmaceutów wykonuje
swój zawód w hurtowniach
farmaceutycznych.
Warto zauważyć, że praca
w hurtowni, zgodnie z zapisami
ustawy o izbach aptekarskich,
stanowi ustawową realizację
zawodu farmaceuty. Wymaga
zatem posiadania aktywnego
prawa wykonywania zawodu,
z czym wiążą się zarówno
prawa, jak i obowiązki.
Podobnie jak aptekarze hurtownicy należą do samorządu
aptekarskiego (izb aptekarskich)
i podlegają kształceniu
ustawicznemu. Mimo pracy
poza apteką nie tracą jednak
do niej prawa, zachowując tym
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samym elastyczną możliwość
powrotu do wykonywania
swojego zawodu na poziomie
detalicznej dystrybucji
leków lub w szpitalach.
Z drugiej strony praca
w hurtowniach producenckich
to nierzadko okazja do
zatrudnienia w działach
dużych, czasem międzynarodowych producentów. Warto
zauważyć, że dystrybutorzy
farmaceutyczni prowadzący
hurtownie często działają też
w innych obszarach rynku
ochrony zdrowia, zatrudniając
farmaceutów i wykorzystując
ich potencjał oraz wiedzę.

Istnieją dwa ścisłe wymogi
formalne pracy farmaceuty
w hurtowni. Jednym z nich
jest wymienione powyżej

posiadanie aktywnego
prawa wykonywania
zawodu. Drugim natomiast
odpowiedni staż pracy.
Prawo farmaceutyczne
wymaga minimum 2-letniego
doświadczenia zawodowego
w aptece lub hurtowni, aby
objąć stanowisko Osoby
Odpowiedzialnej. W praktyce
jednak oczekuje się, żeby każdy
farmaceuta podejmujący pracę
w hurcie posiadał właśnie taki
minimalny staż, tak aby mógł
przejąć obowiązki Osoby
Odpowiedzialnej np. podczas
jej urlopu. Jest to też o tyle
cenne, że właściwie każdy
farmaceuta w hurtowni ma
za sobą pracę za pierwszym
stołem, bezpośrednio
z pacjentem. To doświadczenie
pomaga w zrozumieniu
specyfiki i problematyki
po stronie klienta.

Każda oferta pracy w hurtowni
farmaceutycznej określa jako
niezbędną bardzo dobrą
znajomość przepisów prawa,
przede wszystkim ustawy
Prawo farmaceutyczne
i przepisów Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej. Jest to w pełni
zrozumiałe, ponieważ realizacja
zadań farmaceuty w hurtowni
w praktyce jest wykonywaniem
zadań i nadzorowaniem
operacji właśnie w tych
przepisach wyszczególnionych.
Ponieważ stanowisko Osoby
Odpowiedzialnej jest ściśle
związane z zarządzaniem
jakością, pożądane są ukończone kursy, a jeszcze bardziej
bezpośrednie doświadczenie
z systemami typu ISO lub
innymi „GxP”, czyli dobrymi
praktykami w branży farmaceutycznej. Zdecydowanie pomaga
to w przyjęciu perspektywy
jakościowca, zwłaszcza
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Realizacja zawodowa
farmaceuty w hurcie
stanowić może ciekawe
połączenie „pracy
w przemyśle”
z wykonywaniem zawodu
w rozumieniu przepisów
prawa.
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w realizacji takich zadań jak
prowadzenie audytów.

Osoby Odpowiedzialne
nierzadko stają się
nieformalnymi
„prawnikami” swoich
organizacji w zakresie
przepisów
farmaceutycznych
i pokrewnych z szeroko
rozumianego obszaru
ochrony zdrowia.

Charakter pracy farmaceuty
w hurtowni dość mocno
ociera się również o aspekty
związane z logistyką i szeroko
rozumianym zarządzaniem,
stąd bardzo cenne wśród
kandydatów będzie poszerzenie wiedzy i umiejętności
wykraczające poza klasyczne
ramy studiów farmaceutycznych. Z pewnością rekomendowane i dobrze widziane
jest ukończenie studiów
podyplomowych na takich
kierunkach jak zarządzanie,
jakość, logistyka czy transport.
Wreszcie, w przypadku podejmowania pracy w hurtowniach
producenckich, będących
często gałęzią międzynarodowych koncernów producentów
leków, niezbędna okazuje się
znajomość języków obcych,
przede wszystkim angielskiego.

Jak wygląda praca farmaceuty
w hurtowni? W odróżnieniu
od pracy w aptece zwykle nie
ma tu zbyt wielu kontaktów
z klientami, a praca ma
charakter biurowy. Pracuje się
z szeroko rozumianą informacją
– głównie dokumentami
zarówno w formie papierowej,
jak i danymi pochodzącymi
z często licznych systemów
informatycznych wspierających
działanie firmy. Ponadto bardzo
rozbudowane są kontakty
wewnątrz organizacji, co
skutkuje wymianą dziesiątek
maili dziennie, licznymi
spotkaniami i telefonami.
Intensywność tych interakcji
rośnie wraz z wielkością
organizacji, przez co w dużych
jednostkach praca Osoby
Odpowiedzialnej może
przypominać „centralę
przetwarzającą informacje”:
udzielanie odpowiedzi na
bardzo zróżnicowane pytania,
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podejmowanie decyzji itp.
Codziennością jest także
bezpośredni kontakt z magazynem hurtowni i czynny udział
w aktywnościach operacyjnych.

komunikacyjnych i rozwiązywania problemów, często pod
presją czasu, praca farmaceuty
w hurtowni farmaceutycznej ma
wiele pozytywnych aspektów.

Poszczególne szczegółowe
zadania farmaceuty
pracującego w hurtowni są
ściśle powiązane z realizacją
wymagań nakładanych przez
prawo, głównie w rozporządzeniu w sprawie Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej.
Należą do nich: zarządzane
jakością i dokumentowanie jej
zachowania, organizowanie
i prowadzenie szkoleń dla
personelu, nadzór nad
operacjami i towarzyszącą
im dokumentacją,
a w szczególności zapewnienie
ich zgodności z prawem
farmaceutycznym. Ponadto do
obowiązków farmaceuty należy
monitorowanie warunków
przechowywania i transportu
leków, nadzór nad produktami
reklamowanymi i zwracanymi,
ze szczególnym uwzględnieniem zgłoszeń dotyczących
jakości dystrybuowanych
produktów. Z tym z kolei wiążą
się działania i decyzje podejmowane w procesie wycofywania
i wstrzymywania leków.

Przede wszystkim zwykle jest to
bardzo stabilna i długofalowa
współpraca z pracodawcą, co
stanowi sytuację korzystną
dla obu stron umowy.
Relatywnie krótszy formalny
czas do uzyskania kwalifikacji
kierowniczych w porównaniu
z apteką nierzadko wpływa
na atrakcyjność finansową
pracy w hurtowni. Standardem
jest także dostęp do szkoleń
podnoszących kwalifikacje.

Rolą Osoby Odpowiedzialnej
jest również zabezpieczenie
łańcucha dostaw przed
produktami sfałszowanymi
oraz zapewnienie dostaw od
kwalifikowanych dostawców
i sprzedaży wyłącznie do
uprawnionych odbiorców. Do
standardowych obowiązków
zalicza się także prowadzenie
audytów wewnętrznych
i zewnętrznych, z czym
nierzadko wiąże się konieczność podejmowania podróży
służbowych, a także nadzorowanie podwykonawców.

Obarczona dużą odpowiedzialnością, specjalistyczna,
wymagająca umiejętności

Wraz z osobistym rozwojem
możliwe są awanse, choć z racji
dość krótkiej drabiny w pionach
jakości raczej należy liczyć się
z awansami kwalifikacyjnymi,
w ramach których istnieje możliwość objęcia dodatkowych
zadań i odpowiedzialności.
Z racji charakteru obowiązków
farmaceuta w hurtowni zwykle
ma dostęp do szerokich
uprawnień i licznych danych,
dzięki czemu dysponuje dużą
wiedzą o swojej organizacji.
Doświadczenie zdobyte
w dystrybucji farmaceutycznej
znacznie ułatwia dalszy rozwój
kariery w szeroko rozumianym
przemyśle farmaceutycznym,
a co równie istotne – aktywne
prawo wykonywania zawodu
zawsze pozwala na powrót
do pracy w aptece.
Ostatecznie praca w hurtowni
farmaceutycznej ma organizacyjne zalety typu: klasyczny
wymiar i czas pracy (zatrudnienie u jednego przedsiębiorcy
w pełnym wymiarze, praca
jednozmianowa), wolne
weekendy, możliwość pracy
zdalnej. Z drugiej strony
charakter obowiązków wymaga
dostępności w sytuacjach
awaryjnych także w niestandardowych godzinach.
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JAK SIĘ LECZY CHOROBĘ KORONAWIRUSOWĄ?

Farmakoterapia

COVID-19
mgr farm.
Karolina Wotlińska-Pełka
członek Częstochowskiej
Okręgowej Rady Aptekarskiej

COVID-19 – coronavirus
disease 2019 – jest ostrą
chorobą zakaźną układu
oddechowego
wywoływaną przez
beta-koronawirus
SARS-CoV-2. Według
danych WHO
na 12 maja 2020 r.
odnotowano ponad
4 mln potwierdzonych
zakażeń i 283 tys. ofiar
śmiertelnych tej
pandemii.

S

ARS-CoV-2 jest zupełnie
nowym, szybko
przenoszącym się patogenem i niestety nie ma na
niego leku o potwierdzonej
skuteczności. Prace nad
efektywną farmakoterapią
rozpoczęto od przeszukania
zbiorów istniejących już
leków metodami obliczeniowymi, wykorzystując sztuczną
inteligencję. Sekwencja
genomu wirusowego została
udostępniona przez chińskich
naukowców, co przyspieszyło
tok prac. Pierwotnie otrzymaną bazę potencjalnych
leków przeciwwirusowych
skonfrontowano z terapią
stosowaną przy SARS-CoV,
filogenetycznie podobnym
wirusie, który wywołał
epidemię w 2002 r.
RE MDE S I WI R ,
C HLO RO C HI N A
I FAW I P I R AW I R

Pierwszymi kandydatami do
potencjalnego leczenia były
remdesiwir (lek pierwotnie
opracowany do terapii wirusa
ebola, analog adenozynowy),
chlorochina (lek przeciwmalaryczny o działaniu
przeciwwirusowym) oraz
lopinawir z rytonawirem
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(kompleks stosowany w terapii
HIV, inhibitor proteazy 3CL).
Niedługo później Japonia
dołączyła do tej grupy swój
fawipirawir, którego punktem
uchwytu jest polimeraza
wirusowa RNA. Leki badano
w monoterapii i multikompleksach, a ostatecznie wykazano,
że politerapia jest bardziej
obiecująca. Dzięki zastosowaniu kilku leków działających na
różne etapy wnikania
i replikacji wirusa można
uniknąć jego ewentualnej
oporności na leczenie.
W niedawno opublikowanym
badaniu naukowców
południowokoreańskich
wskazano na skuteczność
zastosowania trzech leków:
lopinawiru z rytonawirem
(Kaletra) i rybawiryną (analogiem nukleozydowym
stosowanym w ciężkich
zakażeniach HCV i RSV) oraz
interferonem beta-1b. Co
ciekawe, sama rybawiryna
i Kaletra, stosowane wcześniej
z interferonem alfa, dały wyniki
rozczarowujące. W międzyczasie ustalono, że o ile interferony
wykazujące naturalnie
aktywność przeciwwirusową
mogą przynieść korzyść

w leczeniu COVID-19, to akurat
interferon alfa ma działanie
stymulujące ekspresję ACE-2,
głównego receptora wirusowego SARS-CoV-2, i potencjalnie
nie powinien być stosowany
w pierwszej fazie infekcji.
J AK K OR ON AW I R U S
ATAKUJE ORGANIZM?

Dość szybko okazało się, że
powodzenie terapii COVID-19
zależy od etapu choroby
i kondycji chorego. SARS-CoV-2
jest dynamicznie rozwijającym
się wirusem i infekcja powoduje
wielonarządowe zapalenie
wirusowe obejmujące głównie
płuca i serce, ale także nerki,
mózg, wątrobę czy układ
trawienny. W przebiegu
choroby dochodzić może do
zapalenia płuc, które u niektórych chorych przechodzi
w formę ciężką, z procesem
zapalnym, aktywacją kaskady
czynników cytokinowych
i chemokin, kończącym się
ARDS (zespół ostrej niewydolności oddechowej), uszkodzeniem płuc a niejednokrotnie
śmiercią.
Postać ciężka może się rozwijać
potencjalnie u osób starszych
z towarzyszącymi chorobami,
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czyli nadciśnieniem, cukrzycą,
otyłych i w pewien sposób jest
warunkowana pochodzeniem.
Częściej występuje u Afroamerykanów, Azjatów i w rejonie Morza
Śródziemnego. Ta korelacja
kojarzona jest z pewnym
rodzajem enzymopatii, czyli
niedoborem dehydrogenazy-6-glukozo-fosforanowej. Jest to
genetycznie uwarunkowane
schorzenie prowadzące do niedokrwistości i często ujawniające się
pod wypływem czynników
chemicznych. Jednym z nich jest
chlorochina i hydroksychlorochina, co rzuca pewne światło na
sprzeczne wyniki badań
klinicznych tych leków. U osób
z niedoborem G6PD po
zastosowaniu chlorochiny
dochodzi do hemolizy krwi
o różnym nasileniu.
Obecnie wiadomo już, że
COVID-19 przebiega ze stanem
zapalnym śródbłonka naczyniowego, który traci zdolności
antykoagulacyjne, co prowadzi
do wykrzepiania się krwi.
Mikrozakrzepy są powodem
niewydolności oddechowej
i mogą też prowadzić do zawału
mięśnia sercowego. Większa
tendencja do chorób zakrzepowych u Afroamerykanów może
więc też tłumaczyć wyższą
śmiertelność w tej grupie.
Patogeneza COVID-19 pokazuje,
że podstawą dla dobrze
prowadzonej terapii będzie
ustabilizowanie chorób towarzyszących, szczególnie cukrzycy
i nadciśnienia, w pierwszej fazie
z lekami przeciwwirusowymi,
a w przypadku rozwoju procesu
zapalnego nacisk powinien być
przeniesiony na leczenie tłumiące
odpowiedź zapalną gospodarza.
Zbyt wczesne zastosowanie
leków tłumiących odpowiedź
zapalną układu odpornościowego
gospodarza może nasilić wnikanie
wirusa, a zbyt późno zastosowane
leczenie przeciwwirusowe
obciąży organizm działaniem
potencjalnie toksycznych leków.
W trakcie całego procesu leczenia

powinna być włączona komponenta antykoagulacyjna
i ewentualnie tlenoterapia.

Pierwsze wyniki badań nie
przyniosły rozstrzygnięć, a jedynie
przeciwstawne wyniki z różnych
ośrodków. Powodem jest
obciążenie opieki zdrowotnej
w krajach o dużym nasileniu
choroby, stosowanie leków,
których dawek nie dostosowano
w próbach na zwierzętach,
i z małej liczebności grup chorych
w różnym stanie klinicznym. Taka
sytuacja spowodowała, że WHO
ogłosiła projekt „Solidarity”,
w którym mogą brać udział
ośrodki z każdego kraju stosujące
terapię remdesiwirem, chlorochiną lub hydroksychlorochiną oraz
lopinawirem z rytonawirem. Leki
mają być stosowane w politerapii
i z zastosowaniem interferonów.
Retrospektywny opis leczenia ma
pomóc w stworzeniu jednolitego
protokołu postępowania.
Obecnie każdy kraj opiera się na
własnych rekomendacjach
terapeutycznych. Polska wskazuje
powyższe leki jedynie do terapii
w ramach badań klinicznych
z naciskiem na konieczność
leczenia objawowego z dołączoną heparyną niskocząsteczkową.
W większości krajów lekarze
prowadzący muszą wybrać
między chlorochiną a lopinawirem i (lub) rytonawirem
z ewentualnie włączanym
interferonem i remdesiwirem dla
postaci ciężkiej. Japonia stosuje
fawipirawir, lek rodzimej
produkcji, obecnie udostępniła
go 38 innym krajom. 11 maja
EMA zaleciła rozszerzenie
stosowania remdesiwiru u osób,
u których rozwija się postać
ciężka.
Spośród dotychczas badanych
leków przeciwcytokinowych
obiecujące wyniki przyniósł
tocilizumab, przeciwciało
monoklonalne blokujące
interleukinę 6 (IL-6), oraz anakinra

blokująca IL-1, a niestety
rozczarował sarilumab, także lek
biologiczny, przeciwciało
monoklonalne przeciw IL-6,
którego producent stara się
o uruchomienie kolejnych badań
z innymi kryteriami. W postaci
lekkiej lub bezobjawowej nie
zaleca się obecnie leczenia
przeciwwirusowego.

Pandemia obejmuje
ok. 215 krajów o różnej
zamożności, dlatego optymalne
wydaje się znalezienie możliwie
taniego i znanego leku o dobrym
profilu bezpieczeństwa.
Typowanie informatyczne
i badania retrospektywne
pozwoliły na wyłonienie kilku
takich leków, które są obecnie
badane. Są to:
• famotydyna – lek blokujący
receptory histaminowe H2
o jednocześnie typowanym
działaniu przeciwwirusowym
wobec SARS-CoV-2 badany w USA,
• chlorpromazyna – to pochodna
fenotiazyny o działaniu przeciwpsychotycznym i typowanym
przeciwwirusowym, zaletą leku
jest wysoka dystrybucja
w płucach i ślinie,
• izotretynoina – lek stosowany
w dermatologii do terapii
przeciwtrądzikowej, jednocześnie
ma działanie immunomodulujące
utrzymujące się do 6 miesięcy po
zakończeniu leczenia oraz
przeciwwirusowe,
• lewamizol – lek przeciwrobaczy
o działaniu immunomodulującym wzmacniającym odpowiedź
limfocytów T, a jednocześnie
wiążący się z proteazą papainową
PL-pro niezbędną do replikacji
wirusa, obecnie w badaniu
klinicznym razem z budezonidem
i formterolem,
• iwermektyna – lek przeciwpasożytniczy wykazujący silne
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Pierwszymi kandydatami do potencjalnego
leczenia były remdesiwir (lek pierwotnie
opracowany do terapii
wirusa ebola, analog
adenozynowy), chlorochina (lek przeciwmalaryczny o działaniu
przeciwwirusowym)
oraz lopinawir z rytonawirem (kompleks stosowany w terapii HIV,
inhibitor proteazy 3CL).
Niedługo później
Japonia dołączyła do
tej grupy swój fawipirawir, którego punktem
uchwytu jest polimeraza wirusowa RNA.
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arytmiczny, bloker kanałów
jonowych i antagonista receptora
adrenergicznego wykazuje silną
inhibicję wejścia do komórek
filowirusów i obecnie z werapamilem, blokerem kanału
wapniowego o podobnym
działaniu przeciwwirusowym, jest
przewidziany w badaniu
klinicznym w Polsce jako
potencjalny lek w COVID-19,

działanie przeciwwirusowe
wobec SARS-CoV-2, w badaniu
amerykańskim ograniczyła
śmiertelność do 7 proc. wobec
21 proc. w grupie kontrolnej,

Dość szybko okazało się,
że powodzenie terapii
COVID-19 zależy od
etapu choroby i kondycji chorego. SARS-CoV-2 jest dynamicznie rozwijającym się
wirusem i infekcja
powoduje wielonarządowe zapalenie
wirusowe obejmujące
głównie płuca, serce,
ale i nerki, mózg,
wątrobę czy układ
trawienny.

• doksycyclina – antybiotyk
tetracyklinowy o działaniu
przeciwzapalnym, immunomodulującym i udowodnionym
przeciwwirusowym wobec
wirusa dengi,
• kolchicyna – lek o działaniu
przeciwzapalnym i potencjalnie
kardioprotekcyjnym,
• indometacyna – niesteroidowy
lek przeciwzapalny o silnym
bezpośrednim działaniu
przeciwwirusowym wobec
SARS-CoV i CCoV przez blokowanie syntezy wirusowego RNA,
• meflochina – lek przeciwmalaryczny blokujący efekt
cytopatyczny w badaniu na
komórkach Vero,
• atowakwon – lek przeciwmalaryczny o potencjalnym
działaniu przeciwwirusowym
wobec SARS-CoV-2 w modelowaniu przestrzennym, przewidziany
w badaniu klinicznym razem
z azytromycyną,
• azytromycyna – antybiotyk
makrolidowy o działaniu
immunomodulującym i udowodnionym przeciwwirusowym
wobec wirusa Zika i rhinowirusom,
• amiodaron – lek przeciw-
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• deferoksamina – lek chelatujący
żelazo i glin, w badaniach na
zwierzętach wykazał działanie
przeciwcytokinowe wobec IL-6,
testowany w badaniach
klinicznych w Iranie,
• takrolimus – makrolid stosowany
w onkologii, inhibitor kalcyneuryny zapobiegający replikacji
wirusowej,
• prazosin – antagonista receptora
alfa-1AR, obecnie stosowany
w terapii przerostu gruczołu
krokowego, retrospektywnie
o 22 proc. obniżał ryzyko śmierci
przez ARDS, blokuje powstawanie
IL-6, tu też wskazuje się zasadność
badań innych leków z tej grupy,
czyli doksazosyny czy sylodosyny.
SZC ZEPI EN I A B C G

Oprócz typowania modelującego
i prób zastosowania leków
zarejestrowanych w innych
wskazaniach niż COVID-19
przeprowadzano też obserwacyjne badania retrospektywne.
Starano się znaleźć korelację
między wyższą zapadalnością
i tendencją do rozwijania się
postaci ciężkiej a czynnikami
genetycznymi, chorobami
współistniejącymi czy chociażby
kalendarzem szczepień stosowanym w różnych krajach.
Z obserwacji wynika, że istnieje
nawet sześciokrotnie mniejsza
zapadalność na terenach objętych
obowiązkowym szczepieniem
BCG. Zauważono także wysoki
poziom przeciwciał przeciwróżyczkowych u ozdrowieńców,
a nawet pewną korelację między
szczepieniami na polio a niższą

zjadliwością nowego koronawirusa, czy w końcu założono
krzyżową aktywność anty-SARS-CoV-2 przeciwciał MV-Morbillivirus, wirusa odry.
Zauważono, że w krajach
nieobjętych obowiązkową
szczepionką przeciwgruźliczą BCG
(Bacille Calmette-Guerin), czyli we
Włoszech, USA i Holandii,
zanotowano wyższą śmiertelność.
Dodatkowo wolniejszy wzrost
potwierdzonych zakażeń
zauważono w pierwszych
30 dniach epidemii w krajach
z trwającym programem
szczepień BCG. Kilka badań
potwierdza ogólnie niższą
śmiertelność u dzieci szczepionych przeciw gruźlicy z powodu
zakażeń układu oddechowego,
ale nie jest znany mechanizm
tego zjawiska.
Prawdopodobnie dochodzi do
stymulacji wrodzonego układu
odpornościowego, wzbudzenia
makrofagów, które w pierwszej
linii chronią organizm przed
różnymi patogenami. Nie do
końca też wiadomo, jak długo ta
ochrona miałaby być skuteczna,
dlatego uruchamiane są badania
kliniczne mające to ustalić. Próby
rozpoczynają się w Holandii
(badanie rekrutuje 1500
pracowników medycznych i 1600
osób powyżej 60. roku życia),
Australii (przewidywana
rekrutacja dla 4000 osób), Grecji,
Niemczech, Francji, Danii, USA,
szczególnie jako prewencja
COVID-19 dla personelu
medycznego, ale również jako
ogólne postępowanie zapobiegawcze, np. w Indiach.
Jedno badanie w Egipcie zostało
uruchomione celem ustalenia
ewentualnej korelacji między
odpornością na nowego koronawirusa a szczepieniem przeciwko
odrze szczepionką MMR.

Inną drogą do ewentualnej
ochrony przeciwwirusowej

patent na zdrowie

JAK SIĘ LECZY CHOROBĘ KORONAWIRUSOWĄ?

i stabilizacji COVID-19 jest
potencjalna regulacja układu
RAA – renina, angiotensyna,
aldosteron. Wirus wykorzystuje
receptor ACE-2 jako główne
miejsce wnikania do komórek
ludzkich, a więc potencjalne
blokowanie tego procesu ma
zahamować pasaż wirusowy.
Problem polega jednak na tym, że
układ RAA reguluje funkcje serca,
płuc i nerek, a więc potencjalna
ingerencja może mieć niekorzystny wpływ na ważne organy
wewnętrzne.
Dzięki badaniom retrospektywnym wiadomo, że inhibitory ACE
i blokery receptora angiotensynowego nie pogarszają rokowań
w COVID-19. Ostrożne szacunki
wskazują, że mogą być wręcz
wskazane, dlatego z tej grupy
badane są sartany – telmisartan
czy losartan – leki powszechnie
stosowane w nadciśnieniu
i chorobie wieńcowej. Wirus
łącząc się z receptorem ACE2,
promuje też negatywne skutki
większych ilości angiotensyny II,
która zwykle jest równoważona
przez angiotensynę 1-7. U osób
z nadciśnieniem i cukrzycą
pogłębia tym samym brak tej
równowagi i przyczynia się do
rozwoju powikłań, uszkodzenia
śródbłonka, wykrzepiania
i potęguje odpowiedź zapalną.
Ustalono również, że hipercholesterolemia promuje intensywne
wnikanie wirusa przez receptor,
a u cukrzyków może dochodzić
do jego nieenzymatycznej
glikozylacji i spontanicznego
powstawania czynników
zapalnych, co przyczynia się do
efektywniejszego zakażenia.
W badaniach próbuje się stosować
angiotensynę 1-7, RhACE2
(APNO1) – rekombinowany ludzki
enzym konwertujący angiotensynę 2, blokujący receptory
wirusowe, a wspomagająco
statyny obniżające poziom
cholesterolu i leki stabilizujące
glikemię. Z nowych leków
hipoglikemizujących badane są:
linagliptyna i sitagliptyna – inhibitory DPP4 i dapagliflozyna, hamuje

białka transportujące sód-glukoza
SGLT2, dotychczasowe badania
wskazują, że może wpływać
korzystnie na metabolizm
energetyczny, stres oksydacyjny,
niedotlenienie tkanek i zapalenie,
ale jego stosowanie w COVID-19
może prowadzić do kwasicy
ketonowej, dlatego leczenie musi
się odbywać w warunkach
szpitalnych.
P O DAWA NI E O S O C Z A

Najbardziej naturalną terapią jest
podawanie oczyszczonego
osocza osób, które przeszły
infekcję. Taka metoda sprawdziła
się już w czasie epidemii grypy
w 1918 r. czy w leczeniu eboli,
MERS, grypy A/H1N1 i znajduje
zastosowanie w leczeniu
COVID-19. Wyniki są obiecujące,
jedynym ograniczeniem jest
konieczność znalezienia dawców
z odpowiednią ilością przeciwciał
w surowicy. Wiele firm zajmujących się terapią preparatami
osoczowymi pracuje nad
uzyskaniem osocza hiperimmunizującego, tzw. hiperimmunologicznej terapii immunoglobulinowej, a także rekombinowanych przeciwciał humanizowanych wzorowanych na
naturalnych immunoglobulinach
anty-SARS-CoV-2. Kilku producentów zadeklarowało rozpoczęcie
prób w okolicach lipca: Celltrion
z Południowej Korei, Xenothera
z Francji czy naukowcy izraelscy
i skandynawscy. Byłoby to bardzo
korzystne postępowanie
nieograniczone podażą osocza.
COVID-19 w większości przypadków przebiega dość łagodnie,
a największym problemem jest
zapobieganie i przeciwdziałanie
rozwijającemu się procesowi
zapalnemu. W badaniach
klinicznych widocznych na
platformie www.clinicaltrials.org
1 maja dla jednostki COVID-19
zarejestrowano 1134 badania
kliniczne. Duża ilość z nich
dotyczy badania nowych leków
hamujących proces cytokinowy.
Odpowiedź zapalna jest bardzo
złożona, dochodzi do aktywacji

wielu czynników komórkowej
odpowiedzi immunologicznej,
znacznie wzrasta poziom IL-6,
spada liczba limfocytów T, rośnie
IL-2, IL-10, INF-v. Testowane są
nowe biologiczne leki hamujące
ten proces na wielu etapach:
• TJM2 – stosowane w zespole
uwalniania cytokin, neutralizujące
przeciwciało anty-GM-CSF z tym
samym punktem uchwytu:
gimsilumab, lenzilumab,
sargramostim,
• ruksolitynib, TD-0903, baricytynib, tofacitinib – inhibitory kinazy
tyrozynowej JAK1 i JAK2,
• leronlimab (PRO140) – przeciwciało anty-CCR5; lek obecnie
stosowany u 390 krytycznie
chorych pacjentów w USA, dał
obiecujące wyniki w mniejszych
próbach,
• kanakinumab, anakinra –
przeciwciała anty-IL-1,
• klazakizumab, sarilumab,
siltuksimab, tocilizumab –
przeciwciała anty-IL-6,
• piklidenoson – agonista A3AR,
• LY3127804 przeciwciało
antyangiopoetynowe 2Ang2,
• talidomid i jego pochodna
leflunomid,
• selineksor – inhibitor XPO1,
• BMS-986253 – przeciwciało
anty-IL-8,
• akalabrutynib – inhibitor kinazy
tyrozynowej Brutona.
To tylko pewien wycinek
pokazujący skalę wysiłków
podejmowanych w terapii
COVID-19. Kluczowe jest
odpowiednio wczesne rozpoznanie, monitorowanie i zastosowanie leków dobranych do stadium
choroby, a to wydaje się być tak
samo skomplikowane jak nasz
organizm.
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Pandemia obejmuje
ok. 215 krajów o różnej
zamożności, dlatego
optymalne wydaje się
znalezienie możliwie
taniego i znanego leku
o dobrym profilu
bezpieczeństwa.
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Czy uratuje nas

odporność zbiorowa?

Wirusy i inne
patogeny zagrażały
nam zawsze,
a odporność zbiorowa
stała się jednym
z niezbędnych
elementów
przetrwania naszego
gatunku. Czym jest
ten mechanizm i czy
może być skuteczną
bronią przeciwko
koronawirusowi?

O

dporność zbiorowa,
inaczej nazywana
populacyjną lub
stadną, jest pośrednią formą
ochrony przed chorobami
zakaźnymi. Mówi się o niej,
gdy znaczna część populacji
staje się odporna na zakażenie
i zabezpiecza w ten sposób
osoby niechronione.
Mechanizm jej działania jest
dość prosty: im większy jest
odsetek osób uodpornionych
na dany patogen, tym mniejsze
prawdopodobieństwo, że
nieodporni członkowie
społeczeństwa wejdą z nim
w kontakt, zarażą się i zachorują.
Zjawisko to występuje w przypadku chorób przenoszonych
z człowieka na człowieka
i zazwyczaj rozwija się dzięki
szczepieniom ochronnym.
W przypadku koronawirusa na
razie musi być inaczej – nie
opracowano jeszcze skutecznej
i bezpiecznej szczepionki, jedyną
możliwością wytworzenia
przeciwciał w organizmie jest więc
zetknięcie z patogenem, czyli
„przechorowanie” COVID-19. W taki
sposób obecnie walczy Szwecja.
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O odporności pozyskiwanej
poprzez chorobę i wytworzenie
się przeciwciał przeciwko
wywołującemu ją patogenowi
zaczęto mówić w latach 30.
ubiegłego wieku w kontekście
epidemiologii odry. Szczepionkę
przeciwko tej chorobie opracowano dopiero w latach 60.,
wcześniej obserwowano więc
dzieci, które zachorowały i którym
udało się wyzdrowieć. Badacze
stwierdzili, że gdy odsetek
ozdrowieńców sięgnął 66 proc.,
epidemia zahamowała. To właśnie
odsetek osób uodpornionych jest
kluczowy w zjawisku odporności
zbiorowej, a zależy od tzw.
współczynnika reprodukcji, czyli
przeciętnej liczby osób, które
zakażony jest w stanie sam
wtórnie zakazić.
Ponieważ jedna osoba chora na
ospę zaraża średnio 10 osób
zdrowych, aby w danej społeczności osiągnąć odporność
zbiorową, trzeba zaszczepić co
najmniej 9 na 10 osób (a więc
przynajmniej 90 proc. populacji).
Próg bezpieczeństwa dla odry
ustalono na 95 proc., dla krztuśca

92-94 proc., błonicy i różyczki
83-86 proc., świnki 75-86 proc.
Co więcej, aby można było mówić
o odporności zbiorowej,
konieczne jest systematyczne
szczepienie kolejnych pokoleń
w danej populacji, gdyż w innym
przypadku zwiększający się
odsetek osób niezaszczepionych
spowoduje nawrót epidemii.
Czy więc próby zastosowania
odporności stadnej jako broni
przeciwko koronawirusowi
SARS-CoV-2 mają jakikolwiek
sens?

Stanowisko WHO w sprawie
budowania odporności
populacyjnej naturalnie, bez
udziału szczepionki, jest
sceptyczne. Przede wszystkim
naukowcy nie są jednomyślni
w kwestii uzyskiwania odporności
na koronawirusa w wyniku
przechorowania COVID-19
– wciąż nie wiadomo, czy
przeciwciała pojawiają się
u wszystkich ozdrowieńców i jak
długo pozostają w organizmie.
Byłoby idealnie, gdyby odporność

patent na zdrowie

LEK NA COVID-19?

okazała się trwała, tak jak
w przypadku odry, niestety coraz
więcej naukowych doniesień
wskazuje na okres od kilku
miesięcy do dwóch lat. Oznacza
to, że gdy nabyta odporność
społeczeństwa przeciwko
SARS-CoV-2 będzie wygasać,
epidemia powróci (czyli
w przypadku 12-miesięcznego
utrzymywania się przeciwciał
w organizmach ozdrowieńców
epidemia będzie wracać co
roku). W tym czarnym scenariuszu światełkiem w tunelu jest
możliwość lżejszego przechodzenia COVID-19 przy każdym
kolejnym zakażeniu. Zamiast
światełka może być też jednak
pędzący prosto na nas pociąg
– dominujący szczep wirusa
może ulec zmianie (zmutować)
z powodu odporności stadnej
działającej w tym przypadku jako
presja ewolucyjna.
Gdy mowa o sukcesach
mechanizmu odporności
populacyjnej, zazwyczaj
wymienia się wygraną walkę
ludzkości z wirusem grypy
hiszpanki. Ten niezwykle
drapieżny patogen w latach
1918-1920 zainfekował około
500 mln osób, co stanowiło
wówczas 1/3 ludności świata.
W trudnych, powojennych
czasach nie można było
szczególnie liczyć na służbę
zdrowia i naukowe eksperymenty, liczbę zgonów oszacowano na 50-100 mln. Pandemia
jednak w końcu wygasła, gdyż
ludzkość prawdopodobnie
uodporniła się na wirusa
hiszpanki (ale już nie na inne
zmutowane wirusy grypy,
z którymi wciąż mamy do
czynienia).
Koszt, jaki poniósł wówczas
świat, był jednak gigantyczny
i z pewnością nie tego dziś
oczekujemy, mówiąc o odporności populacyjnej. Niektórzy
naukowcy przypominają nam
zresztą, że termin „odporność
stadna” początkowo dotyczył
głównie weterynarii i odnosił się
do populacji jako całości, bez

uwzględniania losu pojedynczych zwierząt. Ludzie zaś nie są
stadem, dla nas ważne jest każde
życie i nie możemy nikogo
„poświęcać” dla dobra innych.

W przypadku koronawirusa
trudno jednoznacznie określić
próg bezpieczeństwa wymagany
dla uzyskania odporności
zbiorowej, gdyż współczynnik
reprodukcji wirusa zależy od
wielu zmiennych, m.in. gęstości
zaludnienia, wieku pacjenta czy
nawet jego płci (stwierdzono, że
mężczyźni chorują częściej), a bez
masowych testów serologicznych
trudno nawet określić odsetek
osób zakażonych, gdyż większość
przechodzi chorobę bezobjawowo lub bardzo lekko. Ponadto
w różnych krajach notuje się
różną śmiertelność na COVID-19
(niespełna 2 proc. w Korei
Południowej, ale prawie 13 proc.
we Włoszech), na co z kolei
wpływ ma wydajność systemu
opieki zdrowotnej w danym kraju
czy struktura wiekowa społeczeństwa. Widełki dla współczynnika
reprodukcji koronawirusa to
od 2 do 6 (czyli zależnie od kraju
jedna osoba zakażona
zaraża od 2 do 6 zdrowych osób),
przez co próg bezpieczeństwa dla
odporności zbiorowej wynosi
między 50 a 83 proc. Uśredniając
tę wartość do 67 proc., konieczne
jest zakażenie wirusem właśnie
takiego odsetka ludzkości, by
pozostałe 23 proc. było względnie
bezpieczne. Oznacza to 5 mld
zainfekowanych osób, z czego
zmarłoby około 30 mln!
Czy podobne obliczenia
wykonały rządy krajów, które na
początku epidemii zdecydowały
się nie płynąć z prądem restrykcji
stosowanych przez większość
państw, lecz czekać na masową
odporność swojego społeczeństwa? Na taki krok zdecydowały
się Wielka Brytania i Szwecja, na
początku pandemii przez chwilę
myślała o tym Francja. Trzeba
jednak zaznaczyć, że kilka tygodni
temu statystyki prezentowały się
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zupełnie inaczej. W połowie maja
– w momencie, gdy zamykamy to
wydanie – liczba zgonów
spowodowanych przez COVID-19
przekroczyła nieprzekraczalny, jak
się wydawało dwa miesiące
temu, pułap 280 tys. zgonów
spowodowanych 10 lat temu
przez świńską grypę.
Wygląda więc na to, że współczynnik reprodukcji wirusa okazał
się wyższy, niż można się było
spodziewać, więc i próg
bezpieczeństwa stał się
nieosiągalny naturalnymi
metodami, bez zatrważających
strat w ludziach. Wiadomo, że
zarówno Wielka Brytania, jak
i Francja w pewnym momencie
zdecydowały się jednak
wprowadzić ostre restrykcje, by
jak najszybciej spłaszczyć falę
epidemii, jedynie Szwecja wciąż
jeszcze gra według własnych
zasad. Choć zamknięto w tym
kraju niektóre szkoły i uczelnie,
a wiele osób pracuje zdalnie,
wciąż otwarte są restauracje, kina
czy siłownie, a mieszkańcy starają
się żyć normalnie.
Z danych Instytutu Johna
Hopkinsa wynika, że w Szwecji
obecnie odnotowano prawie
29 tys. potwierdzonych
przypadków zakażenia, a liczba
zgonów wyniosła już 3460
(dane z 14 maja 2020 r.). Polska,
z niemal czterokrotnie większą
liczbą ludności, notuje dziś dwa
razy mniej zakażeń i jeszcze
mniej zgonów – choć trzeba
brać pod uwagę również liczbę
wykonywanych testów.
W Szwecji się na nich zdecydowanie nie oszczędza, gdyż to
jedno z podstawowych narzędzi
kontroli przy próbie uzyskania
odporności populacyjnej. Czy
rząd Szwecji zdecyduje się
zmienić strategię, by spróbować
spłaszczyć rosnący wskaźnik
zakażeń – okaże się w najbliższych dniach i tygodniach.
Z drugiej strony – przecież
właśnie o te zarażenia (a więc
i zgony) chodzi w mechanizmie
odporności zbiorowej.
Kamila Śnieżek

W przypadku koronawirusa nie opracowano
jeszcze skutecznej
i bezpiecznej szczepionki, jedyną możliwością wytworzenia
przeciwciał w organizmie jest więc
zetknięcie z patogenem,
czyli „przechorowanie”
COVID-19.
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Cynk buduje odporność

C
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Cynk w ostatnich
miesiącach stał się
obiektem
zainteresowania
wszystkich. Ma to związek
z informacją, że ten
pierwiastek chroni nas
przed zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2.
Niezaprzeczalnym faktem
jest to, że cynk pomaga
w budowaniu
odporności. A zdrowy
organizm potrafi poradzić
sobie z różnymi
chorobami sezonowymi
i przeciwdziałać tym
przewlekłym. Co jeszcze
warto wiedzieć o cynku
i jego roli?

ynk jest odpowiedzialny
za prawidłową pracę
w zasadzie każdego
układu fizjologicznego
w organizmie człowieka.
Potwierdzeniem tego jest fakt,
że ten pierwiastek wchodzi
w skład ponad 300 enzymów,
które katalizują różnorodne
reakcje biochemiczne, sterując
tym samym metabolizmem
białek, tłuszczów i węglowodanów. Odpowiedni poziom
tego pierwiastka w ogromnej
mierze zależy od zdrowej
i zbilansowanej diety.

Źródłem cynku o najlepszej
przyswajalności są owoce
morza oraz produkty zwierzęce,
np. wołowina. Dlatego tak
ważna jest odpowiednia
suplementacja tego pierwiastka przez osoby, które są na
diecie wegetariańskiej lub
wegańskiej. Niedobór cynku
stwierdza się u ok. 17 proc.
populacji. Odpowiednia
dzienna podaż powinna
wynosić 11 mg u dorosłego
mężczyzny, natomiast u kobiet
ta dawka waha się od 8 do 11 mg
w zależności od tego czy są
w ciąży lub w trakcie laktacji.
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W przypadku niedoborów
objawy mogą być bardzo
niejednoznaczne. Począwszy
od osłabienia włosów i paznokci, a skończywszy na zaburzeniach metabolicznych lub
neurologicznych. Bardzo często
w badaniach u osób chorych
na alzheimera, parkinsona lub
depresję stwierdza się
zmniejszony poziom cynku
w centralnym układzie
nerwowym, który w ogromnej
większości jest związany
z białkami i ulega kumulacji.
Popularnym wskazaniem do
uzupełnienia niedoboru tego
pierwiastka jest również
poprawa parametrów nasienia
u mężczyzn. Już od dłuższego
czasu wiadomo, że cynk
wpływa pozytywnie na
budowę plemników, ich
ruchliwość, a także chroni
zawarty w nich materiał
genetyczny przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników.
Poprawia także funkcjonowanie
prostaty, która ma niebagatelny
wpływ na wysoką jakość
nasienia. W dzisiejszych
czasach, gdy problem
niepłodności dotyczy coraz
większej liczby par, odpowiednia dieta bądź leczenie
niedoboru mogą okazać się
bardzo istotne.

Metabolizm cynku rozpoczyna
się od jego wchłaniania, które
odbywa się głównie w jelicie
cienkim za pomocą enterocytów. Tam łączy się z odpowiednimi transporterami (np. ZIP1/
SLC39A1) i trafia do krwiobiegu.
Jak było wspomniane już
wcześniej, cynk w organizmie
w głównej mierze łączy się
z albuminami i makroglobulinami. Wydalany jest w większości z kałem, ale jego niewielkie
ilości są obecne w moczu,
pocie lub w męskim nasieniu.

Bardzo ważną funkcją cynku
jest wpływ na prawidłową
pracę trzustki. Ma to ogromne
znaczenie, jeśli chodzi o ilość
produkowanej insuliny
i gospodarkę węglowodanową.
Odnotowuje się jego wysokie
stężenia w trzustkowych
wyspach komórek β (beta) pod
postacią kompleksów insulinowych, dlatego też cynk wpływa
na syntezę insuliny na każdym
etapie jej powstawania. Taki
kompleks nazywany jest
heksamerem, na który składają
się dwa jony cynku Zn2+ oraz
sześć cząsteczek insuliny.
Obecność cynku jest tu
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(dieta, zwiększona aktywność
fizyczna) mogą pomóc
w uniknięciu tej najczęstszej
choroby metabolicznej na
świecie.

wcale. Warto zasugerować
pacjentowi, który skarży się, że
pomimo deficytu kalorycznego
oraz aktywności fizycznej nadal
nie może schudnąć, wykonanie
tzw. krzywej cukrowej, czyli
testu obciążenia glukozą. Naszą
uwagę powinny również
zwrócić nagłe napady głodu
lub nadmierna potliwość.

Niedobór cynku stwierdza się u ok. 17 proc.
populacji. Natomiast
odpowiednia dzienna
podaż powinna
wynosić 11 mg
u dorosłego mężczyzny, natomiast u kobiet
ta dawka waha się
od 8 do 11 mg w zależności od tego czy są
w ciąży lub w trakcie
laktacji.

Niezdiagnozowana w porę
insulinooporność może
z czasem przekształcić się w stan
przedcukrzycowy. Charakteryzuje się on podwyższonym
poziomem glikemii na czczo
oraz nieprawidłową tolerancją
glukozy, która zostanie zdiagnozowana podczas laboratoryjnego testu obciążenia. Gdy
dochodzi do silnej insulinooporności, trzustka w pewnym
momencie nie jest w stanie
wyprodukować dostatecznej
ilości insuliny, efektem tego jest
stan przedcukrzycowy, który
nieleczony poprzedza cukrzycę.
Odpowiednio szybka diagnoza
lekarska i zmiana nawyków

W swoich aptekach bardzo
często mamy styczność
z osobami, które są diabetykami
albo zaraz nimi będą. Warto im
poświęcić chwilę uwagi i zapytać
o styl życia i dietę. Bardzo często
te obie kwestie pozostawiają
wiele do życzenia, a przecież
wiemy, że ma to niebagatelne
znaczenie w profilaktyce chorób,
zwłaszcza jeśli chodzi o cukrzycę.
Spożywanie przetworzonej
żywności o niskiej zawartości
witamin i mikroelementów,
w tym cynku, może bardzo
pogorszyć nasz stan zdrowia.
Badania pokazują, że wiele
osób, które zmagają się
z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym, cierpi na
niedobór cynku. Objawy
zmniejszonej ilości tego
pierwiastka w organizmie są
bardzo zbliżone do symptomów powyższych chorób,
np. trudno gojące się rany,
problemy dermatologiczne lub
zaburzenia odporności, dlatego
często ten element terapii
zostaje pominięty.
Metaanalizy pokazują, że
regularne zażywanie cynku
obniża poziom glikemii we krwi
na czczo oraz dwie godziny po
spożyciu glukozy, a także
powoduje spadek wartości
hemoglobiny glikowanej.
HbA1c odpowiada za wysokie
wartości cukru we krwi i jest

wyznacznikiem prawidłowej
kontroli cukrzycy w przypadku
diabetyków. Wynika z tego, że
uzupełnienie niedoboru cynku
może opóźnić pojawienie się
cukrzycy, wyregulować poziom
glukozy, a także wspomóc
trzustkę, aby nie dopuścić do
stanu przedcukrzycowego.
Istotnym elementem w prewencji przeciwcukrzycowej jest
wsparcie wątroby w kontekście
prawidłowego poziomu
cholesterolu. Okazuje się, że
przyjmowanie wysokich dawek
cynku obniża poziom lipidów
w osoczu, jeśli chodzi o cholesterol całkowity, frakcję LDL oraz
trójglicerydy. Jak wiadomo,
cukrzyca typu 2 sprzyja
występowaniu zaburzeń
lipidowych oraz miażdżycy, stąd
wsparcie wątroby w tym
aspekcie jest niezmiernie ważne.
Rola cynku w naszym organizmie jest ogromna, ponieważ
reguluje on większość
procesów życiowych. W przypadku niedoboru warto
przekazać pacjentom, że należy
wzbogacić dietę o produkty
bogate w ten mikroelement
oraz zastosować odpowiednie
leczenie niedoboru cynku.
Wiele badań pokazuje, że
efekty mogą być nie tylko
„kosmetyczne”, jak np.
wzmocnienie włosów
i paznokci, ale także bardzo
istotne w kontekście zdrowotnym, np. poprawa odporności,
jakości nasienia czy wyrównanie glikemii w organizmie.
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