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WZROŚNIE?
Co epidemia zmieniła  
w zawodzie farmaceuty?

REKORDY I SPADKI 
SPRZEDAŻY
Jak COVID-19 odbije się 
na sytuacji aptek?
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Wojciech 
Giedrys

redaktor naczelny

Drodzy 
Czytelnicy
Tego ju! si" nie da zatrzyma#. Mam oczywi$cie na my$li 

dy!ury w%aptekach i%zmiany, które powinny zosta# 
wprowadzone w%ich organizacji i%&nansowaniu. Czas 

sko'czy# z%absurdem, który trwa ju! prawie dwie dekady. To 
przecie! niedorzeczne, !eby w%XXI w. prywatne podmioty by(y 
do czego$ przymuszane, a%tym bardziej – nie otrzymywa(y 
zap(aty za prac". Pasuje tu jedno s(owo: „niewolnictwo”.

Farmaceuci nie maj) !adnych w)tpliwo$ci, !e dy!ury 
nocne, $wi)teczne lub w%dni wolne powinny by#: po 
pierwsze – dobrowolne, a%po drugie – p(atne. Wszystko 
wskazuje, !e ju! wkrótce te przepisy, które w%obecnej 
sytuacji si" nie sprawdzaj), zostan) zmienione. Ich 
absurdalno$# i%nie!yciowo$# wielu niedowiarkom 
pokaza(a dobitnie dopiero epidemia koronawirusa.

Dy!urom nocnym po$wi"cili$my sporo miejsca nie tylko 
w%tym numerze „Magazynu Aptekarskiego”, ale tak!e 
na portalu Aptekarski.com, gdzie przeprowadzili$my 
akcj" #nocNIEwaptece. Jej zwie'czeniem – 14 maja, czyli 
w%Dniu Farmaceuty – by(o przekazanie Ministerstwu 
Zdrowia i%pos(om z%sejmowej Komisji Zdrowia postulatów 
$rodowiska aptekarskiego dotycz)cych dy!urów w%aptekach. 
Zgodnie z%tymi rekomendacjami planem dy!urów mieliby 
zajmowa# si" wojewodowie, a%p(atnikiem winien by# NFZ.

W%tym numerze piszemy te! o%sytuacji finansowej 
aptek w%zwi)zku z%epidemi) koronawirusa i%o%tym, jak 
COVID-19 wp(yn)( na postrzeganie farmaceutów, rang" 
zawodu i%dodatkowe uprawnienia. Nadszed( bowiem ju! 
najwy!szy czas na ustaw" o%zawodzie farmaceuty.

 

Co zyskujesz:
• sta!e uzupe!nienie eksperckich artyku!ów 

z drukowanej wersji magazynu,
• krótkie i tre"ciwe teksty, bez ogródek 

# nie zarzucimy Ci$ milionem informacji.
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mgr farm. 
Marek Tomków

Ta historia chodzi mi po g!owie zawsze, 
kiedy jak bumerang wraca temat 
dy"urów aptek. Ten sam niezdarny 

chórek starostw, wykonuj#cy zgrany przebój 
o$konieczno%ci dy"urów. Ten sam fa!szywy 
ton, pomimo wielu lat prób. Jedni jod!uj#, 
"e bez dy"urów %wiat si& zawali, a$w$tym 
samym czasie, tylko innej tonacji, zamykaj# 
szpitalne oddzia!y i$przychodnie. Inni na 
wysokim C strasz# prokuratorem, usi!uj#c 
dyrygowa' bez batuty. Na szcz&%cie coraz 
czy%ciej brzmi# g!osy o$tym, "e dy"ury albo s# 
niepotrzebne albo powinny by' zap!acone. 
Tymczasem aptekarze tr#bi# o$tym od dawna.

Tym bardziej, "e dzisiaj sprawdzenie, 
jak d!ugo i$czy w$ogóle apteki powinny 
dy"urowa', zajmuje zaledwie moment. Przy 
pomocy narz&dzi takich jak e-recepta i$DRR, 
dzi&ki którym Ministerstwo Zdrowia widzi nie 
tylko, kto i$na co wystawi! recept&, ale tak"e 
(a$mo"e przede wszystkim) gdzie i$kiedy. 
Podobnie z$realizacj#. Dane sp!ywaj#ce 
w$czasie rzeczywistym dok!adnie pokazuj#, 
ile recept jest wystawianych i$wykupowanych 
po normalnych godzinach pracy aptek. 
Odliczaj#c leki, które nie s# konieczne do 
podania, zostaje garstka miejscowo%ci.

Co istotne, tylko w$tym roku wystawiono 
ponad dwie%cie milionów e-recept, co 
sprawia, "e dane s# wyj#tkowo miarodajne. 
Trzeba tylko chcie'. Oczywi%cie w$czasie 
pandemii trudno rozmawia si& o$ograniczeniu 
dost&pno%ci do aptek, zw!aszcza kiedy  
90 proc. porad udzielanych jest w$wersji „tele”. 
Teleporada sta!a si& zreszt# narz&dziem tak 
wygodnym, "e czekam na pierwsze próby 
zabiegów chirurgicznych wykonanych 
samodzielnie przez pacjenta pod czujnym 
okiem chirurga ze smartfonem. 

Niemniej jednak czas COVID jak na d!oni 
pokazuje absurdalno%' dotychczasowych 
rozwi#za(. Próba ustalania godzin czynno%ci 
aptek w$drodze uchwa!y zajmuje radom 
powiatów kilka tygodni. Tymczasem setki 
aptek zmieniaj# gra)ki funkcjonowania 
z$godziny na godzin&. G!ównie ze wzgl&du 
na problemy z$personelem. Zreszt# 
trudno si& dziwi', skoro zgodnie z$rekomen-
dacjami nie powinno si& krzy"owa' za!óg, 
uwzgl&dniaj#c ryzyko wzajemnego zaka"enia 

i$zamykania aptek. Farmaceuci tra)aj#cy 
na dy"ury do wielu aptek, tak"e, niejako 
z$automatu, powinni zosta' wy!#czeni.

Dlatego w$tej chwili najbardziej rozs#dna 
propozycja to pozostawienie decyzji 
o$ewentualnym wyd!u"eniu godzin czynno%ci 
w$gestii wojewody, po uzgodnieniu z$NFZ 
i$w!a%ciw# okr&gow# izb# aptekarsk#. 
Dzisiaj to w!a%nie wojewoda decyduje 
o$zmianach w$systemie, reaguj#c najszybciej. 
Rola Funduszu te" jest jasna, powinien 
by' p!atnikiem. Bez znaczenia jest to, 
czy apteka b&dzie pracowa!a przez ca!# 
dob&, czy jedynie kilka godzin d!u"ej, 
ka"da minuta powinna by' zap!acona. 
Szereg uprawnie( i$dzia!a( wojewodów 
w$czasie pandemii ma niemal wojenny 
charakter, ale wszystkie bezwzgl&dnie 
wi#"# si& z$zap!at# lub odszkodowaniem.

Od nas nadal oczekuje si& misji. Czasem 
zaskakuj# mnie farmaceuci, mówi#c: 
jak zlikwidujecie dy"ury, stracimy 
mo"liwo%' dodatkowego zarabiania. Wr&cz 
przeciwnie, je%li dy"ury b&d# po!#czone 
z$dop!at# NFZ, stan# si& jeszcze bardziej 
atrakcyjne )nansowo. Dzisiaj nasz# rol# 
jest tr#bienie o$tym tak g!o%no i$d!ugo, a" 
kto% wreszcie zrozumie, "e co% w$obecnym 
rozwi#zaniu, mówi#c krótko, nie gra.

Co% tu nie gra…

Pewna popularna artystka 
na jednym z!koncertów 
wykona"a swój najwi#kszy 
przebój. Nie wysz"o najlepiej. 
Tymczasem publiczno$% 
zacz#"a skandowa%: $piewaj, 
$piewaj! M"oda gwiazda 
z!rado$ci& wykona"a bis.  
Po raz kolejny us"ysza"a: 
$piewaj, $piewaj! Szcz#$liwa 
za$piewa"a jeszcze 
kilkana$cie razy, spe"niaj&c 
'yczenie publiki. Kiedy 
wreszcie, zm#czona 
powiedzia"a do mikrofonu, 
'e ju' wi#cej nie da rady, 
t"um zgodnie krzykn&": 
$piewaj, do cholery, tak 
d"ugo, a' si# nauczysz!
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Poprzednie moje spostrze!enia datowane 
na 30 marca 2020 r., z"którymi cz#$% z"Was 
zapozna&a si# w"maju 2020 r., mocno si# 

zdezaktualizowa&y, a"ciche marzenie, !e sytuacja 
na $wiecie ulegnie w"miar# szybkiej normalizacji, 
okaza&o si# g&#boko naiwne. Tak naprawd# nic si# 
nie zmieni&o. Ludzie na ulicy i"ludzie w"instytutach 
badawczych, szpitalach, uniwersytetach podzielili 
si# na koronaentuzjastów i"koronasceptyków. 
Podzia& naturalny, jak w"ka!dej sprawie publicznej.

Pierwsi z"nich uznaj', !e lockdown powinien trwa% 
a! do powstania szczepionki, która wyszczepi 
ca&' ludzko$%, a"$miertelne zagro!enie trwa 
nadal i"wszelkie „odmra!anie” grozi globaln' 
katastrof'. Atmosfer# Armagedonu podsycaj' 
media. Pisz' o"o( arach, kolejnych zmar&ych oraz 
o"dwóch kotach z"Nowego Jorku, u"których 
wykryto SARS-CoV-2. Na zdj#ciach pojawiaj' si# 
trumny rozstawione w"ko$cio&ach oraz wojskowe 
transportery, które mia&y wywozi% ze strefy zarazy 
cia&a poleg&ych. Przytaczane s' jakie$ durne historie 
o"oplutej kobiecie, która mia& umrze% z"powodu 
COVID-19, opatrzone tytu&em „Upiorna historia 
na Wyspach Brytyjskich”. To podnosi ci$nienie 
do niewyobra!alnych warto$ci. Wi#kszo$% 
spo&ecze)stwa nie ma zielonego poj#cia o"biologii, 
a"wiedza o"narz'dach i"uk&adach wewn#trznych 
ludzkiego organizmu do$% cz#sto sprowadza si# do 
dwuwiersza, który usprawiedliwia palenie i"picie, 
gdy! mi&o$nik tych u!ywek w"efekcie „nie ma robali”. 

Konsekwencj' tego jest bezgraniczna wiara w"to, 
co si# us&yszy, zobaczy i"przeczyta u"dostawców 
wszelkich wiadomo$ci, równie! w"tzw. fake newsy. 
Panika jak przy „l'dowaniu Marsjan”. Orson Welles 
ju! to prze%wiczy& w"1938 r. I"w&a$nie ten brak 
spo&ecznego krytycyzmu (bo sk'd mia&by si# on 
wzi'%) sta& si# po!ywk' do rozgrywania wielu 
niezbyt prawych interesów. Ca&o$% szumu informa-
cyjnego zosta&a doprawiona gigantyczn' dawk' 
polityki, która poczu&a si# w"tej sytuacji jak ryba 
w"wodzie. Ta mieszanka sta&a si# przyczyn' chaosu 
niewyobra!alnych rozmiarów. Raz maseczki by&y z&e, 
potem sta&y si# obowi'zkowe. R#kawiczki raz tak, 
raz nie. Raz dystans spo&eczny 2 metry, potem 1,5. 
Do kosmetyczki tak, ale lekarze Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej pracuj' nadal (maj 2020 r.) w"formie 
teleporady. Przy wej$ciu do szpitala ustawia si#
junaków z"Wojskowej Obrony Terytorialnej, 
oczywi$cie w"mundurach, co eskaluje atmosfer# 
zbli!aj'cego si# ko)ca $wiata, którzy mierz' 
temperatur# wchodz'cym cz#sto niedzia&aj'cym 
termometrem (34 stopnie Celsjusza jest nierzadkim 
pomiarem), lej' na ich brudne r#kawiczki
$mierdz'cy p&yn uzyskany po mistrzowsku 

z"zarekwirowanego bimbru, a"po 14.00 ko)cz' 
teatr i"id' do domu, natomiast przybywaj'cy 
wchodz' do szpitala ju! bez problemu. Jaki jest 
tego sens?! Wynika z"tego, !e ów wirus infekcji 
górnych dróg oddechowych równie! po 14.00 
wraca do domu. Tylko gdzie on mieszka? Otó! 
wsz#dzie i"to od niepami#tnych czasów. Tyle !e 
do tej pory nikt za bardzo si# nim nie interesowa&, 
gdy! powodowa& w"wi#kszo$ci przypadków 
niegro*ne stany zapalne nosogard&a.

+eby te wszystkie dzia&ania prewencyjne by&y 
faktycznie skuteczne, musia&yby by% realizowane 
niezwykle rygorystycznie. Nikt nie sprawdza 
przestrzegania wprowadzonych nakazów, 
co budzi podejrzenia koronasceptyków. 
Zatem jest ta pandemia, czy jej nie ma?

Podobnie zdarzy&o si# w"1986 r. po eksplozji 
w"Czarnobylu. +eby spo&ecze)stwo by&o przeko-
nane, i! w&adza o"nie dba, rzucono na szerok' skal# 
p&yn Lugola do powszechnego picia. Nic to nie 
dawa&o poza spokojem rz'dz'cych. Sam, b#d'c 
26-latkiem, uleg&em tej misty( kacji. Obecnie niestety 
mam powa!ne w'tpliwo$ci co do szczerych intencji 
rz'dów, które tak nagle i"globalnie
przej#&y si# zapaleniem p&uc u"swoich obywateli.
Z"jakich$ powodów w$ród ludzi nauki 
jest du!a grupa tych, którzy twierdz', !e 
$miertelno$%, której przypisuje si# zaka!enie 
koronawirusem, jest przesadzona.

Sam pracuj# w"du!ym szpitalu wielospecjali-
stycznym, w"którym podczas akcji testowania 
pracowników po pierwszej turze (150 próbek) 
wszystkie wyniki by&y negatywne. Co wi#cej, 
jedna z"chorych, która by&a leczona przez dwa 
tygodnie z"powodu choroby uk&adu moczowego 
i"zosta&a przetestowana dodatnio, nie zarazi&a 
nikogo z"osób maj'cych z"ni' kontakt. Ca&y 
personel medyczny i"wielu innych wspó&chorych 
z"tej samej kliniki byli zwery( kowani ujemnie.

Podobna sytuacja mia&a miejsce w"innej klinice 
mojego szpitala. Niby nie mo!na z"tego wyci'ga% 
naukowych wniosków, lecz pytania stawia% trzeba. 
Czy to tylko genius loci? Prawda z"pewno$ci' na 
obecnym etapie wiedzy, niewiedzy, chaosu, polityki, 
informacji, dezinformacji i"paniki jest g&#boko ukryta. 
Dotarcie do niej zajmie lata, a"by% mo!e nigdy nie 
b#dzie ona dost#pna. Tr'ci to troch# teori' spiskow', 
ale ona zawsze b#dzie w"$wietnej kondycji, gdy 
m#tnieje woda i"w"dodatku na r#ce leje si# bimber.

PS Nienawistnikami si# nie przejmuj# :)

Bimbrem po &apach
dr n. med.

Maciej !wito"ski 
chirurg,

autor telewizyjnych 
programów 

medycznych
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Pisz"c do Pa#stwa ten 
list, który – chc"c nie 
chc"c – jest drugim 

odcinkiem tego samego 
serialu z$Coron" w$tle, 

musz% zaznaczy& dat% 
moich obserwacji. Otó' 
dzi( mija 14 dzie# maja 

2020 r. Okazuje si%, 'e 
daty naszych opinii oraz 

domniema# (z$naciskiem 
na domniemania) s" 

kluczowe w$tej aferze. 
Dobrze, 'e nie chodzi 
o$godziny, gdy' ka'dy 

g!os w$tej sprawie 
traci!by natychmiast 

swoj" aktualno(&.
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Bimbrem po !apach
F L E S Z

Produkcja na w!asn" odpowiedzialno#$
Wynalezienie w% ci"gu kilku lat szczepionki na ebol& by!o wielkim 
sukcesem, szczepionka przeciwko koronawirusowi ma by$ gotowa 
jeszcze szybciej – do tej my#li si& ju' przyzwyczaili#my. I% w% zwi"zku 
z% tym czekamy na szczepionk& nie po dwóch czy trzech latach bada(, 
ale za rok, pó!tora albo mo'e za dwa, trzy miesi"ce. Spo#ród kilkudzie-
si&ciu grup badawczych pracuj"cych dzi# nad tak" szczepionk", której# 
mo'e si& to przecie' uda$, skoro na badania s" pieni"dze, a%doniesienia 
o% ekspresowym przechodzeniu przez kolejne etapy prac potwierdzaj" 
optymistyczne scenariusze. 

Indyjski koncern Serum Institute of India poszed! jeszcze dalej. Posta-
nowi! produkowa$ szczepionk& przeciwko koronawirusowi, nim jeszcze zostanie potwierdzona skuteczno#$ b&d"cej w%jej sk!adzie 
substancji czynnej. W%pierwszym pó!roczu chce mie$ gotowych 4-5 mln dawek, a%jesieni" 20-40 mln dawek. Koncern poinformowa!, 
'e produkuje szczepionk& na w!asn" odpowiedzialno#$, co chyba oznacza, 'e w% razie niepowodzenia – je#li substancja b&dzie 
nieskuteczna lub szczepionka nie b&dzie bezpieczna – nikt nie b&dzie p!aka! nad poniesionymi kosztami. Wed!ug zapowiedzi dawka 
szczepionki ma kosztowa$ na indyjskim rynku równowarto#$ 12 euro.

Farmaceuci dostan"
W%trzeciej dekadzie kwietnia epidemia koronawirusa trwa!a 
w% najlepsze, tymczasem to w!a#nie wtedy uruchomiono 
specjaln" aplikacj&, za po#rednictwem której farmaceuci 
mog" sk!ada$ wnioski o% #rodki ochrony indywidualnej. 
To dobrze, 'e jest taka aplikacja i% 'e farmaceuci otrzymuj" 
bezp!atne #rodki ochrony, dzi&ki czemu nie musz" si& ju' 
martwi$, gdzie kupi$ maseczki, r&kawiczki czy p!yn do dezyn-
fekcji na w!asne potrzeby. Chwalenie si& tym faktem przez 
resort zdrowia po siedmiu tygodniach od  pierwszego przy-
padku zachorowania  w Polsce, d!ugo po marcowym szturmie 
pacjentów na apteki, jest ju' jednak przesad". Ciep!e s!owa 
wiceministra Janusza Cieszy(skiego o% farmaceutach stoj"-
cych na pierwszej linii walki z%epidemi", które pad!y przy tej 
okazji, tego odczucia nie zmieni".

Pij" i%lecz" kaca
Podczas epidemii wymieniali#my rozmaite produkty dost&pne 
w%aptekach, które sprzedawa!y si& w%znacznie wi&kszej ilo#ci ni' do tej 
pory. Gdy wi&kszo#$ z%nas rzuci!a si& do aptek po maseczki i%r&kawiczki, 
po p!yny do dezynfekcji i%leki przeciwwirusowe, Rosjanie – jak donosi!y 
media – kupowali co# jeszcze. Sprzeda' #rodków na kaca, jak podawa! 
dziennik „Izwiestija”, a% za nim polskie gazety, zwi&kszy!a si& o% ponad
80 proc. od 9 marca do 12 kwietnia w% porównaniu z% analogicznym 
okresem poprzedniego roku. Specjali#ci nie mieli w"tpliwo#ci, 'e to 
wynik wzmo'onego spo'ycia alkoholu zwi"zanego z% zamkni&ciem 
w%domach.

W %PIGU)CE

Przygotowa!a: Ma!gorzata Grosman
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 N O C N E  D Y " U R Y  D O  Z M I A N Y

#nocNIEwaptece

Wojciech Giedrys

#nocNIEwaptece
Od 5 do 14 maja „Magazyn Aptekarski” na portalu 
Aptekarski.com prowadzi! akcj" #nocNIEwaptece 
wspieraj#c# d#$enia farmaceutów do zmiany 
organizacji i%& nansowania dy$urów nocnych 
w%aptekach. W%jej ramach przeprowadzili'my 
ankiet" w'ród kilkudziesi"ciu farmaceutów. Cho( 
w%wielu kwestiach 'rodowisko aptekarskie ma ró$ne 
pogl#dy, to w%przypadku dy$urów nocnych mówi 
jednym g!osem: dy$ury nie mog# pozosta( w%obecnej 
formie, a%farmaceuci nie mog# by( zmuszani przez 
rady powiatowe do pracy w%nocy za darmo.

Obecnie apteki & nansuj# dy$ury nocne z%w!asnych 
pieni"dzy. Koszt dy$uru waha si" od kilkuset do 
ponad tysi#ca z!otych. Rada powiatu w%drodze 
uchwa!y i%po zasi"gni"ciu opinii wójtów okre'la 
rozk!ad pracy aptek w%nocy, 'wi"ta i%dni wolne od 
pracy. Ale dy$ury nie s# op!acane ani przez powiat, 
ani przez gminy. To niewolnictwo w%czystej postaci!

ZMIANA, NIE LIKWIDACJA

Absurdalno'( dy$urów nocnych w%obecnej formie 
pokaza! koronawirus. Wiele aptek w%obliczu 
epidemii mia!o wybór: pe!ni( bezp!atny dy$ur 
w%nocy i%skróci( godziny pracy w%dzie) (ograniczaj#c 
dost"p pacjentów do leków) lub wyj'( naprzeciw 
potrzebom pacjentów i%pracowa( w%tych godzinach, 
kiedy apteki s# najbardziej potrzebne, czyli 
w%ci#gu dnia. Epidemia obna$y!a gorzk# prawd": 
system dy$urów nocnych leg! w%gruzach i%bez 
uchylenia b#d* daleko id#cych zmian w%art. 94 Prawa 
farmaceutycznego nie podniesie si" z%letargu.

Farmaceuci, którzy wzi"li udzia! w%naszej akcji, 
w%wi"kszo'ci opowiadaj# si" nie za likwidacj# 
dy$urów nocnych, ale za gruntown# ich zmian#. 
Dost"pno'( do leków w%godzinach nocnych, w%'wi"ta 
b#d* dni wolne od pracy jest wa$na dla wielu 
pacjentów, zwi"ksza ich komfort psychiczny i%daje 
poczucie bezpiecze)stwa.  Zapewnienie tego komfortu 
psychicznego jest jednocze'nie ogromnym obci#$e-
niem organizacyjnym i%& nansowym dla wielu aptek. 
Nale$y wi"c wypracowa( nowy system tak, $eby by! 
on korzystny zarówno dla pacjentów, jak i%aptekarzy.

Postulaty 'rodowiska aptekarskiego 14 maja, w%Dniu 
Farmaceuty, przekazali'my Ministerstwu Zdrowia 
i%sejmowej Komisji Zdrowia. Oto rekomendacje zmian 
przepisów, jakie przedstawili nam farmaceuci:

POSTULATY FARMACEUTÓW

1. Dy$ury nocne powinny by( dobrowolne i%p!atne.
2. Dy$ury nocne w%aptekach powinny sta( si" 
us!ug# farmaceutyczn# i%nale$y je rozlicza( 
tak samo jak inne us!ugi medyczne.
3. Rozk!ad godzin pracy aptek powinien by( dostoso-
wany do potrzeb ludno'ci i%mo$liwo'ci aptek. Apteki 
nie zawsze musz# dy$urowa( wed!ug sztywnych 
godzin np. od 22.00 do 7.00, ale wed!ug zapotrze-
bowania, np. w%godzinach najwi"kszej sprzeda$y 
leków Rx – od 22.00 do 24.00 lub od 5.00 do 7.00.
4. Za ustalanie rozk!adu godzin pracy odpowiadaj# 
wojewodowie po zasi"gni"ciu opinii izb 
aptekarskich, a%za rozliczanie – oddzia!y NFZ.
5. Gdyby ustalaniem dy$urów nocnych mia!y 
zajmowa( si" samorz#dy, dy$ury powinny 
podlega( zamówieniom publicznym b#d* te$ 
winny by( rozliczane rycza!towo (zgodnie ze 
wspólnym stanowiskiem Naczelnej Izby Aptekarskiej 
i%Zwi#zku Powiatów Polskich z%2016 r.).
6. Warto rozwa$y( uruchomienie telefarmacji 
(nie tylko w%nocy) i%ogólnopolskiej infolinii 
z%informacj# o%dy$uruj#cych aptekach.

„Na zmian" organizacji i%& nansowania dy$urów 
nocnych farmaceuci czekaj# od dwóch dekad. 
Epidemia koronawirusa pokaza!a dobitnie, $e 
obecny system si" nie sprawdza. Dlatego te$ 
prosimy o%uwzgl"dnienie powy$szych rekomendacji 
'rodowiska aptekarskiego w%pracach legislacyjnych” 
– napisali'my w%li'cie do ministra zdrowia +ukasza 
Szumowskiego. Na tym akcja #nocNIEwaptece 
si" nie ko)czy. B"dziemy do skutku zabiega( 
o%zmian" przepisów dotycz#cych nocnych dy$urów 
w%aptekach, które nie przystaj# do obecnych realiów.

Z%danych, jakie uzyskali'my z%aptek ogólno-
dost"pnych za IV kwarta! 2019 r., wynika, $e w%trakcie 
dy$urów najwi"cej pacjentów odwiedza je w%godz. 
22.00-24.00 i%5.00-7.00. Jeszcze do pó!nocy pacjenci 
wykupuj# leki na recept", np. antybiotyki. Im jednak 
pó*niejsza pora, tym bardziej ro'nie sprzeda$ leków 
OTC, które s# dost"pne tak$e w%obrocie poza-
aptecznym, np. na stacjach paliw. W%godz. 1.00-4.00 
du$ym zainteresowaniem ciesz# si" np. leki na 
zaburzenia erekcji u%m"$czyzn i%przeciwbólowe. Z%tych 
danych wynika, $e w%niektórych miejscowo'ciach 
w%ramach dy$uru mo$na by np. wyd!u$y( godziny 
pracy aptek do godz. 24.00 lub 1.00 w%nocy albo 
otwiera( je wcze'niej, np. od godz. 5.00.  W trakcie 
dy$urów nocnych pacjenci realizuj# najwi"cej 
recept na leki Rx w godz. 22.00-24.00 i 5.00-7.00.

Koniec 
z#niewolnictwem 

w#aptekach. Czas na 
zmian$ przepisów 

dotycz!cych 
dy%urów w#nocy, 

&wi$ta i#dni wolne 
od pracy. Wszystko 
wskazuje na to, %e 
ju% wkrótce w#tej 

sprawie nast!pi 
prze'om.
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#nocNIEwaptece Dy!ury – uchwa"a 
zmienia wszystko
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszy!ski mówi" pod 
koniec kwietnia, #e ma nadziej$ na wypracowanie 
z%farmaceutami kompromisu w%sprawie nocnych 
dy#urów aptek. W%dobie koronawirusa, po latach 
stara! farmaceutów o%uznanie narzucanych 
przez powiaty dy#urów za nadmiernie obci&#enie, 
nieadekwatne do potrzeb pacjentów i%nieuza-
sadnione z%ekonomicznego punktu widzenia, to 
zdanie zabrzmia"o jak muzyka. Bo kompromis 
oznacza ust$pstwa nie jednej, a%obu stron.

Mówi&c o%kompromisie w%sprawie nocnych 
dy#urów, Cieszy!ski przyzna" te#, #e dosta" od 
Naczelnej Izby Aptekarskiej wyst&pienie dotycz&ce 
potrzeby zmiany regulacji dotycz&cych dy#urów 
i%#e b$dzie ono analizowane. Z%drugiej strony 
zapowiedzia", #e proste rozwi&zanie, czyli – jak 
mo#na si$ domy'la( – ca"kowita rezygnacja 
z%nocnych dy#urów aptek, nie jest najlepszym 
rozwi&zaniem. Na pytanie o%wprowadzenie do 
koszyka 'wiadcze! gwarantowanych us"ugi dy#uru 
nocnego aptek odpowiedzia", #e trudno by"oby 
w%prosty sposób wdro#y( tak& us"ug$ obecnie, 
gdy apteki nie maj& z%NFZ umów innych ni# 
umowy dotycz&ce rozliczenia refundacji. Potrzeba 
zmian w%ustawie Prawo farmaceutyczne jest 
jednak dla niego oczywista. Podobnie jak to, #e 
powiaty niekoniecznie s& gotowe do wspó"pracy 
z%w"a'cicielami aptek w%sprawie dy#urów.

ZAWIESZONE, WZNOWIONE

Na przyk"ad powiat strzelecki. Gdy wybucha"a 
w%Polsce epidemia koronawirusa, samorz&d 
tego powiatu, tak jak wiele innych rad, uzna" 

argumenty farmaceutów i%stwierdzi", #e 
apteki mog& czasowo nie dy#urowa( nocami. 
Dla w"a'cicieli aptek, którzy od lat starali si$ 
przekona( starostwo, #e dy#ury w%obecnej 
formie s& dla nich nadmiernym obci&#eniem 
i%ryzykiem, by"o to wielkie wydarzenie. 
W%powiecie dy#urami obj$tych jest dziewi$( 
aptek, co oznacza, #e na ka#d& przypadaj& 
mniej wi$cej cztery dy#ury w%miesi&cu. Innymi 
s"owy – 48 w%roku. W%przypadku du#ych aptek, 
zatrudniaj&cych kilkoro farmaceutów, nie 
stanowi to mo#e wielkiego problemu, w%ka#dym 
razie z%punktu widzenia ich w"a'cicieli. Co 
jednak z%ma"ymi aptekami? Takimi, w%których 
jest jeden lub dwóch farmaceutów? Dwie lub 
cztery nieprzespane noce w%miesi&cu plus 
normalna praca za dnia to nic takiego?

– „Dzi$ki” koronawirusowi, je'li tak mo#na 
powiedzie(, mogli'my wi$c poczu(, jak dobrze 
nie mie( tych dy#urów, które de facto nie s& 
nikomu potrzebne – mówi aptekarz ze Strzelec 
Opolskich. – Poczuli'my, #e nasze argumenty 
tra) aj& w%ko!cu do innych, a%tym samym, #e 
mo#emy wreszcie rozwi&za( kon* ikt wokó" 
nocnych dy#urów, który trwa mi$dzy nami 
a%samorz&dem powiatowym od kilku lat. Jednak 
w%samym 'rodku epidemii starostwo obwie'ci"o, 
#e wznawia pe"nienie dy#urów nocnych aptek 
na terenie Strzelec Opolskich od 1 maja 2020 r. 
Zgodnie z%harmonogramem. Podobno dlatego, 
#e jaka' pacjentka, która wieczorem zmuszona 
by"a skorzysta( z%prywatnej praktyki stomatolo-
gicznej w%Krapkowicach, cho( gabinety w%Strzel-
cach nie s& zamkni$te, nie mog"a zrealizowa( 

# N O C N I E W A P T E C E

Nie jestem za likwidacj! dy"urów, bo apteki s! placówkami ochrony zdrowia, a#standardem krajów rozwini$tych jest, by opieka zdro-
wotna by%a dost$pna non stop. W# dodatku apteka jest cz$sto pierwszym, a# nawet jedynym kontaktem pacjenta z# systemem zdro-
wotnym. Jednak w#obecnym kszta%cie rynku dy"urów zwyczajnie nie da si$ pe%ni&, co od dawna jest komunikowane przez 'rodowisko. 
Wynika to z# faktu, "e prawie 20 lat temu uznano, "e kszta%t rynku wykuje tzw. wolny rynek. No i# mamy efekty wolnego rynku, czyli 
zbyt du"! liczb$ (o#30-40 proc.) ma%ych i#s%abych aptek, które nie s! w#stanie podj!& szeregu obowi!zków, cho&by z#tego powodu, "e 
obecnie statystycznie dla 2 tys. aptek brakuje farmaceutów. Trzeba wi$c przeprowadzi& rzeczywist! reform$ rynku aptecznego. Po 
niej, gdy ju" osi!gniemy po"!dany poziom 9-10 tys. aptek, b$dzie mo"liwe, "eby tak jak w#Niemczech czy Austrii zorganizowa& system 
dy"urów z#prawdziwego zdarzenia. W#mojej ocenie jedna apteka w#powiecie w#zupe%no'ci wystarczy. (rodki pozyska%bym w#modelu 
wypracowanym w#Niemczech, czyli przez parapodatek – 3 gr od ka"dego opakowania leku wydanego polskiej aptece (do podzia%u na 
producenta, hurt i#apteki) wp%acone na fundusz prowadzony przez samorz!d.

mgr farm. Marcin Wi!niewski, 
prezes Zwi!zku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek:

Pod koniec kwietnia z#ust 
wiceministra zdrowia 
Janusza Cieszy)skiego 
pad%a zapowied* 
wypracowania 
z#farmaceutami 
kompromisu w#sprawie 
nocnych dy"urów aptek. 
Co si$ potem sta%o, nie 
bardzo wiadomo, jednak 
5 maja wszystko si$ 
zmieni%o. Naczelna Rada 
Aptekarska, do tej pory 
wstrzemi$*liwa 
w#stawianiu spraw na 
ostrzu no"a, przyj$%a 
uchwa%$, która zak%ada 
zmian$ zasad 
i#warunków pe%nienia 
dy"urów przez apteki. 
NRA domaga si$ w#niej, 
"eby plany dy"urów 
tworzyli wojewodowie, 
bior!c pod uwag$ 
mo"liwo'ci kadrowe 
poszczególnych aptek. 
Okre'li%a te" stawk$
za dy"ury.
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recepty na antybiotyk. To jednak tylko domys!y, 
bo nikt nas o"przyczynach zmiany stanowiska 
powiatu nie powiadomi!. Dowiedzieli#my si$, 
%e znów mamy dy%urowa& i"tyle. Tymczasem 
nasze starostwo powiatowe zamkn$!o drzwi 
przed mieszka'cami i"od maja nie zamierza!o 
wznowi& normalnej pracy. Nadal drzwi dla 
petentów s( zamkni$te... Nadal wrzucamy 
dokumenty do urny. Nas jednak uwa%a za ludzi 
gorszego sortu. My mamy si$ nara%a&, urz$dnik 
jako# niekoniecznie. Dlatego postanowili#my 
dzia!a&. W!a#ciciele aptek stan$li ponad 
podzia!ami i"postanowili odmówi& dy%uro-
wania. Wspar!a nas Okr$gowa Izba Aptekarska 
w"Opolu. Prawnik izby przygotowa! do 
starostwa pismo wyja#niaj(ce nasze argumenty.

Jednocze#nie aptekarze z"powiatu 
strzeleckiego poinformowali starostwo, 
%e wychodz(c naprzeciw potrzebom 
spo!ecznym, b$d( dy%urowa& w"dni wolne 
od pracy i"#wi$ta od  9.00 do 20.00.

 – Zaproponowali#my wi$c co# w"zamian 
– mówi aptekarz ze Strzelec Opolskich. – T$ 
propozycj$ popar!y prawie wszystkie apteki, 
z"wyj(tkiem jednej, z"sieci. Us!yszeli#my, %e jej 
w!a#ciciele nie s( zainteresowani nasz( propo-
zycj(. Ten brak solidarno#ci oznacza, %e starosta 
mo%e nas teraz przedstawia& jako tych z!ych 
i"przeciwstawia& aptece sieciowej. To b$dzie dla 
niej pewnie darmowa reklama, dla nas powód, 
by by& mo%e jeszcze raz wszystko przemy#le& 
i"by& mo%e odst(pi& od porozumienia, %eby 
nikt nas nie wytyka! palcami, by nam nikt nie 
wygra%a!. I"tak oto znów przegramy z"powiatem, 
bo apteki mog( nie wytrzyma& presji starostwa, 
prasy... Jeste#my jednak bardzo zdetermi-
nowani. Naszym zdaniem rada powiatu ma 
dwa wyj#cia. Skoro jedna apteka nie ma nic 
przeciwko dy%urowaniu, mo%e wyznaczy& 
w!a#nie j( do pe!nienia wszystkich dy%urów. 
W"ten sposób jednak apteka sama sobie strzela 

w"kolano. Starostwo mo%e te% wyasygnowa& 
#rodki ) nansowe i"zap!aci& aptekarzom za 
dy%urowanie albo otworzy& w!asn( aptek$, 
najlepiej w"szpitalu. Potem wyja#ni podatnikom, 
gdzie przepad!y ich pieni(dze. Tymczasem 
w"dobie koronawirusa nic w"oczekiwaniach 
pacjentów si$ nie zmieni!o. Przychodz( 
maksymalnie do godziny 21.00, identycznie jak 
wcze#niej, z"tym %e teraz ruch jest zdecydowanie 
mniejszy, po 18.00 niemal zamiera.

DLA PIJANYCH I DLA KOZY

Znaj(c stanowisko #rodowiska aptekarskiego 
w"sprawie nocnych dy%urów, w"ramach akcji 
#nocNIEwaptece „Magazyn Aptekarski” poprosi! 
farmaceutów o"podzielenie si$ swoimi histo-
riami z"dy%urów. Wysz!a z"tego opowie#&, która 
mog!aby nawet zosta& uznana za zabawn(, 
ale chyba jednak nie przez farmaceutów. 

Du%o by!o bowiem wspomnie' dotycz(cych 
wizyt osób lekko wstawionych lub zwyczajnie 
pijanych albo uzale%nionych od alkoholu, 
kupuj(cych a"to produkty na potencj$, a"to 
krople %o!(dkowe na alkoholu do wypicia, 
a"to szukaj(cych #rodków do opatrzenia 
skalecze' lub ran. Wiele historii dotyczy!o 
zakupu – cz$sto tak%e przez osoby nietrze*we – 
prezerwatyw. Niekoniecznie do wykorzystania 
w"podstawowym celu, czasem po to, by s!u%y!y 
jako… balony na balu karnawa!owym. Kto# 
z"farmaceutów opisywa! histori$ zakupu gazy 
potrzebnej nast$pnego dnia do wyciskania 
klusek, kto# inny pytanie nastolatki, czy 
farmaceutka nie mog!aby jej da& dwóch gumek 
recepturek, bo chcia!aby zrobi& sobie kitki, 
kolejny z"farmaceutów – pytanie o"pompk$ do 
roweru. Kto# pisa! o"zwyk!ej próbie wy!udzenia 
kilku z!otych, kto# inny o"postrzelonym 
m$%czy*nie, który sam chcia! si$ pozszywa&. 
Farmaceuci opisywali te% wizyty stró%ów prawa 
odbywaj(ce si$ pod wspólnym szyldem

Absolutnie nie jestem za likwidacj! dy"urów nocnych. Nawet je#li dost$pno#% produktów leczniczych w porze nocnej sporadycznie, 
np. w jednym przypadku na rok, ratuje "ycie lub istotnie wp&ywa na polepszenie zdrowia pacjenta, to w&a#nie z tego powodu nale"y j! 
utrzyma%. Problem polega na tym, "e nie wiemy, gdzie i kiedy zaistnieje pilna potrzeba dy"uru i kto z niego skorzysta. Trzeba wi$c zmusi% 
spo&ecze'stwo do solidarnego ponoszenia kosztów czuwania aptek w gotowo#ci. W tym celu nale"y po prostu poszuka% pieni$dzy, bo 
tylko one stanowi! barier$ w tej sprawie. Zapewnienie ( nansowania dy"urów realne jest tylko poprzez wprowadzenie nowej daniny, 
by% mo"e jedynie w obr$bie bran"y farmaceutycznej, która zasila&aby fundusz celowy. Do rozwa"enia jest np. opodatkowanie obrotu 
produktami leczniczymi wydawanymi bez recepty i suplementów diety zarówno w samych aptekach, jak i poza nimi. Jest oboj$tne, 
która z lokalnych struktur b$dzie przygotowywa% harmonogram dy"urów. Musi by% to jednak urz!d miejscowy, bo ten zna chocia"by 
niuanse infrastruktury. Na pewno nie mo"e zajmowa% si$ tym izba aptekarska. Wynagrodzenie farmaceutów faktycznie pe&ni!cych te 
dy"ury uregulowa&oby rynek. Przedstawione rozwi!zanie nie jest idealne, gdy" nadal opiera si$ na tradycyjnym modelu apteki opartym 
na czynniku ludzkim. Kompleksowe rozwi!zanie sprawy dost$pno#ci produktów leczniczych w nocy, #wi$ta, ale i w dzie' powszedni 
na terenach wiejskich wymaga wyj#cia poza schemat, do czego ani samorz!d aptekarski, ani w&adze centralne zwyczajnie nie s! zdolne.

mgr farm. Kamil Kruk:
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„Pani nam to zwa!y”. Chodzi"o o#zwa!enie
skon$ skowanej marihuany lub haszyszu. 
Urocza by"a tylko jedna historia – cz"owieka, 
który zjawi" si% noc& w#aptece po sól 
$ zjologiczn&, zestaw do przetocze' i#motylka. 
Na uwag% farmaceutki, !e to zestaw na 
recept%, pokaza"… nowo narodzon& koz%, 
której matka nie chcia"a nakarmi(.

'26=8.$ă�6,Ē�&,(1,$�6(168

Czy jednak to jest celem dy!urowania 
aptek? Nie. Po co wi%c organizowa( dy!ury 
w#kszta"cie dzi) narzucanym przepisami, skoro 
farmaceutom w#ich czasie przytra$ aj& si% 
takie historie, a#oprócz nich niewiele wi%cej? 
Bo pacjenci wymagaj&cy fachowej pomocy 
wzywaj& pogotowie albo sami jad& do 
szpitali, nie do aptek, a#je)li dostaj& po nocnej 
poradzie lekarza recepty, to niekoniecznie chc& 
je wykupi( natychmiast. A#tabletki od bólu 
g"owy i#na gard"o, prezerwatywy, pampersy 
i#podpaski dost%pne s& na stacjach benzyno-
wych i#w#ca"odobowo otwartych sklepach.

Trudno doszukiwa( si% w#przytoczonych 
historiach cho(by cienia sensu utrzymywania 
nocnych dy!urów aptek w#obecnym kszta"cie. 
Trudno – maj&c je w#pami%ci – logicznie 
wyt"umaczy(, dlaczego osoba o#bardzo 
wysokich kwali$ kacjach ma tkwi( bezczynnie 
w#aptece przez ca"& noc za darmo i#)wiadczy( 
w#tym czasie us"ugi maj&ce niewiele wspólnego 
z#ratowaniem zdrowia i#!ycia ludzkiego.

&2�32:675=<08-(�5=č'=č&<&+"

A#jednak co) ci&gle powstrzymuje rz&dz&cych 
przed zaj%ciem si% spraw& i#rozwi&zaniem 
narastaj&cego od lat problemu. Wielo-
krotnie mówi" o#tym, nie tylko na naszych 
"amach, Mariusz Politowicz, farmaceuta 
z#apteki „Pod Wag&” w#Pleszewie, cz"onek 
Okr%gowej Izby Aptekarskiej w#Kaliszu 

i#Naczelnej Rady Aptekarskiej, koordynator 
prac NRA w#zakresie dy!urów aptek.

Politowicz mówi" m.in. o#tym, !e wzrost liczby 
aptek w#ostatnich kilkunastu latach nie by" 
powi&zany ze wzrostem liczby farmaceutów 
chc&cych pracowa( w#aptekach, a#to powodo-
wa"o, !e coraz trudniej by"o zapewni( obsad% 
dy!urów (z#uwzgl%dnieniem wymogów Kodeksu 
pracy w#zakresie liczby godzin pracy i#obowi&z-
kowych proporcji mi%dzy prac& a#wypoczyn-
kiem czy Prawa farmaceutycznego, które 
jasno mówi, !e na dy!urze mo!e by" wy"&cznie 
farmaceuta, nie technik farmaceutyczny). 
Nak"adaj&ce si% na to problemy $ nansowe 
wielu aptek, od lat sygnalizowane resortowi 
zdrowia i#parlamentarzystom, sprowokowa"y 
w"a)cicieli aptek do poszukiwania oszcz%dno)ci. 
Niedy!urowanie pomimo harmonogramu 
opracowanego przez powiat to jeden ze 
sposobów unikania zb%dnych wydatków. 

– Z#pocz&tku – mówi Politowicz – ka!dy, 
kto protestowa", robi" to jednak niejako na 
w"asn& r%k%. Albo po prostu nie respektowa" 
narzuconego przez powiat harmonogramu, 
albo wchodzi" w#dyskusj% na temat jego 
tworzenia. Argumenty wydawa"y si% nam 
oczywiste i#jednoznaczne, bo do wymienionych 
wy!ej trudno)ci dochodzi"o jeszcze i#to, !e 
noc& do aptek naprawd% zagl&da niewielu 
pacjentów. Czasem ani jedna osoby, czasem 
dwie lub trzy. To powoduje, !e nawet je)li 
aptekarz sprzeda podczas dy!uru takie 
produkty, do których mo!e doliczy( op"at% 
dodatkow&, to w#!aden sposób sytuacji apteki 
to nie zmienia. A#przecie! nie mo!na doliczy( 
op"aty dodatkowej przy wydawaniu niektórych 
leków, np. opioidów, nie wolno jej pobra( przy 
sprzeda!y suplementów, kosmetyków lub kubka 
na mocz, który kosztuje kilkadziesi&t groszy, 
podczas gdy op"ata, ustalana odgórnie, wynosi 
maksymalnie 3,2 z". Farmaceuci najcz%)ciej 
wi%c nie kasuj& op"at, bo bardzo podnosz& 
koszt tak tanich produktów kupowanych noc&, 

Likwidacja dy"urów nocnych ograniczy dost#p do leków, poniewa" obs$ugujemy SOR i nocn! pomoc lekarsk!. Co ma zrobi% matka 
chorego dziecka po wizycie lekarskiej noc!? Co ma zrobi% matka dziecka , powiedzmy , 25 grudnia? Co ma zrobi% staruszek, który przez 
przypadek zosta$ bez leków ratuj!cych "ycie? Jedynym rozwi!zaniem jest partycypowanie samorz!du w kosztach dy"urów i nie mówi# 
tu o wk$adzie symbolicznym. Fachowiec zatrudniony w aptece powinien zarabia% godziwe pieni!dze. A nie stawk# 25 z$ brutto na 
godzin#.

mgr farm. Marcin !ukasiak, 
kierownik apteki ca!odobowej :

Z&danych, jakie 
otrzymali'my od aptek 
ogólnodost#pnych  za
IV kwarta$ 2019 r., 
wynika, "e zamiast 
dy"urów ca$onocnych 
mo"na wyd$u"y% 
godziny pracy aptek. 
Najwi#ksza sprzeda" 
podczas dy"urów 
nocnych jest notowana 
w&godz. 22.00-24.00 
oraz w&godz. 5.00-7.00. 
W&tych godzinach jest 
te" realizowanych 
najwi#cej recept na leki 
Rx (w&godz. 1.00-4.00 
zainteresowanie nimi 
jest kilkukrotnie ni"sze, 
sprzedaj! si# g$ównie 
leki OTC dost#pne 
w&obrocie 
pozaaptecznym,
np. na stacjach paliw).
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a!z!drugiej strony nie wp"ywaj# na sytuacj$ 
% nansow# aptek, bo przy trzech pacjentach 
oznaczaj# przychód rz$du 10 z". Tylko w!du&ych 
miastach sytuacja mo&e by' inna, ale tam 
zwykle dzia"aj# apteki ca"odobowe, wi$c 
nie ma problemów z!harmonogramami. 
Zwyczajnie po ludzku tak niska i!fakulta-
tywna op"ata jest obra(liw# ja"mu&n#.

1,(�32:,11<�2%&,čĲ$ă�$37(.

Politowicz przypomina te&, &e samorz#d 
aptekarski ju& kilka lat temu prowadzi" 
rozmowy ze Zwi#zkiem Powiatów Polskich, 
które mia"y doprowadzi' do zako)czenia 
sprawy. – Osi#gn$li*my konsensus – mówi. 
– ZPP przyzna", &e koszty dy&urów nie 
powinny obci#&a' aptek, razem znale(li*my 
te& wyj*cie z!sytuacji. Skoro funkcjonuje 
przepis nak"adaj#cy na powiaty obowi#zek 
tworzenia harmonogramów pracy aptek, 
skoro nie wida' woli, by go usun#', nale&y 
zadba' o!sfinansowanie dy&urów ze *rodków 
zewn$trznych, nie z!bud&etów aptek. Czyli 
z!bud&etu pa)stwa lub z!NFZ. Oszacowali*my, 
jakie koszty wchodzi"yby przy tym rozwi#-
zaniu w!gr$ – wyliczyli*my je
wtedy na 35 z" za godzin$. Zgodzili*my si$
co do tego, &e dofinansowanie trafi' powinno 
wy"#cznie do aptek dy&uruj#cych w!siedzi-
bach powiatów maj#cych poni&ej
40 tys. mieszka)ców, bo w!wi$kszych o*rod-
kach dy&urowanie kalkuluje si$ ekonomicznie. 
W!skali roku by"oby to 40 mln z", czyli
ok. z"otówki rocznie na jednego Polaka. 

Sprawa wydawa"a si$ wi$c za"atwiona, 
jednak Ministerstwo Zdrowia przesta"o si$ 
w!pewnym momencie w!ni# anga&owa'. 
Sko)czy"y si$ spotkania i!dyskusje. Je*li 
nawet pojawia"y si$ kolejne pytania 
resortu w!sprawie dy&urów adresowane 
do samorz#du aptekarskiego, to by"y to 

dok"adnie te same pytania, na które resort ju& 
wcze*niej uzyska" wyczerpuj#ce odpowiedzi.

=267$â2�32�67$5(08

Jesieni# 2018 r. kto* wypu*ci" do mediów 
informacj$, &e sprawa jednak znajdzie swój 
szcz$*liwy % na". Powo"ywa" si$ na projekt 
nowelizacji Prawa farmaceutycznego 
przygotowany wspólnie przez Ministerstwo 
Zdrowia i... Ministerstwo Sprawiedliwo*ci, cho' 
z!jakiego* powodu  to resort sprawiedliwo*ci 
by" w!tym przypadku prezentowany na 
pierwszym miejscu. Jak donoszono, projekt 
ten zak"ada" mo&liwo*' zaopatrywania przez 
apteki szpitalne pacjentów korzystaj#cych 
z!ca"odobowych *wiadcze) zdrowotnych. 
Wyci#gni$to st#d wniosek, &e b$dzie prawna 
furtka, dzi$ki której b$d# zaopatrywa' 
w!leki osoby potrzebuj#ce ich nagle noc#.

Projekt mia" wkrótce ujrze' *wiat"o dzienne. 
I!rzeczywi*cie ujrza", ale nie prowadzi" tam, 
gdzie s#dzono. Apteki szpitalne nie zacz$"y 
obs"ugiwa' pacjentów zg"aszaj#cych si$
noc# po pomoc do szpitali.

Zosta"o wi$c po staremu. Rady powiatów 
uk"adaj# siatk$ dy&urów aptek, korzystaj#c 
lub nie korzystaj#c z!podpowiedzi samorz#du 
aptekarskiego. Nie próbuj# rozpozna' 
rzeczywistych potrzeb mieszka)ców. Wiele 
z!nich nie przejmuje si$ brakami kadrowymi 
w!aptekach, wydolno*ci# organizmu farma-
ceutów, Kodeksem pracy czy te& prawem do 
dysponowania swoim mieniem przez w"a*cicieli 
aptek. Wymy*laj# nawet takie harmonogramy, 
wed"ug których wszystkie apteki czynne maj# 
by' ca"odobowo. – Robi# tak, bo mog#, bo nie 
ponosz# z!tego tytu"u &adnej odpowiedzialno*ci 
i!&adnych kosztów. Odpowiedzialno*' i!koszty 
spadaj# na apteki – mówi Politowicz.
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Nie nale"y likwidowa# dy"urów nocnych w aptekach, szczególnie w obliczu nowych uprawnie$ farmaceutów umo"liwiaj!cych szersze 
zastosowanie recept farmaceutycznych. Nale"y natomiast zmieni# zasady ich rozdzielania oraz % nansowania. Rozk&ad godzin pracy 
apteki powinien by# dostosowany do realnych potrzeb lokalnej spo&eczno'ci, a nie do zapewnienia jej komfortu. Do zagwarantowania 
dost(pno'ci 'wiadcze$ wystarczaj!ce mo"e by# zobowi!zanie farmaceuty do pozostawania w gotowo'ci ich udzielenia, czyli wezwanie 
na telefon.
Najwa"niejsza zmiana musi dotyczy# wprowadzenia jasnych zasad % nansowania dy"urów nocnych oraz 'wi!tecznych. Powinny by# 
op&acane w ramach zrycza&towanej op&aty pokrywanej z bud"etu NFZ.

mgr farm. !ukasz Pietrzak, 
kierownik apteki w Warszawie:

# N O C N I E W A P T E C E
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Koronawirus nocne dy!urowanie aptek 
postawi" w#nowym $wietle. Dla wszystkich, 
którzy w#marcu br. trafili do aptek, sta"o si% 
chyba jasne, jak ci%!ka jest praca aptekarzy. 
W"adzom powiatów, nawet tym, które wcze-
$niej nie identyfikowa"y si% ze stanowiskiem 
Zwi&zku Powiatów Polskich uzgodnionym 
z#samorz&dem aptekarskim, teraz otworzy"y 
si% oczy. Czasem tylko na chwil% jak 
strzeleckiemu. Czasem w#ogóle, jak prze-
wodnicz&cemu rady powiatu mogile'skiego, 
który na pro$b% okr%gowej izby aptekarskiej 
o#zawieszenie wykonywania uchwa" 
o#dy!urach aptek w#aroganckich s"owach 
odpowiedzia", !e nie widzi powodu. Albo 
jak staro$cie $widnickiemu, który podczas 
epidemii grozi" farmaceutom post%powa-
niem prokuratorskim za niedy!urowanie.

Podczas epidemii – cho( nie w#zwi&zku 
z#ni& – ujawniony zosta" dodatkowy, zupe"nie 
niespodziewany aspekt walki o#nocne dy!ury 
aptek. Jego ujawnienie zawdzi%czamy 
skrupulatno$ci rady powiatu koszali'skiego. 
W#przyj%tym pod koniec kwietnia rozk"adzie 
godzin pracy aptek, rada ta – jak chyba 
wszystkie w#Polsce – nie uwzgl%dnia"a 
punktów aptecznych. Postanowi"a si% jednak 
z#tego wyt"umaczy(. „Punkty apteczne 
s& odr%bnymi od aptek podmiotami i#ich 
funkcjonowanie ró!ni si% od funkcjonowania 
aptek ogólnodost%pnych...” – napisa"a. Tym 
samym t"umaczy"a bia"e plamy na harmono-
gramowej mapie. No bo je$li gdzie$ jest tylko 
punkt apteczny lub nie ma ani apteki, ani 
punktu aptecznego, nie ma kogo zmusi( lub 
cho(by próbowa( zmusi( do dy!urowania. 

1$&=(/1$�-8Ĳ�1,(�&+&(�&=(.$ă

Tymczasem w#zwi&zku z#epidemi& 
koronawirusa Naczelna Rada Aptekarska 
przyj%"a uchwa"% w#sprawie zmian 
zasad i#warunków pe"nienia przez apteki 
ogólnodost%pne dy!urów w#porze nocnej, 
w#niedziele, $wi%ta i#inne dni wolne od pracy.

Uzna"a w#niej, !e:

• przepisy Prawa farmaceutycznego 
dotycz&ce ustalania godzin pracy 
aptek ogólnodost%pnych powinny 
by( uchylone, poniewa! przewidziane 
w#nich normy s& ra!&co nieadekwatne 
do istniej&cych warunków, szczególnie 
tych wynikaj&cych ze stanu epidemii,

• nale!y wprowadzi( norm% prawn& 
zawieraj&c& upowa!nienie dla wojewody 
do fakultatywnego ustalania w#drodze 
rozporz&dzenia planu dy!urów,

• plan dy!urów powinien by( uzgadniany 
z#dyrektorem wojewódzkiego oddzia"u 
NFZ oraz konsultowany z#radami 
w"a$ciwych okr%gowych izb aptekarskich,

• przy ustalaniu planu dy!urów wojewoda 
powinien uwzgl%dnia( m.in. mo!liwo$ci 
pe"nienia dy!urów przez apteki wynikaj&ce 
z#liczby i#rodzaju zatrudnionego personelu,

• podmiotowi prowadz&cemu aptek% zobo-
wi&zanemu do dy!urowania przys"uguje 
z#tego tytu"u wynagrodzenie rycza"towe 
) nansowane ze $rodków NFZ w#wysoko$ci 
trzykrotno$ci minimalnej stawki za godzin%.

Uchwa"a wesz"a w#!ycie z#dniem podj%cia, 
czyli 5 maja. Mi%dzy 5 a#14 maja „Magazyn 
Aptekarski” prowadzi" akcj% #nocNIEwaptece, 
wspieraj&c& d&!enia farmaceutów do 
zmiany organizacji i#) nansowania dy!urów 
w#aptekach. W#ramach tej akcji otrzymali$my 
kilkadziesi&t opinii farmaceutów. Nast%pnie 
rekomendacje zmian – !eby dy!ury by"y 
przede wszystkim dobrowolne i#p"atne, 
pod kuratel& wojewodów i#rozliczane 
przez NFZ – przekazali$my Ministerstwu 
Zdrowia i#sejmowej Komisji Zdrowia. Gdy 
przygotowywali$my ten tekst, stanowisko 
resortu zdrowia wobec uchwa"y NRA 
i#przes"anych przez „Magazyn Aptekarski” 
rekomendacji nie by"o jeszcze znane.

Jestem za likwidacj! dy"urów nocnych w#obecnej formie. Dy"ury nie powinny by$ narzucane przez powiaty, powinna je wyznacza$ 
izba aptekarska. Je"eli chodzi o#wynagrodzenie, to mo"na opodatkowa$ leki Rx np. kwot! 0,2 z%. Rozlicza%by NFZ. Tak to funkcjonuje 
w#Niemczech. Dodatkowo za ka"d! transakcj& bez wyj!tków mo"na naliczy$ sztywno np. 5 z%. W#Niemczech jest to 2,5 euro, we Francji 
5 euro w#dzie' i#8 euro w#nocy. Za pojedynczy dy"ur apteka w#Niemczech otrzymuje ok. 300 euro.

mgr farm. Marek Pusiarski:

# N O C N I E W A P T E C E

Uzasadnienie uchwa%y 
NRA: „Ju" przed 
epidemi! uchwa%y 
w#sprawie dy"urów 
w#wielu przypadkach 
abstrahowa%y od 
rzeczywistych potrzeb 
ludno(ci. Dane 
przedstawiane przez 
apteki wskazuj!, "e 
w#czasie dy"urów 
ustanawianych 
odgórnie przez rady 
powiatów 
zapotrzebowanie na leki 
jest znikome, a#sytuacja, 
gdy w#czasie ca%ego 
dy"uru nie jest 
realizowana ani jedna 
recepta, nie nale"y do 
wyj!tkowych, a#w#wielu 
miejscach stanowi 
wr&cz norm&”.
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Ma"gorzata Grosman

Uwa#am, #e dy#ury nocne s! zb$dne. Wystarczy, by niektóre placówki (np. jedna na 50 tys. mieszka%ców) by"y otwarte w godz. 
7.00-22.00, równie# w weekendy. Zabezpieczenie pacjentów w niezb$dne leki powinno by& mo#liwe u 'wiadczeniodawcy pe"ni!cego 
opiek$ nocn! i 'wi!teczn!. Powinien on mie& mo#liwo'& przekazania pacjentowi takiej ilo'ci dawek leków, aby zosta"y zaspokojone jego 
potrzeby do czasu mo#liwo'ci zakupu leków w aptece.

mgr farm. Maciej Birecki:
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„ Obecnie, kiedy recepty 
lekarskie oraz recepty 

farmaceutyczne 
wysy"ane s! do SIM, 

bardzo szybko mo#na 
sprawdzi&, jaka cz$'& 

recept wystawiana jest 
w(godz. 22.00-7.00 lub 

ile leków na recept$ jest 
wydawanych 

w(godzinach nocnych 
w(aptekach 

dy#uruj!cych. 
Prezerwatywy pacjent 

mo#e kupi& równie# na 
stacji benzynowej, 

natomiast po ja"owe 
pojemniki do badania 
moczu mo#e podej'& 

kilka godzin pó)niej” – 
uwa#a farmaceutka 
(imi$ i(nazwisko do 

wiadomo'ci redakcji).
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Dok!adnie trzy lata 
temu pisali"my, jak 
niezwykle wa#na 

i$potrzebna jest ustawa 
o$zawodzie farmaceuty oraz 
o$tym, #e farmaceuci czekaj% 
na ni% 25 lat. W$kolejnych 
miesi%cach pisali"my te# 
o$tym, co powinno znale&' si( 
w$tej ustawie i$co znalaz!o si( 
w$jej projekcie. Oraz co z$tego 
projektu znika!o podczas 
nieko)cz%cych si( prac 
przygotowawczych. Szcze-
gólnie o$niektórych zapisach 
o$opiece farmaceutycznej.

Farmaceuci odnosili si( do 
tych wykre"le) dwojako. Jedni 
zak!adali, #e lepiej, by uchwalona 
zosta!a ustawa w$jakimkolwiek 
kszta!cie, bo jak ju# b(dzie, b(dzie 
mo#na j% poprawia'. Drudzy nie 
szcz(dzili z!o"liwo"ci, tak#e samym 
sobie, podkre"laj%c, #e rz%dz%cy 
znowu pokazali, jak wa#ni s% dla 
nich farmaceuci. A$raczej – #e 
nie s% dla nich wa#ni. A$przecie# 

wdro#yli ZSMOPL, wymogi 
dyrektywy antyfa!szywkowej, 
e-recepty, nie otrzymawszy 
wi(kszego wsparcia ze strony 
pa)stwa. To budzi!o gorycz 
i$poczucie niedocenienia.

POZYTYWNE 
, �-('12&=(Ħ1,(�

NEGATYWNE

Teraz mamy epidemi( i$naturaln% 
potrzeb( oceny, czy obecna 
sytuacja zmieni mo#e wreszcie 
sposób postrzegania zawodu 
farmaceuty? Czy wyj%tkowa 
sytuacja skutkowa' b(dzie 
wzrostem presti#u zawodu? 
Czy przyniesie farmaceutom 
jakie" trwa!e korzy"ci, np. 
w$postaci nowych uprawnie) lub 
lepszych rozwi%za) dla aptek?

Do"wiadczenia ostatnich tygodni 
s% jednocze"nie pozytywne 
i$negatywne. Zapowiedzi 
rz%du by!y bowiem ciep!o 
odbierane przez farmaceutów, 

jednak sposób ich realizacji 
lub brak realizacji rodzi!y ju# 
cz(sto nowe rozczarowania.

Bo owszem, ju# w$po!owie marca 
pojawi!a si( ze strony wiceministra 
zdrowia Janusza Cieszy)skiego 
sugestia, #eby oddzia!y 
wojewódzkie NFZ przyspieszy!y 
przekazywanie "rodków z$tytu!u 
refundacji do aptek. W$pi"mie 
po"wi(conym tej sprawie skiero-
wanym do dyrektorów oddzia!ów 
NFZ wiceminister wskaza!, #e 
przekazywanie "rodków powinno 
nast(powa' najpó&niej w$dniu 
nast(pnym po pozytywnej 
wery*kacji przekazanych przez 
apteki dokumentów rozliczenio-
wych. By!o jednak ma!e „ale” – nie 
sta!o si( to automatycznie, szybko 
i$sprawnie. Farmaceuci, wysy!aj%c 
zestawienia do NFZ, sygnalizowali, 
#e przetwarzanie danych przez 
system idzie jak po grudzie, #e co 
chwil( wyskakuj% jakie" b!(dy. 
To, co powinno farmaceutów 
ucieszy', a$u$niektórych 

Po marcowych 
i"kwietniowych brawach 
i"podzi#kowaniach dla 
ludzi zawodów 
medycznych niewiele 
pozosta$o. Okrzepli%my 
w"epidemii, a"w"ka&dym 
razie przyzwyczaili%my 
si# do niej. Czy to 
oznacza, &e farmaceuci 
nie mog' ju& liczy( na to, 
&e epidemia zmieni 
postrzeganie ich zawodu, 
&e podniesie jego 
presti&? Trudno o"jakie% 
deklaracje w"tej kwestii 
ze strony pacjentów, 
ruch nale&y do 
rz'dz'cych. Dowodem 
uznania rangi zawodu 
farmaceuty by$oby 
uchwalenie wreszcie 
ustawy o"zawodzie 
farmaceuty.

Nie presti#, 
a normalno"'

SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WAMLOX* 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Wamlox, 5 mg + 80 mg, tabletki powlekane, Wamlox, 5 mg + 160 mg, tabletki 
powlekane, Wamlox, 10 mg + 160 mg, tabletki powlekane. 2. SK!AD JAKO"CIOWY I ILO"CIOWY: Wamlox, 5 mg + 80 mg, tabletka powlekana. Ka#da tabletka powlekana zawiera 5 mg amlodypiny 
(w postaci amlodypiny bezylanu) oraz 80 mg walsartanu. Wamlox, 5 mg + 160 mg tabletka powlekana. Ka#da tabletka powlekana zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu) 
oraz 160 mg walsartanu. Wamlox, 10 mg + 160 mg, tabletka powlekana. Ka#da tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu) oraz 160 mg walsartanu. 3. 
POSTA$ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana Wamlox, 5 mg + 80 mg, tabletki powlekane, ciemno#ó%te, okr&g%e, lekko dwuwypuk%e tabletki powlekane o 'ci(tych brzegach, z mo#liwymi 
ciemniejszymi plamkami ('rednica tabletki: 8 mm, grubo') 3,0*mm – 4,3 mm). Wamlox, 5 mg + 160*mg tabletki powlekane, ciemno#ó%te, owalne, dwuwypuk%e tabletki powlekane, z mo#liwymi 
ciemniejszymi plamkami (wymiary tabletki: 13*mm x 8 mm, grubo'): 3,8 mm – 5,4 mm). Wamlox, 10 mg + 160 mg, tabletki powlekane. Blade, ciemno#ó%te, owalne, dwuwypuk%e tabletki 
powlekane (wymiary tabletki: 13 mm x 8 mm, grubo'): 3,8 mm – 5,4 mm). 4. SZCZEGÓ!OWE DANE KLINICZNE: 4.1. Wskazania do stosowania: Leczenie samoistnego nadci'nienia t(tniczego. 
Wamlox jest wskazany do stosowania u osób doros%ych, u których ci'nienie krwi nie jest odpowiednio kontrolowane podczas monoterapii amlodypin& lub walsartanem. 4.2. Dawkowanie i sposób 
podawania: Dawkowanie: Zalecana dawka produktu Wamlox to 1 tabletka na dob(. Produkt Wamlox o mocy 5 mg + 80 mg mo#e by) podawany pacjentom, u których ci'nienie krwi nie jest 
odpowiednio kontrolowane podczas stosowania amlodypiny w dawce 5 mg lub walsartanu w dawce 80 mg w monoterapii. Produkt Wamlox o mocy 5 mg + 160 mg mo#e by) podawany 
pacjentom, u których ci'nienie krwi nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania amlodypiny w dawce 5 mg lub walsartanu w dawce 160 mg w monoterapii. Produkt Wamlox o mocy 
10 mg + 160 mg mo#e by) podawany pacjentom, u których ci'nienie krwi nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania amlodypiny w dawce 10 mg lub walsartanu w dawce 160 mg 
w monoterapii lub podczas stosowania produktu Wamlox o mocy 5 mg + 160 mg. Produkt Wamlox mo#e by) przyjmowany podczas posi%ku lub niezale#nie od posi%ku. Przed zastosowaniem 
produktu z%o#onego zaleca si( oddzielne dostosowanie dawki poszczególnych sk%adników (tj. amlodypiny oraz walsartanu). Je'li jest to klinicznie w%a'ciwe, mo#na rozwa#y) bezpo'redni& zmian( 
monoterapii na stosowanie produktu z%o#onego. Dla wygody, pacjenci przyjmuj&cy walsartan i amlodypin( w postaci oddzielnych tabletek/kapsu%ek mog& otrzymywa) produkt Wamlox 
zawieraj&cy te same dawki sk%adników. Szczególne grupy pacjentów: Zaburzenia czynno'ci nerek: Brak danych klinicznych dotycz&cych pacjentów z ci(#kimi zaburzeniami czynno'ci nerek. Nie ma 
konieczno'ci zmiany dawkowania u pacjentów z %agodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynno'ci nerek. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynno'ci nerek nale#y monitorowa) 
st(#enie potasu i kreatyniny. Zaburzenia czynno'ci w&troby: Stosowanie produktu Wamlox jest przeciwwskazane u pacjentów z ci(#kimi zaburzeniami czynno'ci w&troby. Nale#y zachowa) 
ostro#no') podczas stosowania produktu Wamlox u pacjentów z zaburzeniami czynno'ci w&troby lub zaburzeniami dro#no'ci dróg #ó%ciowych. U pacjentów z %agodnymi do umiarkowanych 
zaburzeniami czynno'ci w&troby bez cholestazy, maksymalna zalecana dawka walsartanu wynosi 80 mg. Nie ustalono schematu dawkowania amlodypiny u pacjentów z %agodnymi do 
umiarkowanych zaburzeniami czynno'ci w&troby. Je'li pacjentom z nadci'nieniem t(tniczym i zaburzeniami czynno'ci w&troby planuje si( podanie amlodypiny lub produktu leczniczego Wamlox, 
nale#y zastosowa) najmniejsz& zalecan& dawk( amlodypiny w monoterapii lub jako sk%adnika leku z%o#onego. Pacjenci w podesz%ym wieku (w wieku 65 lat i powy#ej): U pacjentów w podesz%ym 
wieku nale#y zachowa) ostro#no') podczas zwi(kszania dawki. Je'li pacjentom w podesz%ym wieku z nadci'nieniem t(tniczym planuje si( podanie amlodypiny lub produktu leczniczego Wamlox, 
nale#y zastosowa) najmniejsz& zalecan& dawk( amlodypiny w monoterapii lub jako sk%adnika leku z%o#onego. Dzieci i m%odzie#: Nie okre'lono bezpiecze+stwa stosowania i skuteczno'ci produktu 
leczniczego Wamlox u dzieci i m%odzie#y w wieku poni#ej 18 lat. Brak dost(pnych danych. Sposób podawania: Podanie doustne. Zaleca si(, aby produkt Wamlox przyjmowa) popijaj&c wod&. 4.3. 
1S[FDJXXTLB[BOJB�� r̾ /BEXSBȃMJXPǯǉ� OB� TVCTUBODKF� D[ZOOF� MVC� OB� LUÓSǇLPMXJFL� TVCTUBODKǒ� QPNPDOJD[Ǉ�� r� $JǒȃLJF� [BCVS[FOJB� D[ZOOPǯDJ�XǇUSPCZ�NBSTLPǯǉ� ȃÓ�DJPXB�XǇUSPCZ� MVC� DIPMFTUB[B�� r�
Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Wamlox z produktami zawieraj&cymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzyc& lub zaburzeniem czynno'ci nerek (wspó%czynnik 
przes&czania k%(buszkowego, GFR <60 ml/min/1,73m2
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4.4.* Specjalne ostrze#enia i 'rodki ostro#no'ci dotycz&ce stosowania: Nie badano bezpiecze+stwa i skuteczno'ci stosowania amlodypiny w prze%omie nadci'nieniowym. Ci&#a: Nie nale#y 
rozpoczyna) leczenia antagonistami receptora angiotensyny II u pacjentek w ci&#y. Je'li kontynuacja leczenia antagonist& receptora angiotensyny II nie jest konieczna, u pacjentek planuj&cych ci&#( 
nale#y zastosowa) inne leki przeciwnadci'nieniowe, które maj& ustalony pro,l bezpiecze+stwa stosowania w ci&#y. Po stwierdzeniu ci&#y leczenie antagonistami receptora angiotensyny II nale#y 
natychmiast przerwa) i w razie potrzeby rozpocz&) inne leczenie. Pacjenci z niedoborem sodu i (lub) odwodnieni: W badaniach kontrolowanych placebo, znaczne niedoci'nienie obserwowano 
u 0,4% pacjentów z niepowik%anym nadci'nieniem, leczonych amlodypin& w skojarzeniu z walsartanem. Niedoci'nienie objawowe mo#e wyst&pi) u pacjentów z pobudzeniem uk%adu renina-
angiotensyna (np. pacjentów odwodnionych i (lub) z niedoborem soli, otrzymuj&cych du#e dawki leków moczop(dnych), przyjmuj&cych antagonistów receptora angiotensyny II. Zaleca si( 
wyrównanie tych zaburze+ przed podaniem produktu Wamlox lub 'cis%& obserwacj( pacjenta na pocz&tku leczenia. Je'li wyst&pi niedoci'nienie zwi&zane z leczeniem produktem Wamlox, pacjenta 
nale#y u%o#y) w pozycji le#&cej na plecach i, w razie potrzeby, poda) we wlewie do#ylnym ,zjologiczny roztwór soli. Leczenie mo#na kontynuowa) po ustabilizowaniu ci'nienia krwi. Hiperkaliemia: 
Podczas jednoczesnego stosowania preparatów uzupe%niaj&cych potas, leków moczop(dnych oszcz(dzaj&cych potas, substytutów soli kuchennej zawieraj&cych potas lub innych produktów 
leczniczych, które mog& zwi(kszy) st(#enie potasu (np. heparyny, itp.), nale#y zachowa) ostro#no') i cz(sto kontrolowa) st(#enie potasu. Zw(#enie t(tnicy nerkowej: Produkt Wamlox nale#y 
stosowa) ostro#nie w leczeniu nadci'nienia u pacjentów z jednostronnym lub obustronnym zw(#eniem t(tnicy nerkowej lub ze zw(#eniem t(tnicy jedynej czynnej nerki, gdy# u takich pacjentów 
mo#e si( zwi(kszy) st(#enie mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy. Stan po przeszczepieniu nerki: Do chwili obecnej brak do'wiadczenia odno'nie bezpiecze+stwa stosowania produktu Wamlox 
u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki. Zaburzenia czynno'ci w&troby: Walsartan jest g%ównie wydalany w postaci niezmienionej z #ó%ci&. U pacjentów z zaburzeniami 
czynno'ci w&troby okres pó%trwania amlodypiny jest przed%u#ony, a warto'ci AUC s& wi(ksze. Nie ustalono dotychczas zalece+ dotycz&cych dawkowania amlodypiny. Nale#y zachowa) szczególn& 
ostro#no') podaj&c Wamlox pacjentom z %agodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynno'ci w&troby lub niedro#no'ci& dróg #ó%ciowych. U pacjentów z %agodnymi do umiarkowanych 
zaburzeniami czynno'ci w&troby bez cholestazy, maksymalna zalecana dawka wynosi 80 mg walsartanu. Zaburzenia czynno'ci nerek: Nie ma konieczno'ci dostosowania dawkowania produktu 
Wamlox u pacjentów z %agodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynno'ci nerek (GFR >30 ml/min/1,73 m2). W przypadku umiarkowanych zaburze+ czynno'ci nerek, zaleca si( monitorowanie 
st(#e+ potasu i kreatyniny. Hiperaldosteronizm pierwotny: Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem nie powinni by) leczeni antagonist& angiotensyny II, walsartanem, poniewa# dzia%anie ich 
uk%adu renina-angiotensyna jest zaburzone przez chorob( podstawow&. Obrz(k naczynioruchowy: U pacjentów, u których stosowano walsartan, zg%aszano obrz(k naczynioruchowy, w tym obrz(k 
krtani i g%o'ni powoduj&cy niedro#no') dróg oddechowych i (lub) obrz(k twarzy, warg, gard%a i (lub) j(zyka. U niektórych spo'ród tych pacjentów obrz(k naczynioruchowy wyst(powa% wcze'niej 
po zastosowaniu innych produktów leczniczych, w tym inhibitorów ACE. U pacjentów, u których wyst&pi obrz(k naczynioruchowy, nale#y natychmiast przerwa) stosowanie produktu leczniczego 
Wamlox i nie nale#y go podawa) ponownie. Niewydolno') serca/ stan po zawale mi('nia sercowego: W wyniku zahamowania uk%adu renina-angiotensyna-aldosteron, u osób podatnych mog& 
wyst&pi) zaburzenia czynno'ci nerek. U pacjentów z ci(#k& niewydolno'ci& serca, u których czynno') nerek mo#e zale#e) od aktywno'ci uk%adu renina-angiotensyna-aldosteron, leczenie 
inhibitorami ACE i antagonistami receptorów angiotensyny by%o zwi&zane z wyst&pieniem sk&pomoczu i (lub) post(puj&cej azotemii oraz (rzadko) ostrej niewydolno'ci nerek i (lub) zgonu. Podobne 
skutki zg%aszano odno'nie walsartanu. Ocena pacjentów z niewydolno'ci& serca lub po przebytym zawale mi('nia sercowego powinna zawsze uwzgl(dnia) ocen( czynno'ci nerek. 
W d%ugoterminowym badaniu kontrolowanym placebo (PRAISE-2), w którym amlodypin( podawano pacjentom z niewydolno'ci& serca klasy III i IV wed%ug NYHA, o etiologii innej ni# 
niedokrwienna, stosowanie amlodypiny by%o zwi&zane z cz(stszym wyst(powaniem obrz(ku p%uc, pomimo braku istotnych ró#nic w cz(sto'ci wyst(powania pogorszenia niewydolno'ci serca 
w porównaniu z grup& placebo. U pacjentów z zastoinow& niewydolno'ci& serca, antagonistów wapnia, w tym amlodypin(, nale#y stosowa) z zachowaniem ostro#no'ci, poniewa# mog& one 
zwi(ksza) ryzyko wyst(powania zdarze+ sercowo-naczyniowych oraz zgonów. Zw(#enie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej: Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzaj&cych naczynia 
krwiono'ne, wskazana jest szczególna ostro#no') u pacjentów ze zw(#eniem zastawki dwudzielnej lub znacz&cym zw(#eniem zastawki aorty (ale nie du#ego stopnia). Podwójna blokada uk%adu 
renina-angiotensyna-aldosteron (RAA): Istniej& dowody, i# jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) lub aliskirenu zwi(ksza ryzyko niedoci'nienia, 
hiperkaliemii oraz zaburzenia czynno'ci nerek (w tym ostrej niewydolno'ci nerek). W zwi&zku z tym nie zaleca si( podwójnego blokowania uk%adu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie 
inhibitorów ACE, AIIRA lub aliskirenu. Je'li zastosowanie podwójnej blokady uk%adu RAA jest absolutnie konieczne, powinno by) prowadzone wy%&cznie pod nadzorem specjalisty, a parametry 
#yciowe pacjenta, takie jak: czynno') nerek, st(#enie elektrolitów oraz ci'nienie krwi powinny by) 'ci'le monitorowane. U pacjentów z nefropati& cukrzycow& nie nale#y stosowa) jednocze'nie 
inhibitorów ACE oraz AIIRA. Wamlox nie by% badany w #adnej innej populacji pacjentów poza pacjentami z nadci'nieniem. 4.5.*Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: 
Interakcje dotycz&ce produktu z%o#onego: Nie przeprowadzono bada+ dotycz&cych interakcji produktu Wamlox i innych produktów leczniczych. Nale!y wzi"# pod uwag$ podczas jednoczesnego 
stosowania: Inne leki przeciwnadci%nieniowe. Powszechnie stosowane leki przeciwnadci'nieniowe (np. alfa-adrenolityki, leki moczop(dne) i inne produkty lecznicze, które mog& powodowa) 
dzia%ania niepo#&dane polegaj&ce na obni#eniu ci'nienia krwi (np. trójpier'cieniowe leki przeciwdepresyjne, alfa-adrenolityki stosowane w leczeniu %agodnego rozrostu gruczo%u krokowego) mog& 
nasila) przeciwnadci'nieniowe dzia%anie produktu Wamlox. Interakcje zwi&zane z amlodypin&: Niezalecane jednoczesne stosowanie: Grejpfrut lub sok grejpfrutowy. Nie zaleca si( przyjmowania 
amlodypiny z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym, gdy# u niektórych pacjentów mo#e zwi(kszy) si( jej biodost(pno'), czego skutkiem mo#e by) nasilone dzia%anie obni#aj&ce ci'nienie t(tnicze. 
Jednoczesne stosowanie wymagaj"ce zachowania ostro!no%ci: Inhibitory CYP3A4. Jednoczesne stosowanie amlodypiny z silnymi lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (inhibitory proteazy, azole 
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kliniczne tych zmian w farmakokinetyce mo#e by) bardziej widoczne u pacjentów w podesz%ym wieku. Konieczne mo#e by) monitorowanie stanu klinicznego oraz dostosowanie dawki. Induktory 
CYP3A4 (leki przeciwdrgawkowe [np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon], ryfampicyna, ziele dziurawca zwyczajnego). Stosowanie amlodypiny jednocze'nie ze znanymi 
induktorami CYP3A4 mo#e zmienia) jej st(#enie w osoczu. Dlatego te#, zarówno podczas stosowania amlodypiny razem z induktorami CYP3A4, a szczególnie z silnymi induktorami CYP3A4 (np. 
ryfampicyna, ziele dziurawca), jak i po jego zako+czeniu, nale#y kontrolowa) ci'nienie krwi i rozwa#y) konieczno') mody,kacji dawki. Symwastatyna: Jednoczesne wielokrotne stosowanie 
amlodypiny w dawce 10 mg z symwastatyn& w dawce 80 mg powodowa%o zwi(kszenie st(#enia symwastatyny o 77%, w porównaniu z symwastatyn& stosowan& w monoterapii. U pacjentów 
przyjmuj&cych amlodypin( zaleca si( zmniejszenie dawki symwastatyny do 20 mg na dob(. Dantrolen (wlew): U zwierz&t po podaniu werapamilu i do#ylnym podaniu dantrolenu obserwowano 
prowadz&ce do 'mierci migotanie komór i zapa') kr&#eniow& w powi&zaniu z hiperkaliemi&. Ze wzgl(du na ryzyko hiperkaliemii zaleca si( unikanie jednoczesnego podawania antagonistów 
wapnia, takich jak amlodypina, u pacjentów podatnych na hipertermi( z%o'liw& oraz podczas leczenia hipertermii z%o'liwej. Takrolimus: Istnieje ryzyko zwi(kszenia st(#enia takrolimusu we krwi 
w przypadku jednoczesnego podawania z amlodypin&, jednak farmakokinetyczny mechanizm tej interakcji nie jest w pe%ni poznany. Aby unikn&) toksyczno'ci takrolimusu, stosowanie amlodypiny 
u pacjenta leczonego takrolimusem wymaga monitorowania st(#enia takrolimusu we krwi i w razie potrzeby mody,kacji jego dawki. Klarytomycyna: Klarytromycyna jest inhibitorem CYP3A4. 
Istnieje zwi(kszone ryzyko niedoci'nienia u pacjentów otrzymuj&cych klarytromycyn( i amlodypin(. Je'li amlodypina jest podawana jednocze'nie z klarytromycyn&, zalecana jest 'cis%a obserwacja 
pacjenta. Nale!y wzi"# pod uwag$ podczas jednoczesnego stosowania: Inne: W badaniach klinicznych dotycz&cych interakcji, amlodypina nie wp%ywa%a na w%a'ciwo'ci farmakokinetyczne 
atorwastatyny, digoksyny, warfaryny lub cyklosporyny. Interakcje zwi&zane z walsartanem: Niezalecane jednoczesne stosowanie: Lit: Podczas jednoczesnego podawania litu z inhibitorami 
konwertazy angiotensyny lub antagonistami receptora angiotensyny II, w tym walsartanem obserwowano odwracalne zwi(kszenie st(#enia litu w surowicy i nasilenie jego toksyczno'ci. W zwi&zku 
z tym, podczas jednoczesnego stosowania zaleca si( staranne monitorowanie st(#enia litu w surowicy. Je'li przyjmowane s& tak#e leki moczop(dne, ryzyko toksycznego dzia%ania litu mo#e by) 
dodatkowo zwi(kszone podczas stosowania produktu leczniczego Wamlox. Leki moczop$dne oszcz$dzaj"ce potas, preparaty uzupe&niaj"ce potas, substytuty soli kuchennej zawieraj"ce potas i inne 
substancje, które mog" zwi$ksza# st$!enie potasu. Je#eli produkt leczniczy wp%ywaj&cy na st(#enie potasu jest stosowany w skojarzeniu z walsartanem, zaleca si( monitorowanie st(#enia potasu 
w osoczu. Jednoczesne stosowanie wymagaj"ce zachowania ostro!no%ci: Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym wybiórcze inhibitory COX-2, kwas acetylosalicylowy (>3 g/ dob$) 
i niewybiórcze NLPZ. Podczas jednoczesnego stosowania antagonistów angiotensyny II i NLPZ, mo#e nast&pi) os%abienie dzia%ania przeciwnadci'nieniowego. Dodatkowo, jednoczesne stosowanie 
antagonistów angiotensyny II i NLPZ mo#e powodowa) zwi(kszone ryzyko pogorszenia czynno'ci nerek i zwi(kszenia st(#enia potasu w surowicy. Dlatego zaleca si( monitorowanie czynno'ci nerek 
na pocz&tku leczenia, jak równie# odpowiednie nawodnienie pacjenta. Inhibitory transporterów wychwytu (ryfampicyna, cyklosporyna) lub transporterów wyrzutu (rytonawir): Wyniki badania 
metod& in vitro na komórkach w&troby ludzkiej wskazuj&, #e walsartan jest substratem w&trobowego transportera wychwytu OATP1B1 i w&trobowego transportera wyrzutu MRP2. Jednoczesne 
stosowanie inhibitorów transportera wychwytu (ryfampicyny, cyklosporyny) lub transportera wyrzutu (rytonawir) mo#e zwi(ksza) st(#enie walsartanu w osoczu. Podwójna blokada uk&adu RAA za 
pomoc" AIIRA, inhibitorów ACE lub aliskirenu: Dane z badania klinicznego wykaza%y, #e podwójna blokada uk%adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania 
inhibitorów ACE, AIIRA lub aliskirenu jest zwi&zana z wi(ksz& cz(sto'ci& wyst(powania zdarze+ niepo#&danych, takich jak: niedoci'nienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynno'ci nerek (w tym 
ostra niewydolno') nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów uk%adu RAA w monoterapii. Inne: W monoterapii walsartanem nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji 
z nast(puj&cymi substancjami: cymetydyn&, warfaryn&, furosemidem, digoksyn&, atenololem, indometacyn&, hydrochlorotiazydem, amlodypin&, glibenklamidem. 4.6.*Wp%yw na p%odno'), ci&#( 
i laktacj(: Ci&#a: Amlodypina: Nie ustalono bezpiecze+stwa stosowania amlodypiny u kobiet w ci&#y. Badania na zwierz(tach wykaza%y szkodliwy wp%yw na reprodukcj( po zastosowaniu du#ych 
dawek. Stosowanie amlodypiny w ci&#y zaleca si( tylko w przypadkach, gdy nie ma bezpieczniejszego leku oraz gdy choroba jest zwi&zana z wi(kszym ryzykiem dla matki i p%odu. Walsartan: Nie 
zaleca si( stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRAs) w pierwszym trymestrze ci&#y. Stosowanie AIIRAs jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ci&#y. Dane 
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zwi(kszenia ryzyka. Mimo #e brak danych z kontrolowanych bada+ epidemiologicznych dotycz&cych ryzyka zwi&zanego z antagonistami receptora angiotensyny II, podobne ryzyko mo#e dotyczy) 
tej grupy leków. Je'li kontynuacja leczenia antagonist& receptora angiotensyny II nie jest konieczna, u pacjentek planuj&cych ci&#( nale#y zastosowa) inne leki przeciwnadci'nieniowe, które maj& 
ustalony pro,l bezpiecze+stwa stosowania w ci&#y. Po stwierdzeniu ci&#y leczenie antagonistami receptora angiotensyny II nale#y natychmiast przerwa) i w razie potrzeby rozpocz&) inne leczenie. 
Wiadomo, #e nara#enie na dzia%anie antagonistów receptora angiotensyny II w drugim i trzecim trymestrze ci&#y powoduje dzia%anie toksyczne dla p%odu (pogorszenie czynno'ci nerek, ma%owodzie, 
opó-nienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolno') nerek, niedoci'nienie t(tnicze, hiperkaliemia). Je#eli do nara#enia na dzia%anie antagonistów receptora angiotensyny II dosz%o od drugiego 
trymestru ci&#y, zaleca si( badanie ultrasonogra,czne nerek i czaszki. Noworodki, których matki przyjmowa%y antagonistów receptora angiotensyny II, nale#y 'ci'le obserwowa) za wzgl(du na 
mo#liwo') wyst&pienia niedoci'nienia t(tniczego.  Karmienie piersi&: Amlodypina przenika do mleka ludzkiego. Oszacowano, #e odsetek dawki, jaki przyjmuje niemowl( od karmi&cej go piersi& 
matki, mie'ci si( w przedziale mi(dzykwartylowym od 3% do 7%, przy czym warto') maksymalna wynosi 15%. Wp%yw amlodypiny na organizm niemowl&t jest nieznany. Dlatego nie zaleca si( 
stosowania amlodypiny / walsartanu i preferowane jest alternatywne leczenie produktami o lepszym pro,lu bezpiecze+stwa stosowania w okresie karmienia piersi&, zw%aszcza podczas karmienia 
noworodka lub wcze'niaka. P%odno'): Brak bada+ klinicznych dotycz&cych p%odno'ci podczas stosowania produktu Wamlox. Walsartan: Walsartan nie wp%ywa% niekorzystnie na sprawno') 
reprodukcyjn& samców i samic szczura po podaniu doustnym dawek do 200 mg/kg mc./dob(. Dawka ta stanowi 6-krotno') maksymalnej dawki zalecanej u ludzi, w przeliczeniu na mg/m2 pc. 
(obliczenia zak%adaj& doustn& dawk( 320 mg/dob( i pacjenta o masie cia%a 60 kg). Amlodypina: U niektórych pacjentów leczonych antagonistami wapnia obserwowano odwracalne zmiany 
biochemiczne w g%ówkach plemników. Dane kliniczne dotycz&ce potencjalnego dzia%ania amlodypiny na p%odno') s& niewystarczaj&ce. W jednym badaniu na szczurach obserwowano wyst&pienie 
dzia%a+ niepo#&danych zwi&zanych z p%odno'ci& u samców. 4.7. Wp%yw na zdolno') prowadzenia pojazdów i obs%ugiwania maszyn: Pacjenci stosuj&cy produkt Wamlox powinni wzi&) pod uwag( 
mo#liwo') sporadycznego wyst&pienia zawrotów g%owy i znu#enia podczas prowadzenia pojazdów lub obs%ugiwania maszyn. Amlodypina wywiera niewielki lub umiarkowany wp%yw na zdolno') 
prowadzenia pojazdów i obs%ugiwania maszyn. Zdolno') reagowania mo#e ulec os%abieniu, je'li pacjent przyjmuj&cy amlodypin( odczuwa zawroty g%owy, ból g%owy, zm(czenie lub nudno'ci. 4.8. 
%[JB�BOJB�OJFQPȃǇEBOF��%[JB�BOJB�OJFQPȃǇEBOF�VQPS[ǇELPXBOP�XFE�VH�D[ǒTUPǯDJ�XZTUǒQPXBOJB�[HPEOJF�[�OBTUǒQVKǇDǇ�LPOXFODKǇ��r�CBSE[P�D[ǒTUP�	!����
��r�D[ǒTUP�	!������EP������
��r̾OJF[CZU�
cz(sto (!���̾����EP�������
��r̾S[BELP�	!����̾����EP�����̾���
��r�CBSE[P�S[BELP�	�����̾���
��r�D[ǒTUPǯǉ�OJF[OBOB�	OJF�NPȃF�CZǉ�PLSFǯMPOB�OB�QPETUBXJF�EPTUǒQOZDI�EBOZDI
��Podsumowanie 
pro,lu bezpiecze+stwa: Bezpiecze+stwo stosowania produktu z%o#onego zawieraj&cego amlodypin( i walsartan oceniano w pi(ciu kontrolowanych badaniach klinicznych z udzia%em 5 175 
pacjentów, z których 2 613 otrzymywa%o walsartan w skojarzeniu z amlodypin&. Nast(puj&ce dzia%ania niepo#&dane wyst(powa%y najcz('ciej, by%y najbardziej istotne lub najci(#sze: zapalenie 
nosogard%a, grypa, nadwra#liwo'), ból g%owy, omdlenie, niedoci'nienie ortostatyczne, obrz(k, obrz(k z tworzeniem do%ka pod wp%ywem ucisku, obrz(k twarzy, obrz(k obwodowy, zm(czenie, 
nag%e zaczerwienienie twarzy, os%abienie i uderzenia gor&ca. Tabelaryczne zestawienie dzia%a+ niepo#&danych

Klasy,kacja uk%adów i narz&dów MedDRA  Dzia%ania niepo#&dane
Cz(sto')

Amlodypina/ 
Walsartan Amlodypina Walsartan

Zaka#enia i zara#enia paso#ytnicze Zapalenie b%ony 'luzowej nosogard%a Cz(sto - -
Grypa Cz(sto -

Zaburzenia krwi i uk%adu ch%onnego

Zmniejszenie st(#enia hemoglobiny i warto'ci hematokrytu - - Nieznana
Leukopenia - Bardzo rzadko -
Neutropenia - - Nieznana
Ma%op%ytkowo'), wyst(puj&ca niekiedy z plamic& - Bardzo rzadko Nieznana

Zaburzenia uk%adu immunologicznego Nadwra#liwo') Rzadko Bardzo rzadko Nieznana

Zaburzenia metabolizmu i od#ywiania

Anoreksja Niezbyt cz(sto - -
Hiperkalcemia Niezbyt cz(sto - -
Hiperglikemia - Bardzo rzadko -
Hiperlipidemia Niezbyt cz(sto - -
Hiperurykemia Niezbyt cz(sto - -
Hipokaliemia Cz(sto - -
Hiponatremia Niezbyt cz(sto - -

Zaburzenia psychiczne 

Depresja - Niezbyt cz(sto -
Uczucie l(ku Rzadko - -
Bezsenno')/ zaburzenia snu - Niezbyt cz(sto -
Zmiany nastroju - Niezbyt cz(sto -
Dezorientacja - Rzadko -

Zaburzenia uk%adu nerwowego 

Zaburzenia koordynacji ruchów Niezbyt cz(sto - -
Zawroty g%owy Niezbyt cz(sto Cz(sto -
Zawroty g%owy zwi&zane ze zmian& pozycji cia%a Niezbyt cz(sto - -
Zaburzenia smaku - Niezbyt cz(sto -
Zespó% pozapiramidowy - Nieznana -
Ból g%owy Cz(sto Cz(sto -
Wzmo#one napi(cie - Bardzo rzadko -
Parestezja Niezbyt cz(sto Niezbyt cz(sto -
Neuropatia obwodowa, neuropatia - Bardzo rzadko -
Senno') Niezbyt cz(sto Cz(sto -
Omdlenie - Niezbyt cz(sto -
Dr#enie - Niezbyt cz(sto -
Niedoczulica - Niezbyt cz(sto -

Zaburzenia oka Zaburzenia widzenia Rzadko Niezbyt cz(sto -
Pogorszenie widzenia Niezbyt cz(sto Niezbyt cz(sto -

Zaburzenia ucha i b%(dnika Szum uszny Rzadko Niezbyt cz(sto -
Zawroty g%owy pochodzenia b%(dnikowego Niezbyt cz(sto - Niezbyt cz(sto

Zaburzenia serca

Ko%atanie serca Niezbyt cz(sto Cz(sto -
Omdlenie Rzadko - -
Tachykardia Niezbyt cz(sto - -
Zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, tachykardia komorowa 
i migotanie przedsionków) - Bardzo rzadko -
Zawa% mi('nia sercowego - Bardzo rzadko -

Zaburzenia naczyniowe

Nag%e zaczerwienienie twarzy - Cz(sto -
Niedoci'nienie Rzadko Niezbyt cz(sto -
Niedoci'nienie ortostatyczne Niezbyt cz(sto - -
Zapalenie naczy+ - Bardzo rzadko Nieznana

Zaburzenia uk%adu oddechowego, klatki 
piersiowej i 'ródpiersia

Kaszel Niezbyt cz(sto Bardzo rzadko Niezbyt cz(sto
Duszno') - Niezbyt cz(sto -
Ból gard%a i krtani Niezbyt cz(sto - -
Zapalenie b%ony 'luzowej nosa - Niezbyt cz(sto -

Zaburzenia #o%&dka i jelit

Uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, ból w nadbrzuszu Niezbyt cz(sto Cz(sto Niezbyt cz(sto
Zmiana rytmu wypró#nie+ - Niezbyt cz(sto -
Zaparcie Niezbyt cz(sto - -
Biegunka Niezbyt cz(sto Niezbyt cz(sto -
Sucho') b%ony 'luzowej jamy ustnej Niezbyt cz(sto Niezbyt cz(sto -
Niestrawno') - Niezbyt cz(sto -
Nie#yt b%ony 'luzowej #o%&dka - Bardzo rzadko -
Rozrost dzi&se% - Bardzo rzadko -
Nudno'ci Niezbyt cz(sto Cz(sto -
Zapalenie trzustki - Bardzo rzadko -
Wymioty - Niezbyt cz(sto -

Zaburzenia w&troby i dróg #ó%ciowych
Zwi(kszenie aktywno'ci enzymów w&trobowych, zwi(kszenie 
st(#enia bilirubiny we krwi - Bardzo rzadko* Nieznana
Zapalenie w&troby - Bardzo rzadko -
Cholestaza wewn&trzw&trobowa, #ó%taczka - Bardzo rzadko -

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

!ysienie - Niezbyt cz(sto -
Obrz(k naczynioruchowy - Bardzo rzadko Nieznana
P(cherzowe zapalenie skóry - - Nieznana
Rumie+ Niezbyt cz(sto - -
Rumie+ wielopostaciowy - Bardzo rzadko -
Wykwit Rzadko Niezbyt cz(sto -
Nadmierne pocenie si( Rzadko Niezbyt cz(sto -
Reakcje nadwra#liwo'ci na 'wiat%o - Niezbyt cz(sto -
"wi&d Rzadko Niezbyt cz(sto Nieznana
Plamica - Niezbyt cz(sto -
Wysypka Niezbyt cz(sto Niezbyt cz(sto Nieznana
Odbarwienie skóry - Niezbyt cz(sto -
Pokrzywka i inne postacie wysypki - Bardzo rzadko -
Z%uszczaj&ce zapalenie skóry - Bardzo rzadko -
Zespó% Stevensa-Johnsona - Bardzo rzadko -
Obrz(k Quinckego - Bardzo rzadko -
Toksyczne martwicze oddzielanie si( naskórka Nieznana

Zaburzenia mi('niowo- szkieletowe 
i kanki %&cznej

Ból stawów Niezbyt cz(sto Niezbyt cz(sto -
Ból pleców Niezbyt cz(sto Niezbyt cz(sto -
Obrz(k stawów Niezbyt cz(sto - -
Kurcze mi('ni Rzadko Niezbyt cz(sto -
Ból mi('ni - Niezbyt cz(sto Nieznana
Obrz(k okolicy kostek - Cz(sto -
Uczucie ci(#ko'ci Rzadko - -

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zwi(kszenie st(#enia kreatyniny we krwi - - Nieznana
Zaburzenia mikcji - Niezbyt cz(sto -
Oddawanie moczu w nocy - Niezbyt cz(sto -
Cz(stomocz Rzadko Niezbyt cz(sto -
Wielomocz Rzadko - -
Niewydolno') nerek i zaburzenia czynno'ci nerek - - Nieznana

Zaburzenia uk%adu rozrodczego i piersi 
Impotencja - Niezbyt cz(sto -
Zaburzenia erekcji Rzadko - -
Ginekomastia - Niezbyt cz(sto -

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Os%abienie Cz(sto Niezbyt cz(sto -
Niepokój, z%e samopoczucie - Niezbyt cz(sto -
Zm(czenie Cz(sto Cz(sto Niezbyt cz(sto
Obrz(k twarzy Cz(sto - -
Nag%e zaczerwienienie twarzy, uderzenia gor&ca Cz(sto - -
Ból w klatce piersiowej niezwi&zany z sercem - Niezbyt cz(sto -
Obrz(k Cz(sto Cz(sto -
Obrz(k obwodowy Cz(sto - -
Ból - Niezbyt cz(sto -
Obrz(k tworz&cy do%ek pod wp%ywem ucisku Cz(sto - -

Badania diagnostyczne
Zwi(kszenie st(#enia potasu we krwi - - Nieznana
Zwi(kszenie masy cia%a - Niezbyt cz(sto -
Zmniejszenie masy cia%a - Niezbyt cz(sto -

* W wi(kszo'ci przypadków odpowiadaj&ce cholestazie Dodatkowe informacje dotycz&ce produktu z%o#onego: Obrz(ki obwodowe, znane dzia%anie niepo#&dane amlodypiny, obserwowano na ogó% 
rzadziej u pacjentów otrzymuj&cych lek z%o#ony zawieraj&cy amlodypin( i walsartan ni# u pacjentów otrzymuj&cych sam& amlodypin(. W kontrolowanych badaniach klinicznych prowadzonych 
metod& podwójnie 'lepej próby, cz(sto') wyst(powania obrz(ków obwodowych w zale#no'ci od dawki by%a nast(puj&ca:

% pacjentów, u których wyst&pi%y obrz(ki obwodowe Walsartan (mg)
0 40 80 160 320

Amlodypina (mg)

0 3,0 5,5 2,4 1,6 0,90
2,5 8,0 2,3 5,4 2,4 3,9
5 3,1 4,8 2,3 2,1 2,4

10 10,3 NA NA 9,0 9,5
"rednia cz(sto') wyst(powania obrz(ków obwodowych wynosi%a 5,1% dla leku z%o#onego zawieraj&cego amlodypin( i walsartan, po u'rednieniu dla wszystkich dawek. Dodatkowe informacje 
dotycz&ce poszczególnych sk%adników: Dzia%ania niepo#&dane, opisane wcze'niej dla ka#dego ze sk%adników osobno (amlodypiny lub walsartanu), mog& by) równie# potencjalnymi dzia%aniami 
niepo#&danymi produktu Wamlox, nawet, je'li nie wyst(powa%y one w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu produktu do obrotu. 

Amlodypina
Cz$sto Senno'), zawroty g%owy, ko%atanie serca, ból brzucha, nudno'ci, obrz(k okolicy kostek.
Niezbyt cz$sto Bezsenno'), zmiany nastroju (w tym l(k), depresja, dr#enie, zaburzenia smaku, omdlenie, niedoczulica, zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie), szum uszny, 

niedoci'nienie, duszno'), nie#yt nosa, wymioty, niestrawno'), %ysienie, plamica, zmiana koloru skóry, wzmo#ona potliwo'), 'wi&d, wykwit skórny, ból mi('ni, kurcze 
mi('ni, ból, zaburzenia mikcji, zwi(kszona cz(sto') oddawania moczu, impotencja, ginekomastia, ból w klatce piersiowej, z%e samopoczucie, zwi(kszenie masy cia%a, 
zmniejszenie masy cia%a.

Rzadko Dezorientacja.
Bardzo rzadko Leukopenia, ma%op%ytkowo'), reakcje alergiczne, hiperglikemia, wzmo#one napi(cie, neuropatia obwodowa, zawa% serca, zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, 

tachykardia komorowa i migotanie przedsionków), zapalenie naczy+, zapalenie trzustki, nie#yt #o%&dka, rozrost dzi&se%, zapalenie w&troby, #ó%taczka, zwi(kszenie 
aktywno'ci enzymów w&trobowych*, obrz(k naczynioruchowy, rumie+ wielopostaciowy, pokrzywka, z%uszczaj&ce zapalenie skóry, zespó% Stevensa-Johnsona, obrz(k 
Quinckego, nadwra#liwo') na 'wiat%o. 

Nieznana Zespó% pozapiramidowy
* w wi(kszo'ci przypadków odpowiadaj&ce cholestazie

Walsartan
Nieznana Zmniejszenie st(#enia hemoglobiny, zmniejszenie warto'ci hematokrytu, neutropenia, ma%op%ytkowo'), zwi(kszenie st(#enia potasu w surowicy krwi, zwi(kszenie 

warto'ci parametrów czynno'ci w&troby, w tym zwi(kszenie st(#enia bilirubiny w surowicy krwi, niewydolno') nerek i zaburzenia czynno'ci nerek, zwi(kszenie st(#enia 
kreatyniny w surowicy krwi, obrz(k naczynioruchowy, ból mi('ni, zapalenie naczy+, nadwra#liwo'), w tym choroba posurowicza.

Zg%aszanie podejrzewanych dzia%a+ niepo#&danych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zg%aszanie podejrzewanych dzia%a+ niepo#&danych. Umo#liwia to nieprzerwane 
monitorowanie stosunku korzy'ci do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby nale#&ce do fachowego personelu medycznego powinny zg%asza) wszelkie podejrzewane dzia%ania 
niepo#&dane za po'rednictwem Departamentu Monitorowania Niepo#&danych Dzia%a+ Produktów Leczniczych Urz(du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzia%ania niepo#&dane mo#na zg%asza) równie# podmiotowi 
odpowiedzialnemu. 4.9. Przedawkowanie: Objawy: Brak do'wiadcze+ z przedawkowaniem produktu Wamlox. G%ównym objawem przedawkowania walsartanu jest znaczne niedoci'nienie 
z zawrotami g%owy. Przedawkowanie amlodypiny mo#e objawia) si( nadmiernym rozszerzeniem naczy+ obwodowych i, ewentualnie, cz(stoskurczem odruchowym. Opisywano znaczne 
i potencjalnie przed%u#aj&ce si( niedoci'nienie uk%adowe, mog&ce prowadzi) do wstrz&su, zako+czonego zgonem. Leczenie: Je'li spo#ycie nast&pi%o niedawno, mo#na rozwa#y) wywo%anie 
wymiotów lub wykonanie p%ukania #o%&dka. Podanie w(gla aktywnego zdrowym ochotnikom bezpo'rednio lub w ci&gu 2 godzin po za#yciu amlodypiny spowodowa%o znaczne zmniejszenie 
wch%aniania. Klinicznie istotne niedoci'nienie spowodowane przedawkowaniem produktu Wamlox wymaga aktywnego podtrzymywania uk%adu sercowo-naczyniowego, w tym monitorowania 
czynno'ci serca i uk%adu oddechowego, uniesienia ko+czyn oraz kontrolowania obj(to'ci krwi kr&#&cej i ilo'ci wydalanego moczu. W celu przywrócenia napi(cia naczy+ krwiono'nych i ci'nienia 
krwi mo#na zastosowa) lek zw(#aj&cy naczynia krwiono'ne, pod warunkiem, #e nie ma przeciwwskaza+ do jego zastosowania. Do#ylne podanie glukonianu wapnia mo#e by) korzystne w celu 
odwrócenia blokady kana%u wapniowego. Zarówno walsartanu jak i amlodypiny nie mo#na usun&) poprzez hemodializ(. 5. DANE FARMACEUTYCZNE: 5.1. Wykaz substancji pomocniczych: 
Rdze': Celuloza mikrokrystaliczna, Mannitol, Magnezu stearynian, Kroskarmeloza sodowa, Powidon K25, Krzemionka koloidalna bezwodna, Sodu laurylosiarczan. Otoczka: Alkohol poliwinylowy, 
Tytanu dwutlenek (E*171), Makrogol 3000, Talk, .elaza tlenek, #ó%ty (E 172). 5.2. Niezgodno'ci farmaceutyczne: Nie dotyczy. 5.3. Okres wa#no'ci: 3 lata. 5.4. Specjalne 'rodki ostro#no'ci podczas 
przechowywania: Przechowywa) w temperaturze poni#ej 30°C. 5.5. Rodzaj i zawarto') opakowania: Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w pude%ku tekturowym. Opakowania: 10, 14, 28, 30, 
56, 60, 84, 90, 98 i 100 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko'ci opakowa+ musz& znajdowa) si( w obrocie. 5.6. Specjalne 'rodki ostro#no'ci dotycz&ce usuwania i przygotowywania produktu 
leczniczego do stosowania: Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale#y usun&) zgodnie z lokalnymi przepisami. 6. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ/CY 
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: KRKA, d.d., Novo mesto, 0marje1ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S%owenia. 7. NUMER(-Y) POZWOLENIA(2) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Wydane 
przez Prezesa Urz(du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wamlox, 5 mg + 80 mg, tabletki powlekane:23075, Wamlox, 5 mg + 160 mg, tabletki 
powlekane: 23076, Wamlox, 10 mg + 160*mg, tabletki powlekane:23077. 8. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED!U.ENIA POZWOLENIA: 
17.03.2016 r. 9. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ3"CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO: 20.03.2019 r. 10. KATEGORIA DOST3PNO"CI: Produkt kategorii dost(pno'ci 
Rp – leki wydawane na recept(. Lek pe%nop%atny, wydawany ze 100% odp%atno'ci&. *Pe%na informacja zawarta jest w Charakterystyce produktu leczniczego.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoleg%a 5, 02-235 Warszawa
tel.: 22 573 75 00, faks: 22 573 75 64, e-mail: info.pl@krka.biz, www.krka-polska.pl

Szczegó&owe informacje dost$pne na !yczenie.

XIII Wydzia% Gospodarczy Krajowego Rejestru S&dowego, Numer KRS: 0000025060, 
NIP: 526-10-31-829, Numer REGON: 010164219, Kapita% zak%adowy: 17 490 000,00 z%.
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Poza szybszym zwrotem 
refundacji farmaceuci 

dzi!ki koronawirusowi 
zyska" mieli te# inne 

uprawnienia – jednym 
z$nich jest mo#liwo%" 
wystawiania e-recept 

farmaceutycznych.

R A N G A  Z A W O D U  W Z R O & N I E ?

budzi!o wr"cz hurraoptymizm, 
w#praktyce wywo!ywa!o 
wi"c równie$ kontrowersje.

3(â123â$71(� 
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Poza szybszym zwrotem 
refundacji farmaceuci dzi"ki 
koronawirusowi zyska% mieli 
te$ inne uprawnienia – jednym 
z#nich jest mo$liwo&% 
wystawiania e-recept farmaceu-
tycznych. Wcze&niej ma!o który 
farmaceuta wystawia! recepty, 
a#je&li nawet, to raczej niech"tnie, 
bo podejrzliwie patrzy! na nie NFZ.

Teraz wr"cz zach"ca si" 
farmaceutów do ich wystawiania, 
by pacjenci nie musieli chodzi% 
do lekarzy. No i#pojawi!a si" 
mo$liwo&% wystawiania e-recept 
farmaceutycznych. Reakcje 
farmaceutów by!y ró$ne. Jedni 
cieszyli si", $e wreszcie kto& 
docenia ich wiedz", inni radzili 
powstrzyma% si" z#rado&ci' do 
momentu pozytywnego przej&cia 
takich recept" przez kontrol" 
w#NFZ. Jeszcze inni zwracali 
uwag", $e $adne zach"ty, nawet 
mo$liwo&% wystawiania recepty 
farmaceutycznej w#ramach 
kontynuacji leczenia, niczego nie 
zmieni', skoro farmaceuta wci'$ 
mo$e wystawi% jedynie recept" 
pe!nop!atn'. Z#punktu widzenia 
pacjentów pozostaj' przez to 
wci'$ jedynie ko!em ratunkowym.

– To prawda, mamy prawo 
wystawia% e-recepty farmaceu-
tyczne w#sytuacji zagro$enia 
zdrowia lub $ycia, specustawa 
koronawirusowa stworzy!a nam 
tak' mo$liwo&% – przyznaje 
dr farm. Micha! Konstanty, 
prezes (l'skiej Okr"gowej Rady 
Aptekarskiej. – Tylko $e samo 
uprawnienie i#kompetencje nie 
wystarcz'. Warto te$ okre&li%, co 
b"dzie z#dost"pem farmaceutów 
do dokumentacji medycznej 
pacjentów, co z#przepisywaniem 
leków poza wskazaniami. Poza 
tym nale$y uwzgl"dni% fakt, $e 
podczas gdy ka$dy z#lekarzy 
specjalistów obraca pewn' pul' 
leków, które dobrze zna, my 
musimy w!a&ciwie dysponowa% 
wszystkimi dost"pnymi na 
rynku. A#do tego potrzebne s' 
jasne, jednoznaczne wytyczne. 
Kierunek – zwi"kszenie kompe-
tencji farmaceutów jest wi"c 
s!uszny, nie wiemy jednak, czym 
faktycznie zaowocuj' obecne 
zapowiedzi. Oprócz specustawy 
potrzebne s' bowiem akty 
prawne i#rozporz'dzenia, które 
uszczegó!owi' przyj"te ustaw' 
rozwi'zania, dadz' odpowiedzi na 
te wszystkie pytania. Bez nich albo 
nie b"dziemy szerzej dzia!a%, albo 
narazimy si" na ryzyko z#chwil', 
gdy nasze decyzje poddane 
zostan' audytowi korpusu 
kontrolerskiego. Poza tym spec- 
ustawa ani $aden inny dokument 
nie okre&li! wynagrodzenia dla 
farmaceutów za poszczególne 
nowe us!ugi, jakby uznano, $e 
farmaceuci powinni wykonywa% 
je za darmo bez wzgl"du na to, 
czy jest to wypisanie recepty, jej 
prolongowanie czy dostarczenie 
leku pacjentowi do domu, co 
mo$na porówna% do lekarskiej 
wizyty domowej. Wszystko to, 
tak jak dy$ury aptek, to us!ugi, 
za które farmaceuci w#czytelny 
sposób powinni by% nagradzani. 
Pod wzgl"dem wprowadzania 
takich rozwi'za) jeste&my dzi& 
jednak w#ogonie Europy. I#nie 
chodzi wcale o#porównywanie 
si" do pa)stw najbogatszych, 
maj'cych system ochrony 
zdrowia na najwy$szym poziomie, 

ale i#do takich jak Portugalia 
czy Hiszpania, czyli ani nie 
najbogatszych, ani nie nale$'cych 
do liderów w#ochronie zdrowia.

23Ðİ1,(1,$�, �327.1,Ē&,$

Recepty pro auctore i pro familiae 
wzbudzi!y jeszcze mniejszy aplauz 
– cho% na pocz'tku kwietnia 
g!o&no powiadomiono o nowym 
uprawnieniu dla farmaceutów, 
w praktyce przez kilkadziesi't 
dni to rozwi'zanie nie zosta!o 
wdro$one. W ko)cu w po!owie 
maja na platformie gabinet.gov.pl 
zosta!a udost"pniona funkcjonal-
no&% wystawiania refundowanych 
recept pro auctore i pro familiae. 
Co istotne – system dzia!a 
jak na razie niezawodnie.

Nie od razu od momentu og!o-
szenia zadzia!a!a szybka &cie$ka 
do testów na koronawirusa dla 
farmaceutów oraz inne przywileje, 
jak np. mo$liwo&% korzystania 
z#kas pierwsze)stwa w#sklepach 
czy z#pierwsze)stwa obs!ugi na 
stacjach benzynowych. A#ka$de 
opó*nienie i#potkni"cie rz'dz'-
cych by!o natychmiast komen-
towane. Trudno si" temu dziwi%. 
Farmaceuci jako grupa zawodowa 
od lat oswajaj' si" z#ró$nymi 
opó*nieniami i#potkni"ciami 
w#realizacji sk!adanych im obietnic. 
Przynajmniej dla cz"&ci z#nich 
czas epidemii jest jednocze&nie 
czasem, gdy mówi': Sprawdzam.

Tym, co uda!o si" w#najwi"kszym 
stopniu, by!o uruchomienie 
aplikacji do zamawiania 
&rodków ochrony osobistej 
dla farmaceutów i#aptek.

&=(.$0<�1$�867$:Ē

Czy jednak to wystarczy, by 
aptekarze poczuli si" usatys-
fakcjonowani? Czy – by% mo$e 
jedynie czasowe – uprawnienia 
dadz' asumpt, by odbudowa% 
rang" zawodu? A#mo$e jednak 
potrzebna jest do tego ustawa 
o#zawodzie farmaceuty?
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– Czekamy na t! ustaw!, cho"by 
z#powodów, które uwypukli$ 
koronawirus – mówi Miko$aj 
Konstanty. – Podczas epidemii, 
gdy dost!p do farmaceutów by$ 
trudniejszy, gdy apteki musia$y 
ogranicza" dost!p pacjentom, 
potrzeba wzmocnienia roli 
farmaceuty by$a szczególnie 
odczuwalna. Bo maj%c wi!cej 
uprawnie&, mogliby'my bardziej 
pomaga" pacjentom. Ustawy 
jednak wci%( nie ma. Tra)$a 
w#lutym do Sejmu, to wszystko, 
co dzi' wiemy. Dziwi! si!, (e tak 
d$ugo to trwa, zw$aszcza teraz, 
gdy koronawirus pokazuje, 
(e rola farmaceuty powinna 
zosta" doceniona, a#kompe-
tencje poszerzone. Dla aptek 
coraz powa(niejszy problem 
stanowi to, (e musz% si! 
utrzymywa" wy$%cznie z#mar(y 
od sprzeda(y i#nie mog% 
'wiadczy" us$ug takich jak 
zak$adanie pacjentom IKP czy 
prolongowanie recept. Mamy 
bardzo wiele pyta& w#tej 
sprawie, rz%d jednak milczy jak 
zakl!ty. Nowych uprawnie& 
dla farmaceutów czy przyj!cia 
ustawy o#zawodzie nie nale(y 
jednak rozpatrywa" w#kontek-
'cie podnoszenia presti(u 
zawodu. To b!dzie jedynie 
przywrócenie normalno'ci, 
której brakuje farmaceutom 
w#Polsce od kilkudziesi!ciu lat, 
od momentu, gdy zacz!li by" 
traktowani jako sprzedawcy 
leków. Przywracanie tej 
normalno'ci to wpisywanie si! 
w#nurt dzia$a& prowadzonych 
w#Europie, gdzie szuka si! 

pomys$ów, jak rozwija" us$ugi 
farmaceutyczne, by odci%(y" 
lekarzy. W$a'nie t! potrzeb! 
doskonale wida" podczas 
epidemii koronawirusa. 
W#Polsce takich dzia$a& si! 
jednak nie podejmuje. Ustawa 
o#zawodzie mog$aby t! luk! 
wype$ni", by" kluczem, który 
otworzy drzwi do rozwini!cia 
us$ug i#opieki farmaceutycznej.

SZCZEPIENIA 
W APTEKACH?

W#wielu europejskich krajach 
my'li si! dzi' nie tylko o#pomiarze 
ci'nienia czy poziomu cukru 
w#aptekach, ale wprowadza 
tak(e mo(liwo'" szczepienia 
przez farmaceutów.

– Na ten aspekt sprawy powin-
ni'my dzi' zwróci" szczególn% 
uwag!, bo za rok czy pó$tora, gdy 
ju( b!dzie szczepionka przeciwko 
koronawirusowi, kto' 
b!dzie musia$ zaszczepi" 
37 milionów Polaków – zaznacza 
Miko$aj Konstanty. – Kto to 
zrobi? Przyk$ad Estonii, Hiszpanii, 
Portugalii czy Wielkiej Brytanii, 
krajów, w#których pozwolono 
farmaceutom na wykonywanie 
szczepie& przeciwko grypie, mówi 
sam za siebie – wyszczepialno'" 
przeciwko grypie bardzo w#nich 
wzros$a. By jednak by$o to 
mo(liwe, taki proces trzeba 
przygotowa", okre'li" zasady 
szczepie& w#aptekach, przeszkoli" 
farmaceutów. By móc my'le" 
o#szczepieniach przeciwko 
koronawirusowi w#aptekach, 
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Pandemia koronawirusa, z któr! w tym momencie walczy ca"y #wiat, wywróci"a nasze $ycie i nasz! dotychczasow! rzeczywisto#% do góry nogami. 
W wielu aspektach naszej codzienno#ci wprowadzi"a zamieszanie, zmiany i wielkie utrudnienia. Te zmiany i utrudnienia dotycz! równie$, a nawet 
przede wszystkim, opieki zdrowotnej. Utrudniony dost&p do lekarzy rodzinnych, zamkni&te lub ograniczone w funkcjonowaniu przychodnie, 
wprowadzenie teleporad oraz ograniczony dost&p do lekarzy specjalistów spowodowa", $e pacjenci niejednokrotnie zostali zostawieni sami 
sobie ze swoimi dolegliwo#ciami, chorobami lub zdarzeniami losowymi. W zwi!zku z tym szukali oni i nadal szukaj! pomocy u farmaceutów w 
aptece. I s"usznie, bo farmaceuta ma wiedz&, do#wiadczenie i mo$liwo#%, by zaopiekowa% si& pacjentem w bardzo wielu aspektach zdrowotnych. 
Jest w stanie doradzi% w"a#ciwe post&powanie i leczenie, pomóc w skutecznym i bezpiecznym stosowaniu leków oraz zasugerowa% konieczno#% 
konsultacji z lekarzem, je$eli sytuacja tego rzeczywi#cie wymaga. Dodatkowo rozszerzone niedawno uprawnienia farmaceutów do wystawiania 
recept farmaceutycznych sprawiaj!, $e farmaceuci mog! pomóc pacjentom równie$ w tym aspekcie i sprawi%, $e pacjent nie musi zg"asza% 
si& do lekarza po recept&. Jest to warto#% nie do przecenienia. Pandemia koronawirusa pojawi"a si& nagle. Wszyscy stan&li#my przed nowymi 
wyzwaniami i wszyscy staramy si& do tej rzeczywisto#ci przystosowa%. Niestety, pandemia nie zniknie tak szybko, jak si& pojawi"a. Jeszcze przez 
jaki# czas b&dziemy wszyscy funkcjonowa% w tej zmienionej rzeczywisto#ci. Sytuacja ta sprawi, $e pacjenci cz&#ciej swoje kroki b&d! kierowa% 
do aptek. Nie tylko w celu zakupu leków, ale równie$ – a nawet przede wszystkim – w celu uzyskania kompetentnej porady zdrowotnej od 
farmaceuty. To zdecydowanie zwi&kszy presti$ zawodu farmaceuty i poka$e, jak bardzo wa$nym, niezb&dnym i potrzebnym elementem opieki 
zdrowotnej s! farmaceuci. Paradoksalnie, pandemia koronawirusa przyniesie wymierne korzy#ci dla nas, farmaceutów.

dr n. farm. Magdalena Stolarczyk,  
autorka bloga Farmaceuta-radzi.pl:
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trzeba jak najlepiej wykorzysta! 
czas do powstania szczepionki, 
by pó"niej szczepienia rozpocz#! 
jak najszybciej. W$USA dyskutuje 
si% dzi& nawet o$pobieraniu 
wymazów przez farmaceutów, co 
jest bardzo wa'nym elementem 
walki z$koronawirusem. Sta(o si% 
tak dlatego, 'e w$Nowym Jorku 
nie mia( kto pobiera! wymazów 
od ogromnej rzeszy pacjentów. 
Apteki z$za(o'enia stanowi# 
bardzo dobre miejsce porady 
i$konsultacji. Ich liczba oraz 
rozmieszczenie daj# gwarancj% 

dost%pu dla potrzebuj#cych 
pacjentów. Ca(y &wiat poszukuje 
wi%c wsparcia w$farmaceutach, 
w$Europie jest to ju' jak najbar-
dziej normalne, 'e przezi%bienie 
leczy si% najpierw przez kilka dni 
w$aptece, a$dopiero potem, je&li 
infekcja nie przechodzi, idzie si% 
do lekarza. Chodzi po prostu 
o$to, by farmaceuci, czyli osoby 
maj#ce wiedz% i$kompetencje, 
mogli realizowa! rozmaite 
zadania. Ju' dzi& wielu polskich 
farmaceutów ma w$ramach 
specjalizacji egzaminy z$opieki 
farmaceutycznej, ale nic z$tego 
nie wynika. Dlatego w(a&nie nie 
mówi% o$presti'u zawodu, ale 
o$przywróceniu wskutek epidemii 
koronawirusa normalno&ci, któr# 
na rynku aptecznym utracili&my 
dekady temu. Trzeba si% jednak 
do tego systemowo przygo-
towa!, by nie doprowadzi! do 
sytuacji, w$której farmaceuci 
b%d# wykonywa! nowe 
zadania i$b%d# z$tego tytu(u 
wystawieni na dodatkowe 
ryzyko. St#d potrzeba opra-
cowania zasad i$systemów 
gwarantuj#cych farmaceutom 
bezpiecze)stwo 

realizowania tych 
zada) i$stworzenie takich 
narz%dzi, by system 
zwalidowa( dane i$dzi%ki 
temu pozwoli( wystawi! 
lekarzowi recept% w$taki 
sposób, by farmaceuta 
móg( wzi#! za jej realizacj% 
pe(n# odpowiedzialno&!.

Farmaceuci s# nie tylko specja-
listami pierwszego kontaktu 
dla wielu pacjentów, ale 
przede wszystkim s# ostatni# 
lini# kontroli i$wery*kacji 
farmakoterapii zlecanych 
przez lekarzy. Praktycznie 
tylko farmaceuci maj# 
mo'liwo&! racjonalizowania 
samoleczenia Polaków, co jest 
szczególnie wa'ne w$obliczu 
wszechobecnej reklamy 
farmaceutyków i$parafar-
maceutyków. Niestety, te 
wyj#tkowe mo'liwo&ci + od 
lat wykorzystywane na ca(ym 
&wiecie – w$Polsce nie s# 
dostrzegane. Jest wr%cz 
odwrotnie. Kszta(cimy farma-
ceutów, by potem w$ogóle 
nie korzysta! z$ich wiedzy.

Farmaceuci jako grupa 
zawodowa od lat 

oswajaj! si& z'ró$nymi 
opó(nieniami 
i'potkni&ciami 

w'realizacji sk"adanych 
im obietnic. 

R A N G A  Z A W O D U  W Z R O ) N I E ?

Ma"gorzata Grosman
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Farmaceuta jest cz!sto postrzegany jak w"a#ciciel czy pracownik „jednostki biznesowej”, a$ nie integralny „element” systemu ochrony 
zdrowia. To m.in. efekt tego, %e nie ma regulacji prawnych (m.in. ustawy o$zawodzie farmaceuty), które by #ci#lej powi&za"y farmaceutów 
z$tym systemem. A$apteki sprywatyzowano przecie% nied"ugo po zmianach ustrojowych, a$wi!c blisko 30 lat temu...
Przed"u%a si! dyskusja o$zmianach roli farmaceuty – szczególnie w$obszarze opieki farmaceutycznej, ale te% np. szczepienia pacjentów. 
Jak zwykle problemem – nie zawsze jasno de'niowanym – jest brak bud%etu na zap"at! za dodatkowe #wiadczenia farmaceutów. Wielu 
z$nich zapewnia opiek! farmaceutyczn& bez specjalnych regulacji czy dodatkowego wynagrodzenia. 

Czas pandemii w$ najbardziej chyba dobitny sposób u#wiadomi" konieczno#( cyfryzacji ochrony zdrowia. Na szcz!#cie funkcjonuj& 
e-recepty, bez nich trudno sobie dzi# – w$koronoczasach – wyobrazi( funkcjonowanie przychodni i$aptek. Umo%liwienie farmaceutom 
przed"u%ania terapii przewlek"ej jest #wietnym pomys"em (m.in. z$powodu odci&%enia lekarzy), nie jest to jednak traktowane jako dodat-
kowe #wiadczenie, tak jak w$przypadku teleporady lekarskiej realizuj&cej ten sam cel.

Pandemia unaoczni"a jeszcze bardziej wyra)nie kluczow& rol! farmaceutów w$systemie ochrony zdrowia. By( mo%e jeste#my w$trakcie rewolucji 
mentalnej percepcji i$oceny systemu zdrowia polegaj&cej na tym, %e dostrze%ono „zasoby” (czyli farmaceutów pracuj&cych w$aptekach), które 
do tej pory by"y traktowane jak niezmienny element systemu pe"ni&cy rol! „dostarczyciela” leków do pacjenta. Jednym ze skutków pandemii 
zapewne b!dzie powrót farmaceutów i$systemu aptecznego na godne i$w"a#ciwe miejsce w$systemie ochrony zdrowia w$Polsce.

Jaros!aw Fr"ckowiak,  
prezes zarz!du 
PEX PharmaSequence: 

R A N G A  Z A W O D U  W Z R O * N I E ?

ANONIMOWE, CZASEM WI!C SZCZERE, CZASEM 
PRZERYSOWANE OPINIE " NIBY NIE CA#KIEM, 
ALE JEDNAK NA TEMAT PRESTI$U ZAWODU 
PRZYK#ADY Z PIERWSZYCH MIESI!CY TEGO ROKU; 
WYBRANE OPINIE Z PORTALU MATURANA6.PL%:

• Uniwersytet Jagiello+ski w"a#nie poda", %e absolwenci wydzia"u farmaceutycznego zarabiaj& 
tyle samo, co przedstawiciele bardzo ró%nych, innych zawodów. 3-4 tys. z" netto na miesi&c. 
Opiekunka medyczna, kobieta z Ukrainy, wykszta"cenie podstawowe (niekierunkowe rzecz 
jasna) 3 tys. z" netto za miesi&c pracy. Piel!gniarka z licencjatem w przychodni sto"ecznej, 
praca na jedn& zmian!, nie na kierowniczym stanowisku – 4,5 tys. z" co miesi&c. Mo%ecie 
sobie dalsze przyk"ady dopisywa( sami...

• Premie kwartalne po 300 z" na "eb (33 z" na miesi&c) mimo wyrobienia wszystkich wymaga-
nych s"upków i rekordowego marca. Powód – aktualna trudna sytuacja 'nansowa z powodu 
epidemii (post z 30 kwietnia 2020 r.).

• Najgorsza praca po farmacji to praca w aptece w dzisiejszych czasach. Poni%aj&ce s& zarobki, 
ci&g"e zmiany przepisów, kary ze wszystkich stron, podej#cie klientów, bo to nie s& pacjenci. 
Pacjenci byli dawnej, teraz s& opryskliwi, roszczeniowi, wszechwiedz&cy klienci. Poni%aj&ce 
warunki pracy.

• Wczoraj (post z 5 maja 2020 r.) kole%anka by"a na rozmowie u... (tu wskazówka, pozwalaj&ca 
zidenty'kowa( sie( apteczn&). Podobno maj& kryzys i magistrowi daj& tylko 3 tys. z".

Farmaceuci s& nie tylko 
specjalistami 
pierwszego kontaktu 
dla wielu pacjentów, 
ale przede wszystkim s& 
ostatni& lini& kontroli 
i$wery'kacji 
farmakoterapii 
zlecanych przez lekarzy. 
Praktycznie tylko 
farmaceuci maj& 
mo%liwo#( 
racjonalizowania 
samoleczenia Polaków, 
co jest szczególnie 
wa%ne w$obliczu 
wszechobecnej reklamy 
farmaceutyków 
i$parafarmaceutyków.
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Rekordowy marzec, 
kwietniowe spadki

Marzec w!aptekach by" 
inny ni# wszystkie 
inne marce, ni# 

wszystkie inne miesi$ce 
z!poprzednich lat. Gdy 
wybuch"a epidemia ruszyli%my 
do nich wszyscy. Pacjenci 
kupowali to, co podpowiada" 
rozum, do%wiadczenie, 
informacje gdzie% zas"yszane 
lub przeczytane. W!pierwszym 
rz&dzie leki przeciwbólowe 
i!przeciwprzezi&bieniowe, 
ale tak#e cynk, witamin& C, 
leki przeciwmalaryczne i!inne 
%rodki zwalczaj$ce wirusy czy 
wzmacniaj$ce odporno%' 
organizmu. Bali si&, wi&c 
kupowali, nie zwa#aj$c na 
koszty i!terminy wa#no%ci 
produktów, robi$c zapasy 
na wiele miesi&cy. Wielkim 
zakupom sprzyja"o to, #e nie 
by"o wiadomo, czy przemys", 
w!tym równie# farmaceutyczny, 
w!pewnym momencie nie 
stanie, wi&c nie by"o wiadomo, 
na jak d"ugo trzeba si& 
zabezpieczy'. Farmaceuci 

w!tym czasie zamieszczali 
w!internecie paragony opiewa-
j$ce na bardzo wysokie kwoty, 
przekraczaj$ce nawet 1,5 tys. z".

Ħ:,(71<�0$5=(&

Prze"o#y"o si& to na obroty 
aptek. Jak informowa 
PEX PharmaSequence, w!marcu 
obroty ca"ego rynku aptecz-
nego w!stosunku do lutego 
wzros"y o!przesz"o 
23 proc., w!stosunku do marca 
2019 r. – o!33 proc. Najwi&kszy 
skok widoczny by" w!sprzeda#y 
odr&cznej i!wynosi" odpo-
wiednio 26,6 i!43,8 proc. O!skali 
wzrostu sprzeda#y %wiadczy 
te# fakt, #e za obroty tylko 
w!niewielkim stopniu odpo-
wiada" wzrost mar#y. Wobec 
lutego – ogó"em – by" to wzrost 
o!1,4 proc., wobec marca 2019 
r. – o!2,7 proc. W!przypadku 
leków refundowanych mar#a 
wzros"a odpowiednio 
o!3,9 i!4,4 proc., dla leków 
z!recept pe"nop"atnych 

w!stosunku do lutego zmniej-
szy"a si& o!2,7 proc., ale 
wzros"a wobec marca 2019 r. 
o!0,2 proc. Tak#e mar#a dla 
leków w!sprzeda#y odr&cznej 
nie zosta"a wywindowana 
– wzros"a w!porównaniu 
z!lutym o!2,1 proc. i!w!stosunku 
do marca 2019 r. o!1,5 proc. 
W!statystycznej aptece obrót 
wzrós" o!niemal 40 proc., 
a!liczba pacjentów o!18,5 proc. 
wobec marca 2019 r. 

.,(36.,�.:,(&,(Ĝ

Kwiecie( przyniós" inne 
wie%ci. Gdy ju# obkupili%my 
si& w!leki i!inne produkty 
w!aptekach, przestali%my 
do nich zagl$da' tak cz&sto, 
jak przed epidemi$. Ju# po 
pierwszych 15 dniach notowa" 
w!porównaniu z!marcem same 
spadki – w!obrotach ogó"em, 
w!sprzeda#y leków na recept& 
i!bez recepty, w!sprzeda#y 
leków OTC, suplementów, 
wyrobów medycznych, 
kosmetyków i!%rodków 
dietetycznych specjalnego 
przeznaczenia. W!stosunku do 
kwietnia 2019 r. widoczna by"a 
niemal identyczna tendencja.

1,(3(:1<�0$-

To zrodzi"o natychmiastowe 
pytania o!kolejne miesi$ce. By"y 
one bardziej zrozumia"e tym, #e 
szybko okaza"o si&, i# chwilowy 
wzrost sprzeda#y nie prze"o#y" 
si& na tyle na sytuacj& aptek, 
by powstrzyma' znikanie 
z!rynku kolejnych placówek. 
W!kontek%cie epidemii, wzrostu 

W!marcu, gdy zosta" 
wykryty pierwszy 

przypadek zaka#enia 
koronawirusem w!Polsce, 
mieli$my obl%#enie aptek 

i!rekordy sprzeda#y. 
W!kwietniu jednak 

sprzeda# spad"a nie tylko 
w!porównaniu 
z!poprzednim 

miesi&cem, ale te# 
poprzednim rokiem. 

Sprawdzamy, jak 
epidemia odbi"a si% na 

sytuacji aptek.
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Kilka pyta! o przysz"o#$
Czy koronawirus 
wp!ynie na sytuacj" na 
rynku aptecznym?
Koronawirus nie tyle 
wp"ynie, co ju% wp"yn&" na 
sytuacj'. Panika zakupowa 
by"a w(marcu, sprzedawa"o 
si' wtedy o(40-50 proc. 
wi'cej produktów przeciwko 
przezi'bieniu. Siatki 
pacjentów wype"nia"y te% 
inne „panikowe” produkty: 
cynk, witamina C,
leki przeciwwirusowe 
prezentowane jako leki 
podnosz&ce odporno#$ na 
zachorowanie czy „modne” 
przez chwil' produkty 
przeciwmalaryczne. Wzrost 
wygenerowany w(marcu 
nie utrzyma" si' w(kwietniu, 
kiedy nast&pi" bardzo 
du%y spadek sprzeda%y. 
A(nast&pi", bo ludzie 
obkupili si' ju% w(produkty, 

które – jak uwa%ali – mog& 
by$ przydatne podczas 
epidemii. Domowe apteczki 
przemieni"y si' w(ten sposób 
w(magazyny. Bo zarzewiem 
paniki mog"o by$ w(tamtym 
momencie w(zasadzie 
wszystko. Informacja pocho-
dz&ca od jakiego# autorytetu 
medycznego, nawet %art. 
Pami'tamy te% doskonale 
wypowiedzi prezydenta 
USA Donalda Trumpa, który 
mówi" o(antykoronawiru-
sowych „w"a#ciwo#ciach” 
wybielacza, i(o(konsekwen-
cjach tych stwierdze!.
W(kwietniu dosz"o wi'c 
do spadku sprzeda%y 
produktów na przezi'bienie, 
w(zwi&zku z(czym apteki 
pozosta"y ze sporymi 
zapasami o(okre#lonym 
terminie wa%no#ci. A(robi"y 
zapasy, bo nikt nie wiedzia", 

jak zachowaj& si' pacjenci, 
w(którym momencie 
uznaj&, %e zaspokoili swoje 
potrzeby. Co wi'cej, nie 
wiadomo, co b'dzie pod 
koniec lata, gdy pacjenci 
przygotowuj& si' do sezonu 
przezi'bie!, i(jesieni&, gdy 
ju% si' on rozpoczyna. 
Zwykle kupuj& wtedy 
produkty na przezi'bienie 
w(wi'kszych ilo#ciach, ale 
czy w(tym roku te% tak 
b'dzie? Niekoniecznie, 
skoro pacjenci maj& 
w(domach mnóstwo takich 
produktów. A(je#li pacjenci 
nie b'd& latem i(jesieni& 
kupowa$ tzw. produktów 
sezonowych, b'dzie to 
mia"o dalszy wp"yw na 
struktur' sprzeda%y aptek. 
Niekoniecznie pozytywny. 
Brak tych zakupów mo%e 
uderzy$ nie tylko w(apteki, 

E P I D E M I A  A  F I N A N S E  A P T E K

W"marcu obroty ca#ego 
rynku aptecznego 
w"stosunku do lutego 
wzros#y o"przesz#o 23 proc., 
w"stosunku do marca 
2019 r. – o"33 proc. 
Najwi$kszy skok widoczny 
by# w"sprzeda%y odr$cznej
i"wynosi# odpowiednio 
26,6 i"43,8 proc.

zainteresowania pacjentów 
aptecznymi produktami 
zacz'to wi'c dyskutowa$ 
o(tzw. aptece dla aptekarza, 
sprzeda%y leków na recept' 
przez internet czy zmianie 
przepisów dotycz&cych 
leków, które mog& by$ 
wydawane z(punktów 
aptecznych. O(sprawach 
wa%nych lub zgodnych 
z(interesami wszystkich aptek 
i(wszystkich farmaceutów 
lub tylko dla nielicznych.

5ÐĲ1(�'2Ħ:,$'&=(1,$

To by" znak, %e tak%e podczas 
epidemii niektórzy uczestnicy 
rynku wybiegaj& bardziej do 
przodu, planuj& zdecydowanie 
odleglejsze posuni'cia. 
Dowodzi"o to jednocze#nie, 
%e nie wszystkie apteki maj& 

podobne do#wiadczenia z(ni& 
zwi&zane. Te zlokalizowane 
w(galeriach handlowych, 
zamkni'tych na g"ucho lub 
nawet otwartych, ale odwie-
dzanych przez niewiele osób, 
nie korzysta"y z(marcowego 
najazdu na apteki, ale traci"y 
jak inne wskutek spadku 
sprzeda%y w(kwietniu. Ich 
sytuacja by"a specy) czna, 
równie% dlatego, %e zwykle 
s& to apteki sieciowe, wi'c 
stoj& za nimi ) rmy, które 
z(jednej strony sta$ na 
pokrycie przej#ciowych strat, 
z(drugiej – maj& gdzie szuka$ 
oszcz'dno#ci. Pojawienie si' 
informacji o(problemach aptek 
zlokalizowanych w(galeriach 
handlowych nie wywo"a"o 
wi'c zbyt wielu emocji, 
szczególnych komentarzy 
i(wi'kszego zainteresowania. 

32'=,$â<�1,($'(.:$71(
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Podzia" na sieci i(indywidu-
alne apteki, podzia" na te 
zlokalizowane w(galeriach 
i(na osiedlach nie by" wi'c 
adekwatny do sytuacji. 
W(kontek#cie aktualnej 
sytuacji wa%niejsze by"o 
to, czy apteki maj& #rodki 
ochrony osobistej, co 
robi rz&d, by zapewni$ je 
aptekom. By"o troch' skarg 
na w"a#cicieli aptek, którzy 
w(marcu nie zainteresowali 
si' dostatecznie szybko 
t& kwesti&, nie kupowali 
maseczek i(r'kawiczek dla 
pracowników, nie instalowali 
szyb czy innych przegród 
przy pierwszym stole. 

Rekordowy marzec,
kwietniowe spadki

 Jak epidemia wp#ynie na 
sytuacj$ aptek w"przysz#o&ci? 
Czy spowoduje odp#yw 
pacjentów do internetu lub 
marketów oferuj!cych 
podobne lub te same 
produkty? Czy w"konsekwencji 
apteki b$d! cz$&ciej ni% do tej 
pory zmuszone utrzymywa' 
si$ jedynie z"mar% aptecznych? 
O"tych sprawach z"Jaros#awem 
Fr!ckowiakiem, prezesem 
zarz!du PEX PharmaSequence, 
rozmawia Ma#gorzata Grosman.

Ma#gorzata Grosman
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W!kwietniu dosz"o do 
spadku sprzeda#y 

produktów 
na przezi$bienie, 

w!zwi%zku z!czym 
apteki pozosta"y 

ze sporymi zapasami 
o!okre&lonym terminie 

wa#no&ci.

E P I D E M I A  A  F I N A N S E  A P T E K

ale i!w!hurtownie oraz 
segment zajmuj"cy 
si# dostarczaniem 
leków do aptek.

Po tym, co obserwowa-
li!my w"marcu, apteki 
mog# wi$c mie% k&opoty? 
Wielkie zakupy robione 
przez pacjentów nie 
pomog# aptekom 
w"dalszej perspektywie?
Dost#p do aptek jest 
dzi$ ograniczony, mniej 
pacjentów mo%e by& 
jednocze$nie w!aptece, 
czasem trzeba wi#c czeka& 
za ich drzwiami. Liczba 
transakcji przeprowadzanych 
dziennie w!konsekwencji 
tego spada. Wynosi obecnie 
1,5-1,6 mln, czyli tyle samo 
co w!soboty przed epidemi". 
W!dni pracuj"ce si#ga'a 
2,2-2,3 mln, czasem 
nawet 2,5 mln, co oznacza, 
%e do aptek zagl"da 
obecnie kilkadziesi"t 
tysi#cy pacjentów mniej ni% 
wcze$niej. Pacjenci robi" 
jednak wi#ksze zakupy. 
Statystycznie kupuj" 
3-4 produkty, podczas 
gdy wcze$niej by'y 
to 2-3 produkty podczas 
jednej transakcji. To nie 
dziwi, bo jak ju% kto$ poszed' 
do apteki, jak ju% kto$ odsta' 
swoje w!kolejce, to chce za 
jednym zamachem za'atwi& 
jak najwi#cej. Wi#cej wi#c 

wydaje, $rednio od 60 do 70 z', 
wcze$niej by'o to 50-60 z'.

To nie wystarcza, by farma-
ceuci mogli by% spokojni 
o"sytuacj$ swoich aptek?
Wszystko zale%y w!tej chwili 
od utrzymywania obostrze(. 
Je$li b#d" dalej obowi"-
zywa'y, sprzeda% cz#$ci 
produktów dost#pnych 
jednocze$nie w!aptekach 
i!poza nimi przeniesie si# 
w!inne miejsca. 
Na przyk'ad do marketów. 
To s" kosmetyki, suplementy 
czy leki OTC, czyli najbardziej 
mar%owe produkty 
w!aptekach. Zmniejszenie 
ich sprzeda%y przez apteki 
mo%e wi#c doprowadzi& do 
dodatkowych problemów. 
A!je$li wyst"pi druga fala 
epidemii, mo%e pacjentów 
dodatkowo zniech#ci& 
do kupowania takich 
produktów w!aptekach. Tam 
zawsze s" przecie% chorzy, 
teraz mog" by& chorzy na 
COVID-19. Ludzie, boj"c 
si# zachorowa&, a!mog"c 
znale)& produkty, których 
szukaj", gdzie indziej, mog" 
przenie$& si# z!zakupami 
poza apteki. Tylko w!przy-
padku gdy b#d" to produkty, 
przy których kupnie 
potrzebna jest porada 
farmaceuty, b#d" zmuszeni 
do korzystania z!us'ug aptek. 

W!tej sytuacji bardzo wa%ne 
jest to, co zrobi Naczelna 
Izba Aptekarska, czy 
b#d" jakie$ zalecenia, jak 
farmaceuci i!pacjenci maj" 
si# zachowywa&, zw'aszcza 
je$li ministerialne obostrzenia 
przestan" obowi"zywa&.

Reasumuj"c. To, %e bardzo 
wzros'y w!marcu obroty 
aptek, to, %e wzros'a ich 
mar%owo$&, nie powoduje, 
%e prognozy na kolejne 
miesi"ce s" dobre.

Co mo'e si$ wi$c wydarzy%? 
Szacujemy, %e ponad 20 proc. 
aptek, nie licz"c obecnych 
dochodów z!ró%nych 
programów, ma problemy 
z!p'ynno$ci" *nansow". 
Ich bud%ety po prostu si# 
nie spinaj". W!przypadku 
utraty 5-6 tys. z' dochodu 
w!ci"gu miesi"ca mog" mie& 
problemy z!przetrwaniem. 
Te przypuszczenia znajduj" 
swoje odzwierciedlenie 
w!liczbie likwidowanych 
aptek. W!styczniu uby'o 
z!rynku 48 placówek, w!lutym 
57, w!marcu 64, a!w!kwietniu 
53. Oznacza to, %e trend 
zmniejszania liczby aptek 
nie zosta' zahamowany 
przez krótkotrwa'y, 
zwi"zany z!koronawirusem, 
wzrost obrotów.

Ca"a rozmowa 
z Jaros"awem 

Fr%ckowiakiem 
na portalu  

Aptekarski.com.

OS!ONA ANTYKRYZYSOWA DLA APTEK

Apteki mog% korzysta' z!licznych instrumentów w!ramach tzw. tarczy anty-
kryzysowej. Ze swoimi w"asnymi programami os"onowymi dla niezale#nych 
aptek wysz"a dodatkowo tak#e Grupa NEUCA. Do wyboru maj% one trzy os"ony: 
minimum (dla aptek, które odczuwaj% chwilowe problemy z!p"ynno&ci% (nan-
sow%), optimum (dla tych, które oczekuj% kompleksowego wsparcia i!d"ugo- 
terminowych skutków poprawy) oraz maksimum (dla tych, które wymagaj% 
daleko id%cego i!zaawansowanego wsparcia w!reorganizacji). „Dzisiaj obser-
wujemy, jak COVID-19 wery(kuje postaw$ podmiotów dzia"aj%cych na rynku 
zdrowia. W!NEUCA od lat wspieramy apteki niezale#ne – to nasza misja. Pozosta-
jemy jej wierni równie# teraz, w!trudnych dla nas wszystkich czasach” – informuje 
Grupa NEUCA.



31r e n t g e n  m i e s i ! c a
L E K I  T Y L K O  Z  A P T E K I

Gdyby w!ochronie 
zdrowia czy cho"by 
tylko w!skali rynku 

aptecznego rz#dz#cy spe$niali 
swe obietnice i!post%powali 
zgodnie z!zapowiedziami, 
byliby&my dzi& w!zupe$nie 
innym miejscu. Mieliby&my 
ustaw% o!zawodzie farma-
ceuty, dzi%ki której farmaceuci 
mogliby podczas epidemii 
zupe$nie inaczej dzia$a". 
Mieliby&my Refundacyjny 
Tryb Rozwojowy lub cho"by 
jego zal#'ki i!w!zwi#zku z!tym 
nadziej%, 'e produkcja leków 
pr%dzej czy pó(niej na pewno 
powróci do Polski, zwi%kszaj#c 
bezpiecze)stwo lekowe 
obywateli. Mieliby&my te' 
uregulowany poza- 
apteczny obrót lekami, co 
podczas epidemii – obecnej 
i!ewentualnych kolejnych, 

o!których mówi# ju' dzi& 
epidemiolodzy – mog$oby 
mie" kolosalne znaczenie. 
Fachowcy twierdz#, 'e 
skanalizowanie wi%kszo&ci 
obrotu lekami w!aptekach 
mog$oby przyczyni" si% do 
ograniczenia ryzyka zaka'enia.

-$.�0,$â2�%<ă"

Wed$ug zarzuconego kilka 
lat temu projektu sprzeda' 
leków poza aptekami mia$a 
zosta" ograniczona, ale nie 
oznacza$oby to, 'e w!sklepach 
czy na stacjach benzynowych 
w!ogóle nie by$oby ju' leków, 
a!tym bardziej suplementów 
diety. Nieprawdziwe by$y wi%c 
twierdzenia przeciwników 
tego rozwi#zania, 'e w!ma$ych 
miejscowo&ciach i!na 
wsiach, wsz%dzie tam, gdzie 

nie ma apteki lub punktu 
aptecznego, mieszka)cy 
– wskutek nowego uregu-
lowania pozaaptecznego 
obrotu – zostan# pozbawieni 
dost%pu do leków.

Mia$o sta" si% co& zupe$nie 
innego. Prace prowadzono 
m.in. w!kierunku zmniejszenia 
pojemno&ci opakowa) leków 
dost%pnych poza aptekami. 
Do zawieraj#cych 2, 6, 
maksymalnie 10 tabletek. 
Planowany by$ jednocze&nie 
przegl#d leków dost%pnych 
poza aptekami, bo wyliczono, 
'e w!sklepach, marketach, 
kioskach i!na stacjach mo'na 
by$o w!tamtym czasie kupi" 
oko$o 50 leków zawieraj#cych 
paracetamol, sprzedawanych 
pod ró'nymi nazwami, przez 
co pacjent cz%sto nie wiedzia$ 

Pozaapteczny 
i!dowóz do domu

Chcia!oby si" zacz#$ tak: 
a%nie pisali&my… 
Bo o%pozaaptecznym 
rynku leków piszemy 
przecie' od lat. 
O%potrzebie jego 
uregulowania i%braku 
tych uregulowa(. 
O%zaawansowaniu prac 
nad tym projektem 
i%zarzuceniu ich na )nale 
bez jakiegokolwiek 
wyt!umaczenia za strony 
Ministerstwa Zdrowia. 
Teraz, podczas epidemii, 
temat powraca.

SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CAMLOCOR*
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Camlocor, 8!mg + 5!mg, tabletki; Camlocor, 16!mg + 5!mg, tabletki; Camlocor, 16!mg + 10!mg, tabletki. SK!AD JAKO"CIOWY 
I#ILO"CIOWY Camlocor, 8!mg + 5!mg, tabletki: Ka"da tabletka zawiera 8!mg kandesartanu cyleksetylu i 5!mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Camlocor, 16!mg + 
5!mg, tabletki: Ka"da tabletka zawiera 16!mg kandesartanu cyleksetylu i 5!mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Camlocor, 16!mg + 10!mg, tabletki: Ka"da tabletka 
zawiera 16!mg kandesartanu cyleksetylu i!10!mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Substancje pomocnicze o znanym dzia#aniu: Camlocor, 8!mg + 5!mg: laktoza 
84,90! mg, sód 0,32! mg. Camlocor, 16! mg + 5! mg: laktoza 76,89! mg, sód: 0,44! mg. Camlocor, 16! mg + 10! mg: laktoza 77,30! mg, sód 0,32! mg. POSTA$ 
FARMACEUTYCZNA Tabletka. Camlocor, 8!mg + 5!mg Okr$g#e, obustronnie wypuk#e, dwuwarstwowe tabletki. Jedna strona tabletki jest blado"ó#ta z mo"liwymi 
ja%niejszymi plamkami oraz z oznakowaniem 8–5, druga strona tabletki jest bia#a do prawie bia#ej. Wymiary tabletki: %rednica 8!mm, grubo%& 3,7–4,7!mm. Camlocor, 
16! mg + 5! mg Okr$g#e, obustronnie lekko wypuk#e, dwuwarstwowe tabletki. Jedna strona tabletki jest jasnoró"owa, z mo"liwymi ja%niejszymi i ciemniejszymi 
plamkami oraz z oznakowaniem 16–5, druga strona tabletki jest bia#a do prawie bia#ej. Wymiary tabletki: %rednica 9!mm, grubo%& 4,0–5,0!mm. Camlocor, 16!mg + 
10! mg Okr$g#e, obustronnie wypuk#e, dwuwarstwowe tabletki. Jedna strona tabletki jest bladoró"owa, z mo"liwymi ja%niejszymi i ciemniejszymi plamkami oraz 
z oznakowaniem 16–10, druga strona tabletki jest bia#a do prawie bia#ej. Wymiary tabletki: %rednica 8!mm, grubo%& 3,7–4,7!mm. SZCZEGÓ!OWE DANE KLINICZNE 
Wskazania do stosowania Camlocor jest wskazany w leczeniu zast'pczym samoistnego nadci%nienia t'tniczego u! pacjentów doros#ych, u których uzyskano 
odpowiedni$ kontrol' ci%nienia podczas jednoczesnego stosowania amlodypiny i kandesartanu w takich samych dawkach jak w!produkcie Camlocor. Dawkowanie 
i sposób podawania Dawkowanie Zalecana dawka produktu Camlocor to 1!tabletka na dob'. Produkt z#o"ony nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia. Przed 
zastosowaniem produktu Camlocor nale"y uzyska& kontrol' ci%nienia t'tniczego podczas stosowania ustalonych dawek poszczególnych substancji czynnych, 
przyjmowanych w tym samym czasie. Dawka leku Camlocor powinna by& zgodna z dawkami poszczególnych substancji czynnych w momencie zmiany leczenia na 
stosowanie produktu z#o"onego. Pacjenci w podesz!ym wieku Nie jest konieczne dostosowanie dawki pocz$tkowej u!pacjentów w podesz#ym wieku, ale wymagana jest 
ostro"no%& podczas zwi'kszania dawki. Zaburzenia czynno"ci nerek Dane dotycz$ce stosowania produktu u pacjentów z bardzo ci'"k$ lub schy#kow$ niewydolno%ci$ 
nerek (klirens kreatyniny <15!ml/min) s$ ograniczone. Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z #agodn$ do umiarkowanej niewydolno%ci$ nerek. 
Amlodypiny i kandesartanu cyleksetylu nie mo"na usun$& za pomoc$ dializy. Zaburzenia czynno"ci w#troby Stosowanie produktu leczniczego Camlocor jest 
przeciwwskazane u!pacjentów z ci'"kimi zaburzeniami czynno%ci w$troby i (lub) cholestaz$. Nie ustalono zalece( dotycz$cych dawkowania u pacjentów z #agodnymi 
do umiarkowanych zaburzeniami czynno%ci w$troby, dlatego produkt Camlocor nale"y stosowa& z zachowaniem ostro"no%ci. Dzieci i$m!odzie% Nie okre%lono dotychczas 
bezpiecze(stwa stosowania ani skuteczno%ci produktu Camlocor u dzieci w wieku poni"ej 18!lat. Brak jest dost'pnych danych. Sposób podawania Podanie doustne. 
Produkt Camlocor mo"na stosowa& podczas posi#ku lub niezale"nie od posi#ków. Przeciwwskazania - Nadwra"liwo%& na substancje czynne, pochodne 
dihydropirydyny lub na któr$kolwiek substancj' pomocnicz$. - Drugi i trzeci trymestr ci$"y. - Ci'"kie zaburzenie czynno%ci w$troby i (lub) cholestaza. -!Dzieci w wieku 
poni"ej 1!roku. -!Ci'"kie niedoci%nienie t'tnicze. - Wstrz$s (w tym wstrz$s kardiogenny). - Zw'"enie drogi odp#ywu z lewej komory serca (np. zw'"enie zastawki aorty 
du"ego stopnia). - Hemodynamicznie niestabilna niewydolno%& serca po ostrym zawale serca. - Jednoczesne stosowanie z produktami zawieraj$cymi aliskiren 
u pacjentów z cukrzyc$ lub zaburzeniem czynno%ci nerek (wspó#czynnik przes$czania k#'buszkowego, GFR <60!ml/min/1,73!m2). Specjalne ostrze%enia i &rodki 
ostro%no&ci dotycz'ce stosowania Kandesartan Podwójna blokada uk#adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) Istniej$ dowody, i" jednoczesne stosowanie 
inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), antagonistów receptora angiotensyny! II (AIIRA) lub aliskirenu zwi'ksza ryzyko niedoci%nienia, hiperkaliemii oraz 
zaburzenia czynno%ci nerek (w tym ostrej niewydolno%ci nerek). W zwi$zku z tym nie zaleca si' podwójnego blokowania uk#adu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie 
inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny! II lub aliskirenu. Je%li zastosowanie podwójnej blokady uk#adu RAA jest absolutnie konieczne, powinno by& 
prowadzone wy#$cznie pod nadzorem specjalisty, a parametry "yciowe pacjenta, takie jak: czynno%& nerek, st'"enie elektrolitów oraz ci%nienie krwi powinny by& %ci%le 
monitorowane. U! pacjentów z nefropati$ cukrzycow$ nie nale"y stosowa& jednocze%nie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny! II. Zaburzenia 
czynno%ci nerek Podobnie jak w przypadku innych leków hamuj$cych aktywno%& uk#adu renina-angiotensyna-aldosteron, u! pacjentów podatnych, przyjmuj$cych 
produkt leczniczy Camlocor, mog$ wyst$pi& zaburzenia czynno%ci nerek. Podczas stosowania produktu leczniczego Camlocor u pacjentów z nadci%nieniem t'tniczym 
i! zaburzeniami czynno%ci nerek zaleca si' okresowe oznaczanie st'"enia potasu i kreatyniny w! surowicy krwi. Dane dotycz$ce stosowania produktu u pacjentów 
z bardzo ci'"k$ lub schy#kow$ niewydolno%ci$ nerek (klirens kreatyniny <15!ml/min) s$ ograniczone. W tej grupie pacjentów ustalanie dawki produktu leczniczego 
Camlocor powinno by& ostro"ne i po#$czone z!dok#adn$ kontrol$ ci%nienia t'tniczego. Ocena stanu pacjentów z niewydolno%ci$ serca powinna uwzgl'dnia& okresowe 
badania czynno%ci nerek, zw#aszcza u osób w wieku powy"ej 75!lat oraz u osób z zaburzeniami czynno%ci nerek. W trakcie ustalania dawki kandesartanu zalecane jest 
kontrolowanie st'"enia potasu i kreatyniny w surowicy. W badaniach klinicznych dotycz$cych niewydolno%ci serca nie uczestniczyli pacjenci ze st'"eniem kreatyniny 
w surowicy krwi >265!)mol/l (>3!mg/dl). Jednoczesne leczenie inhibitorem ACE w niewydolno%ci serca Ryzyko dzia#a( niepo"$danych, zw#aszcza niedoci%nienia, 
hiperkaliemii oraz pogorszenia czynno%ci nerek (w tym ostrej niewydolno%ci nerek) mo"e si' zwi'kszy&, je%li kandesartan jest stosowany jednocze%nie z!inhibitorem 
ACE. Równie" nie zaleca si' trójsk#adnikowego skojarzenia inhibitora ACE, antagonisty receptora mineralokortykoidowego i kandesartanu. Stosowanie takiego leczenia 
skojarzonego wymaga nadzoru specjalisty oraz monitorowania czynno%ci nerek, st'"enia elektrolitów oraz ci%nienia t'tniczego. Nie nale"y jednocze%nie stosowa& 
inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny! II u pacjentów z nefropati$ cukrzycow$. Hemodializa U!pacjentów poddawanych dializoterapii blokada 
receptora AT1 mo"e wywo#a& znaczne zmiany ci%nienia t'tniczego, na skutek zmniejszonej obj'to%ci osocza i pobudzenia uk#adu renina-angiotensyna-aldosteron. 
W zwi$zku z tym u pacjentów poddawanych hemodializoterapii nale"y ostro"nie zwi'ksza& dawk' kandesartanu, uwa"nie kontroluj$c ci%nienie t'tnicze. Zw'"enie 
t'tnicy nerkowej Leki wp#ywaj$ce na uk#ad renina-angiotensyna-aldosteron, w tym antagoni%ci receptora angiotensyny!II (AIIRAs), mog$ zwi'ksza& st'"enie mocznika 
i! kreatyniny w surowicy krwi u! pacjentów z obustronnym zw'"eniem t'tnicy nerkowej lub zw'"eniem t'tnicy jedynej czynnej nerki. Przeszczepienie nerki Brak 
do%wiadczenia dotycz$cego stosowania kandesartanu u! pacjentów po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki. Niedoci%nienie t'tnicze Podczas stosowania 
kandesartanu u pacjentów z niewydolno%ci$ serca mo"e wyst$pi& niedoci%nienie t'tnicze. Niedoci%nienie mo"e tak"e wyst$pi& u pacjentów z!nadci%nieniem t'tniczym 
ze zmniejszon$ obj'to%ci$ wewn$trznaczyniow$, na przyk#ad u!pacjentów przyjmuj$cych du"e dawki leków moczop'dnych. W tej grupie pacjentów nale"y zachowa& 
ostro"no%& podczas rozpoczynania leczenia oraz wyrówna& hipowolemi'. U dzieci z! mo"liwo%ci$ zmniejszenia obj'to%ci wewn$trznaczyniowej (np. u pacjentów 
leczonych lekami moczop'dnymi, szczególnie w przypadku zaburze( czynno%ci nerek), leczenie kandesartanem nale"y rozpocz$& pod %cis#ym nadzorem lekarza oraz 
nale"y rozwa"y& zastosowanie mniejszej dawki pocz$tkowej. Znieczulenie i zabiegi chirurgiczne Na skutek zahamowaniem uk#adu renina-angiotensyna u pacjentów 
leczonych antagonistami angiotensyny!II mo"e wyst$pi& niedoci%nienie podczas znieczulenia i zabiegów chirurgicznych. Bardzo rzadko niedoci%nienie t'tnicze mo"e 
by& ci'"kie i mo"e by& konieczne podanie do"ylne p#ynów i (lub) leków zw'"aj$cych naczynia krwiono%ne. Zw'"enie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej 
(kardiomiopatia przerostowa z zaw'"eniem drogi odp#ywu z lewej komory) Podobnie jak w! przypadku innych leków rozszerzaj$cych naczynia, nale"y zachowa& 
szczególn$ ostro"no%& u!pacjentów z hemodynamicznie istotnym zw'"eniem zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej, lub z kardiomiopati$ przerostow$ z!zaw'"eniem 
drogi odp#ywu z lewej komory. Hiperaldosteronizm pierwotny Pacjenci z! hiperaldosteronizmem pierwotnym na ogó# nie reaguj$ na leczenie lekami 
przeciwnadci%nieniowymi dzia#aj$cymi poprzez hamowanie uk#adu renina-angiotensyna-aldosteron. W zwi$zku z tym nie zaleca si' stosowania kandesartanu w tej 
grupie pacjentów. Hiperkaliemia Jednoczesne podawanie kandesartanu z lekami moczop'dnymi oszcz'dzaj$cymi potas, suplementami potasu, substytutami soli 
kuchennej zawieraj$cymi potas lub innymi lekami, które mog$ zwi'ksza& st'"enie potasu (np. heparyna) mo"e powodowa& zwi'kszenie st'"enia potasu w surowicy 
krwi u pacjentów z nadci%nieniem t'tniczym. Nale"y kontrolowa& st'"enie potasu w!surowicy. U pacjentów z niewydolno%ci$ serca przyjmuj$cych kandesartan mo"e 
wyst$pi& hiperkaliemia. Dlatego w tej grupie pacjentów zalecana jest okresowa kontrola st'"enia potasu w surowicy. Nie zaleca si' jednoczesnego stosowania 
inhibitora ACE, leku moczop'dnego oszcz'dzaj$cego potas (np. spironolaktonu) i kandesartanu; takie leczenie skojarzone mo"e by& rozwa"one jedynie po dok#adnej 
ocenie potencjalnych korzy%ci i ryzyka. Ogólne U pacjentów, u!których napi'cie naczy( oraz czynno%& nerek zale"$ w znacznej mierze od aktywno%ci uk#adu renina-
angiotensyna-aldosteron (np. u pacjentów z!ci'"k$ zastoinow$ niewydolno%ci$ serca lub z!chorob$ nerek, w tym ze zw'"eniem t'tnicy nerkowej), leczenie innymi 
lekami wp#ywaj$cymi na ten uk#ad prowadzi#o do ci'"kiego niedoci%nienia, azotemii, sk$pomoczu lub, rzadko, do ostrej niewydolno%ci nerek. Nie mo"na wykluczy& 
wyst$pienia podobnych objawów podczas leczenia antagonistami receptora angiotensyny! II. Podobnie jak w! przypadku innych leków przeciwnadci%nieniowych, 
nadmierne obni"enie ci%nienia t'tniczego u!pacjentów z chorob$ niedokrwienn$ serca lub chorob$ naczyniow$ mózgu mo"e spowodowa& zawa# mi'%nia sercowego 
lub udar mózgu. Dzia#anie przeciwnadci%nieniowe kandesartanu mo"e by& nasilone przez inne leki o! w#a%ciwo%ciach obni"aj$cych ci%nienie t'tnicze, zarówno 
stosowane w leczeniu nadci%nienia, jak i w innych wskazaniach. Ci$"a Nie nale"y rozpoczyna& podawania antagonistów receptora angiotensyny! II podczas ci$"y. 
Z!wyj$tkiem konieczno%ci kontynuowania leczenia antagonistami receptora angiotensyny!II, u!pacjentek planuj$cych ci$"' nale"y zastosowa& alternatywne leczenie 
przeciwnadci%nieniowe, o! ustalonym pro*lu bezpiecze(stwa stosowania w ci$"y. W przypadku potwierdzenia ci$"y nale"y natychmiast przerwa& podawanie 
antagonistów receptora angiotensyny! II i, je%li jest to wskazane, nale"y rozpocz$& leczenie alternatywne. Amlodypina Nie badano bezpiecze(stwa i! skuteczno%ci 
stosowania amlodypiny w! leczeniu prze#omu nadci%nieniowego. Pacjenci z! niewydolno%ci$ serca Nale"y zachowa& ostro"no%& podczas leczenia pacjentów 
z!niewydolno%ci$ serca. W!trakcie d#ugoterminowych bada( kontrolowanych placebo z udzia#em pacjentów z ci'"k$ niewydolno%ci$ serca (klasy III i! IV wg NYHA), 
w grupie otrzymuj$cej amlodypin' wyst'powa#o wi'cej przypadków obrz'ku p#uc ni" w grupie placebo. Antagonistów wapnia, w tym amlodypin', nale"y stosowa& 
ostro"nie u pacjentów z zastoinow$ niewydolno%ci$ serca, poniewa" mog$ one zwi'ksza& ryzyko wyst$pienia w przysz#o%ci incydentów sercowo-naczyniowych oraz 
zgonu. Pacjenci z!zaburzeniami czynno%ci w$troby U!pacjentów z zaburzeniami czynno%ci w$troby okres pó#trwania amlodypiny ulega wyd#u"eniu, a!warto%& AUC 
zwi'kszeniu. Nie ustalono zalece( odno%nie do dawkowania. Stosowanie amlodypiny nale"y wi'c rozpocz$& od najmniejszej zalecanej dawki, zachowuj$c ostro"no%& 
zarówno na pocz$tku leczenia, jak i!podczas zwi'kszania dawki. U pacjentów z ci'"kimi zaburzeniami czynno%ci w$troby nale"y powoli dostosowywa& dawk' oraz 
zapewni& odpowiedni$ kontrol'. Pacjenci w podesz#ym wieku U pacjentów w podesz#ym wieku nale"y zachowa& ostro"no%& podczas zwi'kszania dawki. Pacjenci 
z zaburzeniami czynno%ci nerek U!pacjentów z niewydolno%ci$ nerek amlodypina mo"e by& stosowana w zazwyczaj zalecanych dawkach. Zmiany st'"enia amlodypiny 
w osoczu nie s$ zale"ne od stopnia niewydolno%ci nerek. Amlodypiny nie mo"na usun$& za pomoc$ dializy. Camlocor zawiera laktoz' i sód. Pacjenci z! rzadko 
wyst'puj$c$ dziedziczn$ nietolerancj$ galaktozy, brakiem laktazy lub zaburzeniami wch#aniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmowa& tego produktu 
leczniczego. Ten produkt leczniczy zawiera mniej ni" 1!mmol sodu (23!mg) na tabletk', co oznacza, "e produkt leczniczy praktycznie nie zawiera sodu. Interakcje 
z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje zwi$zane z! kandesartanem W klinicznych badaniach farmakokinetyki uwzgl'dniono 
nast'puj$ce substancje: hydrochlorotiazyd, warfaryn', digoksyn', doustne %rodki antykoncepcyjne (tj. etynyloestradiol/lewonorgestrel), glibenklamid, nifedypin' 
i enarapryl. Nie zaobserwowano klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych z tymi innymi lekami. Jednoczesne podawanie leków moczop'dnych 
oszcz'dzaj$cych potas, suplementów potasu, substytutów soli kuchennej zawieraj$cych potas lub innych leków, które mog$ zwi'kszy& st'"enie potasu (np. heparyny) 
mo"e prowadzi& do zwi'kszenia st'"enia potasu w surowicy krwi. Nale"y kontrolowa& st'"enie potasu w surowicy krwi. Podczas jednoczesnego podawania soli litu 
i inhibitorów ACE obserwowano przemijaj$ce zwi'kszenie st'"enia litu w! surowicy krwi i nasilenie jego toksyczno%ci. Podobne dzia#anie mo"e wyst$pi& podczas 
jednoczesnego podawania z AIIRAs. Nie zaleca si' jednoczesnego stosowania litu i! kandesartanu. Jednak je%li jest to niezb'dne, zalecana jest regularna kontrola 
st'"enia litu w!surowicy. Podczas jednoczesnego stosowania AIIRAs i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) (tj. selektywnych inhibitorów COX-2, kwasu 
acetylosalicylowego w!dawce >3!g na dob' i!nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych) mo"e wyst$pi& os#abienie dzia#ania przeciwnadci%nieniowego. 
Podobnie jak w przypadku inhibitorów ACE, jednoczesne stosowanie AIIRAs i NLPZ mo"e zwi'ksza& ryzyko pogorszenia czynno%ci nerek, w tym ci'"kiej niewydolno%ci 
nerek, oraz prowadzi& do zwi'kszenia st'"enia potasu w!surowicy krwi, zw#aszcza u pacjentów z wcze%niej stwierdzonymi zaburzeniami czynno%ci nerek. Skojarzenie 
to nale"y stosowa& ostro"nie, zw#aszcza u pacjentów w podesz#ym wieku. Pacjenta nale"y odpowiednio nawodni& i rozwa"y& kontrolowanie czynno%ci nerek po 
rozpocz'ciu leczenia skojarzonego i nast'pnie okresowo. Dane z badania klinicznego wykaza#y, "e podwójna blokada uk#adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) 
w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny! II lub aliskirenu jest zwi$zana z wi'ksz$ cz'sto%ci$ wyst'powania 
zdarze( niepo"$danych, takich jak: niedoci%nienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynno%ci nerek (w tym ostra niewydolno%& nerek) w porównaniu z zastosowaniem 
leku z grupy antagonistów uk#adu RAA w monoterapii. Interakcje zwi$zane z! amlodypin$ Wp!yw innych produktów leczniczych na amlodypin& Inhibitory CYP3A4: 
Jednoczesne stosowanie amlodypiny z silnymi lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (inhibitory proteazy, azole przeciwgrzybicze, makrolidy, takie jak 
erytromycyna, klarytromycyna, werapamil lub diltiazem) mog#o powodowa& zwi'kszenie, nawet znaczne, st'"enia amlodypiny w osoczu, powoduj$ce zwi'kszenie 
ryzyka niedoci%nienia. Znaczenie kliniczne tych zmian farmakokinetycznych mo"e by& wi'ksze u pacjentów w!podesz#ym wieku. Mo"e by& konieczna kontrola kliniczna 
oraz dostosowanie dawki. Klarytromycyna: Klarytromycyna jest inhibitorem CYP3A4. U pacjentów przyjmuj$cych klarytromycyn' i!amlodypin' istnieje zwi'kszone 
ryzyko niedoci%nienia t'tniczego. Podczas jednoczesnego stosowania amlodypiny i klarytromycyny zaleca si' %cis#$ obserwacj' pacjentów. Leki indukuj#ce CYP3A4: 
Stosowanie amlodypiny jednocze%nie ze znanymi induktorami CYP3A4 mo"e zmienia& jej st'"enie w osoczu. Dlatego te", zarówno podczas stosowania amlodypiny 
razem z induktorami CYP3A4, a szczególnie z silnymi induktorami CYP3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca), jak i po jego zako(czeniu, nale"y kontrolowa& ci%nienie 
krwi i!rozwa"y& konieczno%& mody*kacji dawki. Nie nale"y stosowa& amlodypiny z grejpfrutem lub z sokiem grejpfrutowym, poniewa" u!niektórych pacjentów mo"e 
si' zwi'kszy& biodost'pno%& amlodypiny, skutkuj$c nasileniem dzia#ania obni"aj$cego ci%nienie t'tnicze. Dantrolen (infuzja): U zwierz$t po podaniu werapamilu 
i do"ylnym podaniu dantrolenu obserwowano prowadz$ce do %mierci migotanie komór i zapa%& kr$"eniow$, powi$zane z! hiperkaliemi$. Ze wzgl'du na ryzyko 
hiperkaliemii zaleca si' unikanie jednoczesnego podawania antagonistów wapnia, takich jak amlodypina, u!pacjentów podatnych na hipertermi' z#o%liw$ i w leczeniu 
hipertermii z#o%liwej. Wp!yw amlodypiny na inne produkty lecznicze Dzia#anie obni"aj$ce ci%nienie t'tnicze amlodypiny sumuje si' z dzia#aniem hipotensyjnym innych 
leków przeciwnadci%nieniowych. Takrolimus: W!przypadku jednoczesnego podawania amlodypiny istnieje ryzyko zwi'kszenia st'"enia takrolimusu we krwi, jednak 
mechanizm farmakokinetyczny tej interakcji nie jest w! pe#ni poznany. W celu unikni'cia toksycznego dzia#ania takrolimusu, podawanie amlodypiny pacjentom 

leczonym takrolimusem wymaga kontrolowania st'"enia takrolimusu we krwi i! w! razie konieczno%ci, dostosowania dawki takrolimusu. Cyklosporyna: Nie 
przeprowadzono bada( interakcji dotycz$cych cyklosporyny i!amlodypiny ani u zdrowych ochotników ani w!innych populacjach, z wyj$tkiem pacjentów po przeszczepieniu 
nerki, u których obserwowano zmienne zwi'kszenie minimalnego st'"enia cyklosporyny (%rednio o 0–40%). Nale"y rozwa"y& monitorowanie st'"enia cyklosporyny 
u! pacjentów po przeszczepieniu nerki, przyjmuj$cych amlodypin' oraz w razie konieczno%ci zmniejszy& dawk' cyklosporyny. Symwastatyna: Jednoczesne, wielokrotne 
podawania amlodypiny w dawce 10!mg i!symwastatyny w dawce 80!mg powodowa#o 77% zwi'kszenie nara"enia na symwastatyn', w!porównaniu z symwastatyn$ 
podawan$ w monoterapii. U!pacjentów przyjmuj$cych amlodypin' nale"y zmniejszy& dawk' symwastatyny do 20!mg na dob'. W badaniach klinicznych dotycz$cych 
interakcji amlodypina nie wp#ywa#a na farmakokinetyk' atorwastatyny, digoksyny lub warfaryny. Wp(yw na p(odno&), ci'%* i# laktacj* Ci$"a Nie zaleca si' 
stosowania produktu Camlocor podczas pierwszego trymestru ci$"y, poniewa" brak danych oraz ustalonego pro*lu bezpiecze(stwa, zarówno dla amlodypiny jak i!dla 
kandesartanu. Stosowanie produktu Camlocor jest przeciwwskazane podczas drugiego i! trzeciego trymestru ci$"y. Kandesartan Nie zaleca si! stosowania 
antagonistów receptora angiotensyny" II w" pierwszym trymestrze ci#$y. Stosowanie antagonistów receptora angiotensyny" II jest przeciwwskazane 
w drugim i trzecim trymestrze ci#$y. Dane epidemiologiczne odnosz$ce si' do ryzyka dzia#ania teratogennego w!przypadku nara"enia na inhibitory ACE podczas 
pierwszego trymestru ci$"y nie s$ rozstrzygaj$ce; jednak"e nie mo"na wykluczy& nieznacznego zwi'kszenia ryzyka. Chocia" brak danych z kontrolowanych bada( 
epidemiologicznych dotycz$cych ryzyka odno%nie antagonistów receptora angiotensyny!II (AIIRAs), podobne ryzyko mo"e dotyczy& tej grupy produktów leczniczych. 
Z! wyj$tkiem konieczno%ci kontynuowania leczenia AIIRAs, u! pacjentek planuj$cych ci$"' nale"y zastosowa& alternatywne leczenie przeciwnadci%nieniowe, 
o!ustalonym pro*lu bezpiecze(stwa stosowania w ci$"y. W!przypadku potwierdzenia ci$"y nale"y natychmiast przerwa& podawanie AIIRAs i,!je%li jest to wskazane, 
nale"y rozpocz$& leczenie alternatywne. Nara"enie na AIIRAs w!drugim i!trzecim trymestrze ci$"y powoduje toksyczne dzia#anie na ludzki p#ód (pogorszenie czynno%ci 
nerek, ma#owodzie, opó+nienie kostnienia czaszki) i!noworodka (niewydolno%& nerek, niedoci%nienie t'tnicze, hiperkaliemia). Je%li nara"enie na AIIRAs wyst$pi#o od 
drugiego trymestru ci$"y zaleca si' badanie ultrasonogra*czne czynno%ci nerek i czaszki. Noworodki, których matki przyjmowa#y AIIRAs nale"y %ci%le obserwowa& ze 
wzgl'du na mo"liwo%& wyst$pienia niedoci%nienia. Amlodypina Nie ustalono bezpiecze(stwa stosowania amlodypiny podczas ci$"y u ludzi. Badania na zwierz'tach 
wykaza#y szkodliwy wp#yw na reprodukcj' po zastosowaniu du"ych dawek. Stosowanie podczas ci$"y jest zalecane jedynie w!przypadku, je%li nie ma mo"liwo%ci 
podania innego, bezpieczniejszego leku oraz je%li choroba podstawowa stwarza wi'ksze ryzyko dla matki i p#odu. Karmienie piersi$ Nie zaleca si' stosowania produktu 
leczniczego Camlocor u!kobiet karmi$cych piersi$ i nale"y zastosowa& inny lek, o lepszym pro*lu bezpiecze(stwa stosowania, w szczególno%ci w!przypadku karmienia 
noworodka lub wcze%niaka. Brak dost'pnych danych dotycz$cych stosowania kandesartanu podczas karmienia piersi$. Amlodypina przenika do mleka ludzkiego. 
Oszacowano, "e odsetek dawki, jaki przyjmuje niemowl' od karmi$cej go piersi$ matki, mie%ci si' w przedziale mi'dzykwartylowym od 3% do 7%, przy czym warto%& 
maksymalna wynosi 15%. Wp#yw amlodypiny na organizm niemowl$t jest nieznany. P#odno%& Amlodypina U!niektórych pacjentów leczonych antagonistami wapnia 
zaobserwowano odwracalne zmiany biochemiczne w g#ówkach plemników. Dane kliniczne dotycz$ce potencjalnego dzia#ania amlodypiny na p#odno%& nie s$ 
wystarczaj$ce. W jednym badaniu na szczurach zaobserwowano wyst$pienie dzia#a( niepo"$danych zwi$zanych z!p#odno%ci$ u!samców. Kandesartan Kandesartan nie 
mia# niepo"$danego wp#ywu na p#odno%& samców i!samic szczurów. Wp(yw na zdolno&) prowadzenia pojazdów i obs(ugiwania maszyn Camlocor wywiera 
niewielki lub umiarkowany wp#yw na zdolno%& prowadzenia pojazdów i!obs#ugiwania maszyn. Zdolno%& reakcji mo"e by& zaburzona, je%li u pacjenta przyjmuj$cego 
Camlocor wyst$pi$ zawroty g#owy, ból g#owy, zm'czenie lub nudno%ci. Nale"y zachowa& ostro"no%&, szczególnie na pocz$tku leczenia. Dzia(ania niepo%'dane 
Produkt z#o"ony Nie przeprowadzono bada( klinicznych. Poni"ej opisano dzia#ania niepo"$dane, jakie obserwowano podczas stosowania poszczególnych substancji 
czynnych osobno. Dzia#ania niepo"$dane zg#aszane podczas stosowania jednego ze sk#adników produktu leczniczego (kandesartanu lub amlodypiny) mog$ równie" 
stanowi& potencjalne dzia#ania niepo"$dane produktu Camlocor, nawet je%li nie zosta#y zaobserwowane w! badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu produktu 
leczniczego do obrotu. Podsumowanie pro*lu bezpiecze(stwa Kandesartan W kontrolowanych badaniach klinicznych dzia#ania niepo"$dane by#y #agodne 
i! przemijaj$ce. Nie wykazano zwi$zku mi'dzy wielko%ci$ dawki lub wiekiem pacjenta a! wyst'powaniem dzia#a( niepo"$danych. Cz'sto%& przerywania leczenia 
z!powodu dzia#a( niepo"$danych by#a podobna w grupie kandesartanu cyleksetylu (3,1%), jak i!w!grupie placebo (3,2%). W analizie zbiorczej danych uzyskanych 
z bada( klinicznych z!udzia#em pacjentów z!nadci%nieniem t'tniczym, dzia#ania niepo"$dane zwi$zane z!kandesartanem cyleksetylu by#y zde*niowane na podstawie 
cz'sto%ci wyst'powania o co najmniej 1% wi'kszej ni" cz'sto%& wyst'powania dzia#a( niepo"$danych po zastosowaniu placebo. Na bazie tej de*nicji, najcz'%ciej 
wyst'puj$cymi dzia#aniami niepo"$danymi by#y zawroty g#owy pochodzenia o%rodkowego i obwodowego, ból g#owy i zaka"enia uk#adu oddechowego. Amlodypina 
Najcz'%ciej zg#aszane podczas leczenia dzia#ania niepo"$dane to senno%&, zawroty g#owy pochodzenia o%rodkowego, ból g#owy, ko#atanie serca, nag#e zaczerwienienie, 
zw#aszcza twarzy i szyi, ból brzucha, nudno%ci, obrz'k okolicy kostek, obrz'ki i uczucie zm'czenia. Podczas leczenia amlodypin$ lub kandesartanem w monoterapii 
obserwowano nast'puj$ce dzia#ania niepo"$dane, które przedstawiono zgodnie z klasy*kacj$ uk#adowo-narz$dow$ MedDRA i!nast'puj$c$ cz'sto%ci$ wyst'powania: 
Bardzo cz'sto (,1/10); Cz'sto (,1/100 do <1/10); Niezbyt cz'sto (,1/1!000 do <1/100); Rzadko (,1/10!00 do <1/1!000); Bardzo rzadko (<1/10!000); Nieznana 
(cz'sto%& nie mo"e by& okre%lona na podstawie dost'pnych danych). Zaka%enia i zara%enia paso%ytnicze Zaka"enia dróg oddechowych Kandesartan: Cz'sto. 
Zaburzenia krwi i uk(adu ch(onnego Leukopenia, ma#op#ytkowo%& Amlodypina: Bardzo rzadko; Leukopenia, neutropenia, agranulocytoza Kandesartan: Bardzo 
rzadko. Zaburzenia uk(adu immunologicznego Reakcje alergiczne Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia metabolizmu i od%ywiania Hiperkaliemia, 
hiponatremia Kandesartan: Bardzo rzadko; Hiperglikemia Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia psychiczne Depresja, zmiany nastroju (w tym l'k), bezsenno%& 
Amlodypina: Niezbyt cz'sto; Dezorientacja Amlodypina: Rzadko. Zaburzenia uk(adu nerwowego Zawroty g#owy pochodzenia o%rodkowego Amlodypina: Cz'sto, 
Kandesartan: Cz'sto; Zawroty g#owy pochodzenia b#'dnikowego Kandesartan: Cz'sto; Senno%& Amlodypina: Cz'sto; Ból g#owy (zw#aszcza na pocz$tku leczenia) 
Amlodypina: Cz'sto, Kandesartan: Cz'sto; Dr"enie, zaburzenia smaku, omdlenie, niedoczulica, parestezja Amlodypina: Niezbyt cz'sto; Hipertonia, neuropatia 
obwodowa Amlodypina: Bardzo rzadko; Zespó# pozapiramidowy Amlodypina: Nieznana. Zaburzenia oka Zaburzenia widzenia (w tym widzenie podwójne) 
Amlodypina: Cz'sto. Zaburzenia ucha i b(*dnika Szum uszny Amlodypina: Niezbyt cz'sto. Zaburzenia serca Ko#atanie serca Amlodypina: Cz'sto; Zaburzenia rytmu 
serca (w tym bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków) Amlodypina: Niezbyt cz'sto; Zawa# serca Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia 
naczyniowe Nag#e zaczerwienienie, zw#aszcza twarzy i szyi Amlodypina: Cz'sto; Niedoci%nienie Amlodypina: Niezbyt cz'sto, Kandesartan: Cz'sto; Zapalenie naczy( 
krwiono%nych Amlodypina: Bardzo rzadko. Zaburzenia uk(adu oddechowego, klatki piersiowej i &ródpiersia Duszno%& Amlodypina: Cz'sto; Nie"yt b#ony 
%luzowej nosa Amlodypina: Niezbyt cz'sto; Kaszel Amlodypina: Niezbyt cz'sto, Kandesartan: Bardzo rzadko. Zaburzenia %o('dka i jelit Ból brzucha, niestrawno%&, 
zmiana rytmu wypró"nie( (w tym zaparcie) Amlodypina: Cz'sto; Nudno%ci Amlodypina: Cz'sto, Kandesartan: Bardzo rzadko; Wymioty, sucho%& b#ony %luzowej jamy 
ustnej Amlodypina: Niezbyt cz'sto; Zapalenie trzustki, zapalenie b#ony %luzowej "o#$dka, rozrost dzi$se# Amlodypina: Bardzo rzadko; Biegunka Amlodypina: Cz'sto, 
Kandesartan: Nieznana. Zaburzenia w'troby i dróg %ó(ciowych Zaburzenia czynno%ci w$troby lub zapalenie w$troby Kandesartan: Bardzo rzadko; Zapalenie 
w$troby, "ó#taczka Amlodypina: Bardzo rzadko; Zwi'kszenie aktywno%ci enzymów w$trobowych Amlodypina: Bardzo rzadko*, Kandesartan: Bardzo rzadko. 
Zaburzenia skóry i#tkanki podskórnej Wysypka, %wi$d, pokrzywka Amlodypina: Niezbyt cz'sto, Kandesartan: Bardzo rzadko; -ysienie, plamica, odbarwienia skóry, 
wzmo"ona potliwo%&, wykwit Amlodypina: Niezbyt cz'sto; Rumie( wielopostaciowy, z#uszczaj$ce zapalenie skóry, zespó# Stevensa-Johnsona, obrz'k Quinckego, 
nadwra"liwo%& na %wiat#o Amlodypina: Bardzo rzadko; Obrz'k naczynioruchowy Amlodypina: Bardzo rzadko, Kandesartan: Bardzo rzadko, Toksyczna martwica naskórka 
Amlodypina: Nieznana. Zaburzenia mi*&niowo-szkieletowe i tkanki ('cznej Obrz'k okolicy kostek, kurcze mi'%ni Amlodypina: Cz'sto; Ból mi'%ni, ból stawów, ból 
pleców Amlodypina: Niezbyt cz'sto, Kandesartan: Bardzo rzadko. Zaburzenia nerek i dróg moczowych Zaburzenia czynno%ci nerek, w tym niewydolno%& nerek 
u podatnych pacjentów (patrz punkt 4.4) Kandesartan: Bardzo rzadko; Zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy, zwi'kszona cz'stotliwo%& oddawania moczu 
Amlodypina: Niezbyt cz'sto. Zaburzenia uk(adu rozrodczego i piersi Impotencja, ginekomastia Amlodypina: Niezbyt cz'sto. Zaburzenia ogólne i stany 
w miejscu podania Obrz'ki Amlodypina: Bardzo cz'sto; Zm'czenie, astenia Amlodypina: Cz'sto; Z#e samopoczucie, ból w klatce piersiowej, ból Amlodypina: Niezbyt 
cz'sto. Badania diagnostyczne Zwi'kszenie masy cia#a, zmniejszenie masy cia#a Amlodypina: Niezbyt cz'sto. *! przewa"nie zwi$zane z cholestaz$. Kandesartan 
Badania diagnostyczne Ogólnie nie stwierdzono klinicznie znacz$cego wp#ywu kandesartanu cyleksetylu na wyniki rutynowych bada( laboratoryjnych. Podobnie jak 
w!przypadku innych leków hamuj$cych uk#ad renina-angiotensyna-aldosteron zaobserwowano niewielkie zmniejszenie st'"enia hemoglobiny. U!pacjentów leczonych 
kandesartanem cyleksetylu zwykle nie ma konieczno%ci wykonywania rutynowo bada( laboratoryjnych. Jednak u pacjentów z!zaburzeniami czynno%ci nerek zalecane 
jest okresowe oznaczanie st'"enia potasu i kreatyniny w!surowicy krwi. Zg#aszanie podejrzewanych dzia#a( niepo"$danych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do 
obrotu istotne jest zg#aszanie podejrzewanych dzia#a( niepo"$danych. Umo"liwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzy%ci do ryzyka stosowania produktu 
leczniczego. Osoby nale"$ce do fachowego personelu medycznego powinny zg#asza& wszelkie podejrzewane dzia#ania niepo"$dane za po%rednictwem Departamentu 
Monitorowania Niepo"$danych Dzia#a( Produktów Leczniczych Urz'du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i! Produktów Biobójczych, 
Al.!Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.!(22)!49!21!301, fax: (22)!49!21!309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzia#ania niepo"$dane mo"na zg#asza& równie" podmiotowi 
odpowiedzialnemu. Przedawkowanie Objawy Na podstawie danych farmakologicznych, g#ówne objawy przedawkowania kandesartanu to objawowe niedoci%nienie 
t'tnicze i zawroty g#owy. W! pojedynczych przypadkach przedawkowania (do 672! mg kandesartanu cyleksetylu) powrót pacjentów do zdrowia odbywa# si' bez 
powik#a(. Do%wiadczenia dotycz$ce celowego przedawkowania amlodypiny u ludzi s$ ograniczone. Dost'pne dane sugeruj$, "e znaczne przedawkowanie mo"e 
powodowa& nadmierne rozszerzenie naczy( obwodowych z odruchow$ tachykardi$. Zg#aszano wyst'powanie znacznego oraz prawdopodobnie d#ugotrwa#ego 
niedoci%nienia uk#adowego, prowadz$cego do wstrz$su zako(czonego zgonem. Leczenie Klinicznie znacz$ce niedoci%nienie spowodowane przedawkowaniem 
produktu leczniczego Camlocor wymaga aktywnego podtrzymywania uk#adu sercowo-naczyniowego, w tym %cis#ego monitorowania czynno%ci serca i p#uc, u#o"enia 
pacjenta w pozycji le"$cej z uniesionymi ko(czynami oraz kontrolowania obj'to%ci wewn$trznaczyniowej i ilo%ci oddawanego moczu. W!przywróceniu napi'cia naczy( 
krwiono%nych i ci%nienia t'tniczego pomocne mo"e by& podanie leku zw'"aj$cego naczynia krwiono%ne, je%li nie ma przeciwwskaza( do jego zastosowania. Do"ylne 
podanie glukonianu wapnia mo"e by& korzystne w celu odwrócenia skutków blokady kana#ów wapniowych. W!niektórych przypadkach korzystne mo"e by& p#ukanie 
"o#$dka. U!zdrowych ochotników zastosowanie w'gla aktywnego do 2 godzin po podaniu 10!mg amlodypiny zmniejsza#o wch#anianie amlodypiny. Usuni'cie zarówno 
kandesartanu, jak i! amlodypiny podczas hemodializy jest ma#o prawdopodobne. DANE FARMACEUTYCZNE Wykaz substancji pomocniczych Celuloza 
mikrokrystaliczna (typ 102); Skrobia "elowana, kukurydziana; Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A); Magnezu stearynian; Krzemionka koloidalna bezwodna; Laktoza 
jednowodna; Skrobia kukurydziana; Hydroksypropyloceluloza, typ!EF; Makrogol 8000; Karmeloza wapniowa; .elaza tlenek "ó#ty (E!172) – tabletki 8!mg + 5!mg oraz 
16!mg + 10!mg; .elaza tlenek czerwony (E!172) – tabletki 16!mg + 5!mg oraz 16!mg + 10!mg. Niezgodno&ci farmaceutyczne Nie dotyczy. Okres wa%no&ci 2!lata. 
Specjalne &rodki ostro%no&ci podczas przechowywania Nie przechowywa& w!temperaturze powy"ej 30ºC. Przechowywa& w!oryginalnym opakowaniu w celu 
ochrony przed %wiat#em i!wilgoci$. Rodzaj i#zawarto&) opakowania Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w!tekturowym pude#ku. Wielko%ci opakowa(: 7, 10, 14, 
28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 7 / 1, 10 / 1, 14 / 1, 28 / 1, 30 / 1, 50 / 1, 56 / 1, 60 / 1, 90 / 1, 98 / 1 lub 100 / 1 tabletka. Nie wszystkie wielko%ci opakowa( 
musz$ znajdowa& si' w! obrocie. Specjalne &rodki ostro%no&ci dotycz'ce usuwania Bez szczególnych wymaga(. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu 
leczniczego lub jego odpady nale"y usun$& zgodnie z! lokalnymi przepisami. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ+CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO 
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Wed!ug zarzuconego 
kilka lat temu projektu 

sprzeda" leków poza 
aptekami mia!a zosta# 

ograniczona, ale nie 
oznacza!oby to, "e 
w$sklepach czy na 

stacjach benzynowych 
w$ogóle nie by!oby ju" 

leków, a$tym bardziej 
suplementów diety. 

– si!gaj"c po kolejny lek, 
bo poprzedni nie zadzia#a# 
– $e w%rzeczywisto&ci znów 
za$ywa paracetamol. A%to 
rodzi#o ryzyko dla zdrowia lub 
nawet $ycia. Przygotowany 
projekt regulacji zawiera# 
wi!c now" list! produktów, 
które mia#y pozosta' 
w%obrocie pozaaptecznym 
– liczy#a ona 18 pozycji, 
podczas gdy poprzednia 52.

NICI Z PLANÓW

Z%tych planów nic jednak nie 
wysz#o, jak nie wysz#o te$ nic 
z%zapowiadanej du$ej nowe-
lizacji Prawa farmaceutycz-
nego i%z%innych projektów. 
Najpierw ministerstwo 
skupi#o si! na nowelizacji 
Prawa farmaceutycznego, 
dzi& nazywanej aptek" dla 
aptekarza, potem na pytania 
dziennikarzy o%realizacj! 
kolejnych zamierze( cz!sto 
odpowiada#o, $e prace 
zosta#y zawieszone na czas 
bli$ej nieokre&lony. Tak te$ 
by#o z%planami uregulowania 
pozaaptecznego obrotu 
lekami. Sprawa po cichu 
umar#a. Nigdy nie dowiedzie-
li&my si! o)cjalnie, z%jakiego 
powodu, wskutek czyjej 
decyzji, bo nikt nie przyzna# 
si! do jej wydania. Bardzo 
zaskoczeni takim obrotem 
sprawy byli farmaceuci, 
którzy podkre&lali, $e 
ministerstwo prezentuje 

stanowisko zgo#a odmienne 
od wcze&niejszego.

POZAAPTECZNY POZA 
.21752/č

Farmaceutów wspar#o 
Stowarzyszenie Leki Tylko 
z%Apteki. Opublikowa#o 
raport „Pozaapteczny obrót 
lekami OTC. Bezpiecze(stwo, 
ekonomia i%oczekiwania 
pacjentów”. Polska zosta#a 
w%nim okre&lona jako kraj 
o%wyj"tkowo s#abej kontroli 
rynku pozaaptecznego. 
Negatywnie wyró$niaj"cy si! 
na tle innych pa(stw brakiem 
ogranicze( dotycz"cych 
maksymalnej ilo&ci b"d* 
dawek leków sprzedawanych 
poza aptekami. Bo – 
na tamten czas – spo&ród 
28 cz#onków UE tylko 
w%10 pa(stwach mo$na by#o 
kupowa' leki poza aptekami 
i%punktami aptecznymi. 
Oprócz Polski by#y to: Czechy, 
Dania, Holandia, Irlandia, 
S#owenia, Szwecja, W!gry, 
Wielka Brytania i%W#ochy. 
Sytuacja w%tych krajach nie 
jest jednak taka sama jak 
u%nas. S" w%nich rozmaite 
wymogi i%obostrzenia. W&ród 
przyczyn ich stosowania 
raport wymienia# mi!dzy 
innymi ryzyko nadu$ywania 
leków czy za$ywania ich 
z%zamiarem wyrz"dzenia 
szkody dla zdrowia. Uwaga 
ta dotyczy#a paracetamolu.

FURTKA W SPECUSTAWIE

Podczas epidemii koronawi-
rusa #atwa dost!pno&' leków 
przeciwbólowych i%przeciw- 
przezi!bieniowych oraz 
bogata oferta rozmaitych 
&rodków reklamowanych 
jako antywirusowe czy 
wzmacniaj"ce odporno&' 
poza aptekami oraz 
informacje, $e za$ywamy 
leki na wszelki wypadek, 
budzi#y tym wi!ksz" 
obaw!. Rodzi#y ryzyko, $e 
w%razie paniki leki mog" 

by' wykupowane z%rynku 
hurtowego i%sprzedawane po 
spekulacyjnych cenach lub 
wywo$one do innych pa(stw, 
skoro zainteresowanie 
nimi wzros#o. Tym samym 
– $e mo$e ich zabrakn"' 
polskim pacjentom. 

Przewidywa#o to Minister-
stwo Zdrowia, przygotowuj"c 
w%specustawie w%sprawie 
koronawirusa furtk!, na 
mocy której minister móg#by 
nakaza' hurtowniom 
farmaceutycznym sprzeda$ 
leków wy#"cznie do aptek 
i%punktów aptecznych.

DO ZASTOSOWANIA 
:�267$7(&=12Ħ&,

W%odpowiedzi na interpelacj! 
poselsk" wiceminister 
Maciej Mi#kowski t#umaczy# 
powstanie tego zapisu. 
Napisa#, $e wprowadzenie 
go ma na celu m.in. kontrol! 
obrotu produktami, bo 
apteki w%odró$nieniu od 
sklepów maj" obowi"zki 
sprawozdawcze, pozwalaj"ce 
na bie$"ce monitorowanie 
obrotu, a%to z%kolei 
przek#ada si! na stan 
bezpiecze(stwa lekowego.

Wiceminister dodawa# te$, 
$e skanalizowanie obrotu 
niektórych produktów lecz-
niczych w%aptekach powinno 
ograniczy' ryzyko szerzenia 
si! epidemii przez „prosty 
i%oczywisty wzgl"d skoncen-
trowania handlu w%aptekach 
ogólnodost!pnych tymi 
wyselekcjonowanymi 
w%wykazie lekami”. Z%tym 
$e – wiceminister informowa# 
o%tym 18 kwietnia – nie 
sposób teraz jednoznacznie 
okre&li', jakie produkty 
zostan" uj!te w%tym wykazie. 

Wykaz ten jednak nie 
powsta#, co oznacza, $e rz"d 
nie skorzysta# z%uprawnie(, 
które sam dla siebie 
przygotowa#. Dlaczego? 
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Wraz z!dyskusj" 
o!regulacjach 
dotycz"cych 
pozaaptecznego rynku 
leków rozgorza# te$ spór 
w!sprawie dowo$enia 
leków na recept% 
pacjentom do domów. 
Najpierw pojawi#y si% 
g#osy, $e powinno si% 
wróci& do projektu 
dostarczania takich leków 
przez kurierów. Pó'niej 
odgrzano temat 
dowo$enia ich przez 
farmaceutów.

Ministerstwo t!umaczy!o, 
"e powstanie wykazu 
uzale"nione jest od rozwoju 
sytuacji epidemicznej, jej 
skali, dynamiki oraz trendów 
w#obrocie aptecznym, 
zw!aszcza dotycz$cych 
ewentualnych niedostatków 
leków. Obecnie – t!umaczy! 
w#odpowiedzi na interpelacj% 
wiceminister – takie 
problemy nie wyst%puj$ 
w#stopniu uzasadniaj$cym 
og!oszenie takiej listy. 
Wed!ug Mi!kowskiego 
w#specustawie zawarto 
mechanizm do zastosowania 
w#ostateczno&ci.

POWTÓRKA 
35=(&,č*$1,$�/,1<

Wraz z#dyskusj$ o#regulacjach 
dotycz$cych pozaaptecznego 
rynku leków rozgorza! te" 
spór w#sprawie dowo"enia 
leków na recept% pacjentom 
do domów. Najpierw 
pojawi!y si% g!osy, "e 
powinno si% wróci' do 
projektu dostarczania takich 
leków przez kurierów. Pó(niej 
odgrzano temat dowo"enia 
ich przez farmaceutów. 
W#zasadzie by!a to wi%c 
powtórka przeci$gania liny, 
do której dosz!o kilkana&cie 
miesi%cy temu, gdy sejmowa 
Komisja Zdrowia ni z#gruszki, 
ni z#pietruszki przeg!osowa!a 
propozycj%, by leki na 
recept% mog!y by' oferowane 
przez apteki internetowe, 
a#tym samym dowo"one 
do pacjentów przez 
kurierów. Odby!o si% to bez 
wcze&niejszych zapowiedzi, 
bez konsultacji, dyskusji 
i#uzasadnienia, bez racjonal-
nych przes!anek, dlaczego 
akurat wtedy postanowiono 
stworzy' tak$ mo"liwo&'. 
Gdy wybuch!a epidemia, 
po prostu podj%to wi%c 
kolejn$ prób% przepchni%cia 
rozwi$zania ju" uprzednio 
przepchni%tego, którego 
jednak w#praktyce nie stoso-
wano po krytyce podj%tych 

ju" decyzji. W#odpowiedzi na 
t% now$ – star$ propozycj% 
pojawi!a si% wi%c sugestia, 
by to farmaceuci dowozili 
leki pacjentom do domów. 
W#ko)cu leki wydawa' ma 
farmaceuta, który udzieli przy 
okazji porady, ale te" b%dzie 
wiedzia!, jakich warunków 
transportu i#przechowywania 
dany lek wymaga.

1,(�:,$'202� 
'2�&=(*2�'2352:$'=č

Czy pomys! ten spodoba! 
si% farmaceutom? Trudno 
jednoznacznie stwierdzi'. 
G!osy w#dyskusji by!y bowiem 
bardzo ró"ne. Jedni go 
chwalili, drudzy pytali, jak 
apteki mia!yby pracowa', 
skoro farmaceuci b%d$ 
z#nich wychodzi' podczas 
godzin pracy, "eby rozwie(' 
pacjentom leki. Jak mia!yby 
tak$ us!ug% &wiadczy' 
ma!e aptek, z#jednym 
farmaceut$ na zmianie? 
A#gdyby farmaceuta mia! to 
robi' po godzinach pracy, 
to co z#Kodeksem pracy?

Co wi%c b%dzie z#tym 
pomys!em? Na razie trwaj$ 
rozmowy, które nie wiadomo, 
do czego doprowadz$, 
a#nawet czy w#ogóle czym& 
si% zako)cz$. A#to oznacza, "e 
niekoniecznie trzeba b%dzie 
rozwa"a', jak w#praktyce 
mia!oby takie rozwi$zanie 
wygl$da'. Czy wymaga!oby 
jakiego& formalnego 
powi$zania pacjenta, który 
chce z#takiej us!ugi korzysta', 
z#konkretn$ aptek$? Czy 
dosz!oby do utworzenia 
rejonów, w#których mog$ 
dzia!a' poszczególne apteki? 
Co dzia!oby si% w#przypadku, 
gdyby taka „rejonowa” apteka 
zako)czy!a dzia!alno&'? 
Jak identy*kowane by!yby 
przez farmaceutów osoby 
odbieraj$ce leki? Czy np. za 
le"$c$, niepe!nosprawn$ 
osob% móg!by odebra' 
lek kto& z#domowników? 

Czy us!ug% dostarczania 
leków mogliby prowadzi' 
jedynie farmaceuci, czy tak"e 
technicy farmaceutyczni? Co 
z#lekami psychotropowymi 
i#im podobnymi? Jak informo-
wano by pacjentów o#mo"li-
wo&ci zamówienia takiej 
us!ugi, by nie wej&' w#kon+ikt 
z#zakazem reklamy aptek 
i#ich dzia!alno&ci? D!uga jest 
lista pyta) wymagaj$cych 
dok!adnej, jednoznacznej 
odpowiedzi, by mo"liwy by! 
dowóz leków na recept% 
do domów do pacjentów.

Najbardziej podstawow$ 
kwesti$ jest sposób 
*nansowania takich dostaw. 
Kto mia!by za nie p!aci'? 
Pacjent, NFZ czy jeszcze 
kto& inny? Jak wycenione 
zosta!yby takie us!ugi? Czy 
wszystko zale"a!oby od 
przebytych kilometrów, jak 
w#przypadku kurierów, czy 
zauwa"ono by znaczenie roli 
farmaceuty i#jego porady 
w#procesie leczenia? Czy 
apteki musia!yby realizowa' 
te us!ugi, czy zale"a!oby to 
od woli ich w!a&cicieli?

Bez odpowiedzi na te 
pytania us!uga dostar-
czania leków na recept% 
pacjentom do domów przez 
farmaceutów nie powinna 
by' wprowadzona.

Ma#gorzata Grosman

L E K I  T Y L K O  Z  A P T E K I
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Farmaceuto, 

Macie czasem wra!enie, !e 
mówicie co" do kogo", 

maj#c jak najlepsze intencje, 
a$ten kto" reaguje zupe%nie 
– waszym zdaniem – irracjo-
nalnie? Zak%adam, !e pewnie 
jak wi&kszo"' ludzi chcieliby"cie 
by' dobrze rozumiani i$!eby 
wasi koledzy z$apteki oraz 
pacjenci s%yszeli dok%adnie 
to, co chcecie im przekaza'. 
Pozwoli%oby to unikn#' wielu 
niekontrolowanych kon(iktów, 
do których dochodzi%o tylko 
dlatego, !e kto" zrozumia% tre"' 
inaczej, ni! zak%adali"cie. Ile 
razy dziennie s%yszycie: „nie to 
mia%em na my"li”, „nie o$to mi 
chodzi%o”, „nic nie rozumiesz” czy 
„to nie tak mia%o zabrzmie'”?

)yjemy w$bardzo dynamicznym 
okresie, kiedy wi&kszo"' z$nas 
dzie* zaczyna i$ko*czy wiado-
mo"ciami mniej lub bardziej 
zwi#zanymi z$koronawirusem. 
Dodatkowo apteka to miejsce 
o$wyj#tkowym poziomie stresu, 
gdzie pacjenci przychodz# ze 
swoimi problemami, a$s%owa 
maj# szczególne znaczenie. Tu 
nie ma miejsca na niedomó-
wienia czy nieporozumienia, 

a$wieloznaczno"' s%ów 
jest wr&cz zakazana.

Rozbie!no"' w$zrozumieniu 
pomi&dzy pacjentem 
a$farmaceut# mo!e mie' 
niewyobra!alne konsekwencje 
zarówno dla jednej, jak 
i$dla drugiej strony. Pacjent 
przychodzi do apteki po pomoc 
i$znalezienie antidotum na 
swoje przypad%o"ci. Cz&sto jest 
w$takim stanie, !e domy"lanie 
si& intencji farmaceuty mo!e 
wywo%a' w$nim w$gniew, strach 
lub niech&', pomimo !e farma-
ceuta – wydawa%oby si& – tylko 
wyt%umaczy% dzia%anie leku. 
Dlatego konieczne staje si& nie 
tylko dbanie o$wzajemne relacje, 
jakie panuj# pomi&dzy wami 
a$pacjentami, ale równie! wa!na 
jest prawid%owa komunikacja 
wewn#trz samego zespo%u.

CZWORO USZU FRIEDEMANA 
SCHULZA VON THUNA

Umiej&tno"' rozumienia 
znaczenia komunikatu jest 
daleko bardziej zaawansowana 
ni! umiej&tno"' rozpoznawania 
znaczenia s%ów. Ma ona 

fundamentalny wp%yw na 
jako"' relacji, jakie zawi#zuj# 
si& pomi&dzy lud+mi. Zgodnie 
z$teori# von Thuna, która 
niezwykle sprawdza si& 
w$relacjach mi&dzyludzkich, 
wysy%amy i$odbieramy komuni-
katy na czterech p%aszczyznach: 
rzeczowej, ujawniania siebie, 
relacji oraz apelu. W$dalszej 
cz&"ci oczywi"cie przybli!& 
wszystkie poziomy, !eby jednak 
by%o to lepiej zrozumia%e, zaczn& 
od przyk%adu zaczerpni&tego 
z$jednej z$bliskich mi aptek.

Kierowniczka apteki wraca do 
pracy po urlopie. Przechodz#c 
obok sto%u, kieruje pytanie do 
farmaceutki (!eby by%a jasno"', 
mówi normalnym tonem): „Tak 
teraz prowadzimy gra,k zmian?”.

Jaka mo!e by' reakcja na te 
s%owa? Co tak naprawd& us%ysze-
li"cie? A$jaka by%aby wasza 
pierwsza my"l, zanim pojawi%aby 
si& odpowied+? Oto kilka opcji:

1.  „Na razie robimy pierwszy 
szkic, !eby ka!dy móg% si& 
zapozna'. Pó+niej powstanie 
wersja ostateczna”.

2. „Znowu si& mnie czepia. 
Pierwszy dzie* po powrocie 
z$urlopu, a$ju! ma pretensje”.

3. „Pewnie my"li, !e sobie nie 
poradzi%am z$tym zadaniem 
pod jej nieobecno"'. A$tak 
chcia%am, !eby mia%a o$mnie 
i$mojej pracy dobre zdanie”.

4.  „Wró' do poprzedniego 
systemu. By% prostszy”.

Powy!sze komunikaty to 
odbiór tej samej sytuacji, 
ale jest ró!nica. Zosta%a ona 
zinterpretowana na czterech 

„I’m all ears” – mówi 
angielski idiom, którego 

polskim odpowiednikiem 
jest „zamieniam si# 

w$s%uch”. Anglicy jednak 
s& zdecydowanie bli'ej 

prawdy w$swoim zdaniu. 
Dos%owne t%umaczenie 

zwrotu „I’m all ears” 
oznacza „ca%y jestem 

uszami”. OK, mo'e nie 
ca%y, ale zawsze, 

poniewa' w$tym artykule 
poka'# wam, 'e uszu 
macie nie dwoje, ale 

czworo. I$to ka'de inne.

Olga Koc-Olszewska
trener Aptekarskiej 
Szko%y Zarz&dzania

zamieniam si& w s%uch
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ró!nych p"aszczyznach, które 
von Thun nazwa" „uszami”. 
„Uszy” te wykszta"ci"y si# 
nam na podstawie cech 
charakteru, wychowania 
i$wykszta"cenia, które 
odebrali%my, do%wiadczenia 
!yciowego i$zawodowego, 
a$tak!e autorytetów oraz innych 
czynników, które mia"y wp"yw 
na nasze postrzeganie %wiata.

Co bardzo wa!ne – wi#kszo%& 
z$nas ma tendencj# do pos"u-
giwania si# jednymi cz#%ciej 
ni! innymi. A$to oznacza, !e 
w$zale!no%ci od tego, które 
„ucho” jest u$nas dominuj'ce 
w$danym momencie, w$taki 
sposób interpretujemy 
wypowiedzi rozmówców. 
Kluczowe dla tej koncepcji jest 
u%wiadomienie sobie posia-
dania wszystkich czworga „uszu” 
i$okre%lenie, którym najcz#%ciej 
s"uchamy, oraz uzmys"owienie 
sobie, !e nasz odbiorca 
równie! s"ucha okre%lonymi 
„uszami” i$ma prawo ró!nie 
odczytywa& nasze komunikaty. 
Warto teraz przyjrze& si# 
ka!dej z$p"aszczyzn osobno.

3â$6=&=<=1$�5=(&=2:$�

S"uchaj'c na niej, koncen-
trujemy si# na faktach. Nie 
szukamy drugiego dna ani 
nie zastanawiamy si# na nad 
intencj' rozmówcy. S"yszymy 
komunikat takim, jakim on 
jest w$swoim brzmieniu. 
Na tej p"aszczy(nie w"a%nie 
farmaceutka us"ysza"a komu-
nikat nr 1 i$st'd w$jej g"owie 
odpowied(: „Na razie robimy 
pierwszy szkic, !eby ka!dy 
móg" si# zapozna&. Pó(niej 
powstanie wersja ostateczna”.

3â$6=&=<=1$�8-$:1,$1,$�
6,(%,(�

Przyk"ad tego, co mog"aby 
us"ysze& farmaceutka maj'ca 
nadmiernie wyczulon' 
p"aszczyzn# ujawniania siebie, 
widzimy w$odpowiedzi nr 2: 
 „Znowu si# mnie czepia. 

Pierwszy dzie) po powrocie 
z$urlopu i$ju! ma pretensje”. 
Ca"a jej uwaga skoncentrowana 
jest na szukaniu odpowiedzi 
na pytania o$kompetencje 
kierowniczki, o$poziom zaufania, 
jakim j' darzy. Na tej p"asz-
czy(nie niezwykle "atwo jest 
przypina& "atki i$okre%la&, jakim 
cz"owiekiem jest druga strona. 

3â$6=&=<=1$�5(/$&-,�

My%l znajduj'ca si# w$punkcie 3 
– „Pewnie my%li, !e sobie nie 
poradzi"am z$tym zadaniem pod 
jej nieobecno%&. A$tak chcia"am, 
!eby mia"a o$mnie i$mojej pracy 
dobre zdanie” – obrazuje sposób 
s"uchania na p"aszczy(nie relacji. 
Farmaceutka wyczulona by"a 
na sposób, w$jaki kierowniczka 
zwróci"a si# do niej. Pomimo !e 
sam komunikat by" jak najbar-
dziej neutralny, na p"aszczy(nie 
relacji zosta" odebrany jako 
bezpo%rednia krytyka. Wra!liwe 
„ucho” relacji koncentruje si# 
na szukaniu odpowiedzi na 
pytania: „Jak odnosi si# do mnie 
druga strona?”, „Co mo!e o$mnie 
my%le&?”, „Czy mi#dzy nami 
jest wszystko w$porz'dku?”.

3â$6=&=<=1$�$3(/8

Tutaj koncentrujemy si# na 
poszukiwaniu odpowiedzi 
na pytania: „Czego oczekuje 
ode mnie rozmówca?”, 
„Co mog# zrobi&?”, „Jak 
powinienem si# zachowa&?”.

Osoby tak odbieraj'ce 
wypowiedzi maj' du!' "atwo%& 
w$reagowaniu nie tylko na 
pro%by wyra!one wprost, 
ale i$na te wyczytane mi#dzy 
wierszami. Niestety przez to 
mog' zapomina& o$w"asnym 
punkcie widzenia i$dla 
zadowolenia innych robi' to, 
czego – jak im si# wydaje – inni 
od nich oczekuj'. Przez to 
„ucho” farmaceutka us"ysza"a: 
„Wró& do poprzedniego 
systemu, by" prostszy”.

Wiedz'c ju! teraz, !e mo!emy 
s"ysze& komunikaty jednym 
z$czworga „uszu”, zdajmy 
sobie spraw#, !e w$sytuacji 
stresu, a$tak' niew'tpliwie 
jest pandemia, wyostrzaj' si# 
nam emocjonalne i$relacyjne 
p"aszczyzny komunikacyjne. To 
mo!e prowadzi& do nadinter-
pretacji s"yszanych s"ów. Aby 
tego unikn'& lub przynajmniej 
ograniczy&, warto przede 
wszystkim pogodzi& si# z$faktem 
posiadania wi#kszej liczby 
„uszu”. Kolejnym krokiem b#dzie 
przeanalizowanie, czy moje 
my%li odno%nie do us"yszanych 
s"ów na pewno odnosz' si# 
do obiektywnej prawdy.

Je!eli nie, to mo!e pytanie 
„Tak teraz prowadzimy gra*k 
zmian?” b#dzie oznacza"o, !e 
mam po prostu wyja%ni& nowe 
rozwi'zanie kierowniczce, a$nie 
!e „jestem niekompetentnym 
obibokiem, któremu na 
wszystko trzeba zwraca& 
uwag#, a$kierownik uwzi'" 
si# na mnie, poniewa! jest 
zakompleksionym...” Dobrze 
jest te! przyjrze& si# ogólnemu 
obrazowi relacji pomi#dzy 
rozmówcami. Cz#sto to one 
uwra!liwiaj' nasze „uszy”. 

Je!eli niektóre komunikaty 
powoduj' nadwra!liwo%&, 
przyjrzyjcie si# im. Pami#tajcie 
te!, !e podobnie maj' wasi 
wspó"pracownicy i$pacjenci, 
ale to ju! temat na inny 
artyku". +eby s"ucha& i$s"ysze& 
to, co rozmówca chce 
powiedzie&, trzeba ustali& 
z$nim fakty i$intencje. S' na 
to dwa skuteczne sposoby:

1. Pozna& swojego rozmówc#, 
!eby zna& jego intencje.

2. Pyta& dot'd, a! nie b#dzie 
ju! pola do nadinterpretacji.

,wiczcie swoje „uszy”  
i pilnujcie, aby by"y „czyste”. 
Ostatecznie, rozmawiaj'c, 
cali jeste%cie „uszami”.

Apteka to miejsce 
o wyj!tkowym poziomie 
stresu, gdzie pacjenci 
przychodz! ze swoimi 
problemami, a s"owa maj! 
szczególne znaczenie. 
Tu nie ma miejsca na 
niedomówienia czy 
nieporozumienia, 
a wieloznaczno#$ s"ów 
jest wr%cz zakazana.

K O M U N I K A C J A  W E W N & T R Z  Z E S P O ' U
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Farmaceuta 
bez fartucha

Zapytani o!pomys"y na swoj#
  przysz"o$% zawodow# 

studenci farmacji poza prac# 
w!aptece ogólnodost&pnej lub 
szpitalnej najcz&$ciej wskazuj# 
na szeroko rozumiany przemys". 
Jednak pomi&dzy wytwa-
rzaniem leków w!fabrykach 
a!ich wydawaniem pacjentom 
w!aptekach istnieje znaczny 
obszar dystrybucji hurtowej, tak 
cz&sto pomijany w!dyskusjach 
o!mo'liwo$ciach kariery.

HURTOWNIE I ICH FARMACEUCI

Trójstopniowa kaskada 
przemys" – hurt – apteka, której 
zawodowym odzwierciedle-
niem s# Osoby Wykwali( ko-
wane, Osoby Odpowiedzialne 
i!kierownicy aptek, wynika 
bezpo$rednio z!zapisów ustawy 
Prawo farmaceutyczne. Ka'dy 
etap "a)cucha dystrybucji leku 
od jego wytworzenia a' do 
dostarczenia pacjentowi jest 
koncesjonowany i!wymaga 
uzyskania urz&dowego 
zezwolenia na prowadzenie 
danego typu dzia"alno$ci.

Zgodnie z!ustawow# de( nicj# 
wszelkie dzia"ania polegaj#ce na 
obrocie produktami leczniczymi 
pomi&dzy wytwórcami 
i!importerami a!aptekami 
stanowi# obrót hurtowy.

Te same przepisy wymagaj# od 
przedsi&biorcy wnioskuj#cego 
do G"ównego Inspektora 
Farmaceutycznego o!zezwo-
lenie na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej, aby zatrudni" 
magistra farmacji na stanowisku 
Osoby Odpowiedzialnej.

 W!Polsce funkcjonuje ponad 
450 hurtowni farmaceutycz-
nych. Cho% przepisy prawa 
nie ró'nicuj# poszczególnych 
typów hurtowni, specy( ka 
bran'y doprowadzi"a do 
ich wyspecjalizowania. 
Najbardziej znane na rynku 
hurtownie farmaceutyczne to 
pe"nopro( lowi dostawcy leków 
do aptek. Ogniwem "#cz#cym 
wytwórców produktów 
leczniczych z!pe"nopro( lowym 
hurtem najcz&$ciej s# z!kolei 
tzw. hurtownie producenckie.

Inna jest charakterystyka 
hurtowni wyspecjalizowanych 
w!konkretnych, cz&sto w#skich 
pro( lach bran'owych, jak np. 
hurtownie realizuj#ce dostawy 
leków z!importu docelowego, 
hurtownie weterynaryjne, 
stomatologiczne czy dostarcza-
j#ce ograniczony asortyment 
wy"#cznie placówkom obrotu 
pozaaptecznego. Swoje 
hurtownie farmaceutyczne 
posiadaj# tak'e operatorzy 

logistyczni zajmuj#cy si& 
kontraktowym przechowy-
waniem i!transportem leków 
na zlecenie producentów.

 Hurtownie farmaceutyczne 
musz# tak'e spe"nia% ostre 
wymogi jako$ciowe, okre$lone 
w zasadach Dobrej Praktyki 
Dystrybucyjnej. Nale'y do 
nich m.in. zapewnienie 
nieprzerwanego nadzoru nad 
systemem zapewnienia jako$ci 
w!hurtowni przez odpowiednio 
wykwali( kowany personel, st#d 
praktycznie ka'da dzia"aj#ca 
w!pe"nym wymiarze hurtownia 
zatrudnia magistra farmacji 
jako specjalist& pe"ni#cego 
rol& zast&pcy i!wsparcia Osoby 
Odpowiedzialnej. Ponadto 
hurtownie dystrybuuj#ce 
$rodki odurzaj#ce i!substancje 
psychotropowe  zatrudniaj# 
równie' farmaceut& do nadzoru 
nad obrotem tymi szczególnymi 
lekami. W!du'ych hurtowniach 
magistrzy farmacji potrzebni 
s# tak'e w!centralnych dzia"ach 
jako$ci. To wszystko pozawala 
szacowa%, 'e w!Polsce oko"o 
1000 farmaceutów wykonuje 
swój zawód w!hurtowniach 
farmaceutycznych.

Warto zauwa'y%, 'e praca 
w!hurtowni, zgodnie z!zapisami 
ustawy o!izbach aptekarskich, 
stanowi ustawow# realizacj& 
zawodu farmaceuty. Wymaga 
zatem posiadania aktywnego 
prawa wykonywania zawodu, 
z!czym wi#'# si& zarówno 
prawa, jak i!obowi#zki. 
Podobnie jak aptekarze hurtow-
nicy nale'# do samorz#du 
aptekarskiego (izb aptekarskich) 
i!podlegaj# kszta"ceniu 
ustawicznemu. Mimo pracy 
poza aptek# nie trac# jednak 
do niej prawa, zachowuj#c tym 

Tak jak apteka jest natural-
nym miejscem pracy 

farmaceuty, bia!y fartuch 
od niepami"tnych 

czasów stanowi oczywisty 
atrybut aptekarza. I#cho$ 

to zdecydowanie rzadziej 
obierane %cie&ki, my, 

farmaceuci, mamy 
równie& inne mo&liwo%ci 

realizacji zawodowej, 
w#których codzienne 

wk!adanie fartucha nie 
jest ju& takie oczywiste ani 

konieczne.

mgr farm. 
Mateusz Szama!ek
farmaceuta logistyk, 

za!o&yciel Sekcji
Pracowników Hurtowni

Farmaceutycznych
Wielkopolskiej Okr"gowej 

Izby Aptekarskiej
i cz!onek zarz'du

Stowarzyszenia
na Rzecz Dobrej Praktyki 

Regulacyjnej GRP

R E K L A M A
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 Realizacja zawodowa 
farmaceuty w!hurcie 
stanowi" mo#e ciekawe 
po$%czenie „pracy 
w!przemy&le” 
z!wykonywaniem zawodu 
w!rozumieniu przepisów 
prawa.

samym elastyczn! mo"liwo#$ 
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%dzia&ach 
du"ych, czasem mi'dzynaro-
dowych producentów. Warto 
zauwa"y$, "e dystrybutorzy 
farmaceutyczni prowadz!cy 
hurtownie cz'sto dzia&aj! te" 
w%innych obszarach rynku 
ochrony zdrowia, zatrudniaj!c 
farmaceutów i%wykorzystuj!c 
ich potencja& oraz wiedz'.  

6.č'�6,Ē�%,25č�)$50$&(8&,�
:�+8572:1,$&+"

Istniej! dwa #cis&e wymogi 
formalne pracy farmaceuty 
w%hurtowni. Jednym z%nich 
jest wymienione powy"ej 

posiadanie aktywnego 
prawa wykonywania 
zawodu. Drugim natomiast 
odpowiedni sta" pracy.

Prawo farmaceutyczne 
wymaga minimum 2-letniego 
do#wiadczenia zawodowego 
w%aptece lub hurtowni, aby 
obj!$ stanowisko Osoby 
Odpowiedzialnej. W%praktyce 
jednak oczekuje si', "eby ka"dy 
farmaceuta podejmuj!cy prac' 
w%hurcie posiada& w&a#nie taki 
minimalny sta", tak aby móg& 
przej!$ obowi!zki Osoby 
Odpowiedzialnej np. podczas 
jej urlopu. Jest to te" o%tyle 
cenne, "e w&a#ciwie ka"dy 
farmaceuta w%hurtowni ma 
za sob! prac' za pierwszym 
sto&em, bezpo#rednio 
z%pacjentem. To do#wiadczenie 
pomaga w%zrozumieniu 
specy( ki i%problematyki 
po stronie klienta.

Ka"da oferta pracy w%hurtowni 
farmaceutycznej okre#la jako 
niezb'dn! bardzo dobr! 
znajomo#$ przepisów prawa, 
przede wszystkim ustawy 
Prawo farmaceutyczne 
i%przepisów Dobrej Praktyki 
Dystrybucyjnej. Jest to w%pe&ni 
zrozumia&e, poniewa" realizacja 
zada) farmaceuty w%hurtowni 
w%praktyce jest wykonywaniem 
zada) i%nadzorowaniem 
operacji w&a#nie w%tych 
przepisach wyszczególnionych.  

Poniewa" stanowisko Osoby 
Odpowiedzialnej jest #ci#le 
zwi!zane z%zarz!dzaniem 
jako#ci!, po"!dane s! uko)-
czone kursy, a%jeszcze bardziej 
bezpo#rednie do#wiadczenie 
z%systemami typu ISO lub 
innymi „GxP”, czyli dobrymi 
praktykami w%bran"y farmaceu-
tycznej. Zdecydowanie pomaga 
to w%przyj'ciu perspektywy 
jako#ciowca, zw&aszcza 

R E K L A M A
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Osoby Odpowiedzialne 
nierzadko staj! si" 

nieformalnymi 
„prawnikami” swoich 

organizacji w#zakresie 
przepisów 

farmaceutycznych 
i#pokrewnych z#szeroko 

rozumianego obszaru 
ochrony zdrowia.

w!realizacji takich zada" jak 
prowadzenie audytów.

Charakter pracy farmaceuty 
w!hurtowni do#$ mocno 
ociera si% równie& o!aspekty 
zwi'zane z!logistyk' i!szeroko 
rozumianym zarz'dzaniem, 
st'd bardzo cenne w#ród 
kandydatów b%dzie posze-
rzenie wiedzy i!umiej%tno#ci 
wykraczaj'ce poza klasyczne 
ramy studiów farmaceutycz-
nych. Z!pewno#ci' rekomen-
dowane i!dobrze widziane 
jest uko"czenie studiów 
podyplomowych na takich 
kierunkach jak zarz'dzanie, 
jako#$, logistyka czy transport.

Wreszcie, w!przypadku podej-
mowania pracy w!hurtowniach 
producenckich, b%d'cych 
cz%sto ga(%zi' mi%dzynarodo-
wych koncernów producentów 
leków, niezb%dna okazuje si% 
znajomo#$ j%zyków obcych, 
przede wszystkim angielskiego.

2%2:,č=.,�+8572:1,.$

Jak wygl'da praca farmaceuty 
w!hurtowni? W!odró&nieniu 
od pracy w!aptece zwykle nie 
ma tu zbyt wielu kontaktów 
z!klientami, a!praca ma 
charakter biurowy. Pracuje si% 
z!szeroko rozumian' informacj' 
– g(ównie dokumentami 
zarówno w!formie papierowej, 
jak i!danymi pochodz'cymi 
z!cz%sto licznych systemów 
informatycznych wspieraj'cych 
dzia(anie )rmy. Ponadto bardzo 
rozbudowane s' kontakty 
wewn'trz organizacji, co 
skutkuje wymian' dziesi'tek 
maili dziennie, licznymi 
spotkaniami i!telefonami.

Intensywno#$ tych interakcji 
ro#nie wraz z!wielko#ci' 
organizacji, przez co w!du&ych 
jednostkach praca Osoby 
Odpowiedzialnej mo&e 
przypomina$ „central% 
przetwarzaj'c' informacje”: 
udzielanie odpowiedzi na 
bardzo zró&nicowane pytania, 

podejmowanie decyzji itp. 
Codzienno#ci' jest tak&e 
bezpo#redni kontakt z!maga-
zynem hurtowni i!czynny udzia( 
w!aktywno#ciach operacyjnych.

Poszczególne szczegó(owe 
zadania farmaceuty 
pracuj'cego w!hurtowni s' 
#ci#le powi'zane z!realizacj' 
wymaga" nak(adanych przez 
prawo, g(ównie w!rozporz'-
dzeniu w!sprawie Dobrej 
Praktyki Dystrybucyjnej. 
Nale&' do nich: zarz'dzane 
jako#ci' i!dokumentowanie jej 
zachowania, organizowanie 
i!prowadzenie szkole" dla 
personelu, nadzór nad 
operacjami i!towarzysz'c' 
im dokumentacj', 
a!w!szczególno#ci zapewnienie 
ich zgodno#ci z!prawem 
farmaceutycznym. Ponadto do 
obowi'zków farmaceuty nale&y 
monitorowanie warunków 
przechowywania i!transportu 
leków, nadzór nad produktami 
reklamowanymi i!zwracanymi, 
ze szczególnym uwzgl%dnie-
niem zg(osze" dotycz'cych 
jako#ci dystrybuowanych 
produktów. Z!tym z!kolei wi'&' 
si% dzia(ania i!decyzje podejmo-
wane w!procesie wycofywania 
i!wstrzymywania leków.

Rol' Osoby Odpowiedzialnej 
jest równie& zabezpieczenie 
(a"cucha dostaw przed 
produktami sfa(szowanymi 
oraz zapewnienie dostaw od 
kwali)kowanych dostawców 
i!sprzeda&y wy('cznie do 
uprawnionych odbiorców. Do 
standardowych obowi'zków 
zalicza si% tak&e prowadzenie 
audytów wewn%trznych 
i!zewn%trznych, z!czym 
nierzadko wi'&e si% koniecz-
no#$ podejmowania podró&y 
s(u&bowych, a!tak&e nadzo-
rowanie podwykonawców.

-$.,(�6č�32=<7<:<"

Obarczona du&' odpowie-
dzialno#ci', specjalistyczna, 
wymagaj'ca umiej%tno#ci 

komunikacyjnych i!rozwi'zy-
wania problemów, cz%sto pod 
presj' czasu, praca farmaceuty 
w!hurtowni farmaceutycznej ma 
wiele pozytywnych aspektów.

Przede wszystkim zwykle jest to 
bardzo stabilna i!d(ugofalowa 
wspó(praca z!pracodawc', co 
stanowi sytuacj% korzystn' 
dla obu stron umowy. 
Relatywnie krótszy formalny 
czas do uzyskania kwali)kacji 
kierowniczych w!porównaniu 
z!aptek' nierzadko wp(ywa 
na atrakcyjno#$ )nansow' 
pracy w!hurtowni. Standardem 
jest tak&e dost%p do szkole" 
podnosz'cych kwali)kacje.

Wraz z!osobistym rozwojem 
mo&liwe s' awanse, cho$ z!racji 
do#$ krótkiej drabiny w!pionach 
jako#ci raczej nale&y liczy$ si% 
z!awansami kwali)kacyjnymi, 
w!ramach których istnieje mo&li-
wo#$ obj%cia dodatkowych 
zada" i!odpowiedzialno#ci. 
Z!racji charakteru obowi'zków 
farmaceuta w!hurtowni zwykle 
ma dost%p do szerokich 
uprawnie" i licznych danych, 
dzi%ki czemu dysponuje du&' 
wiedz' o swojej organizacji.

Do#wiadczenie zdobyte 
w dystrybucji farmaceutycznej 
znacznie u(atwia dalszy rozwój 
kariery w szeroko rozumianym 
przemy#le farmaceutycznym, 
a co równie istotne – aktywne 
prawo wykonywania zawodu 
zawsze pozwala na powrót 
do pracy w aptece.

Ostatecznie praca w hurtowni 
farmaceutycznej ma organi-
zacyjne zalety typu: klasyczny 
wymiar i czas pracy (zatrud-
nienie u jednego przedsi%biorcy 
w pe(nym wymiarze, praca 
jednozmianowa), wolne 
weekendy, mo&liwo#$ pracy 
zdalnej. Z drugiej strony 
charakter obowi'zków wymaga 
dost%pno#ci w sytuacjach 
awaryjnych tak&e w nie- 
standardowych godzinach.



42 
p a t e n t  n a  z d r o w i e

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

J A K  S I !  L E C Z Y  C H O R O B !  K O R O N A W I R U S O W " ?

COVID-19 – coronavirus 
disease 2019 – jest ostr# 
chorob# zaka$n# uk%adu 

oddechowego 
wywo%ywan# przez 

beta-koronawirus 
SARS-CoV-2. Wed%ug 

danych WHO 
na 12 maja 2020 r. 

odnotowano ponad 
4 mln potwierdzonych 
zaka&e' i(283 tys. o)ar 

*miertelnych tej 
pandemii.

Farmakoterapia 
COVID-19

SARS-CoV-2 jest zupe%nie 
nowym, szybko 
przenosz#cym si+ pato-

genem i(niestety nie ma na 
niego leku o(potwierdzonej 
skuteczno*ci. Prace nad 
efektywn# farmakoterapi# 
rozpocz+to od przeszukania 
zbiorów istniej#cych ju& 
leków metodami obliczenio-
wymi, wykorzystuj#c sztuczn# 
inteligencj+. Sekwencja 
genomu wirusowego zosta%a 
udost+pniona przez chi'skich 
naukowców, co przyspieszy%o 
tok prac. Pierwotnie otrzy-
man# baz+ potencjalnych 
leków przeciwwirusowych 
skonfrontowano z(terapi# 
stosowan# przy SARS-CoV, 
)logenetycznie podobnym 
wirusie, który wywo%a% 
epidemi+ w(2002 r.

REMDESIWIR, 
CHLOROCHINA 
I  FAWIPIRAWIR

Pierwszymi kandydatami do 
potencjalnego leczenia by%y 
remdesiwir (lek pierwotnie 
opracowany do terapii wirusa 
ebola, analog adenozynowy), 
chlorochina (lek przeciw- 
malaryczny o(dzia%aniu 
przeciwwirusowym) oraz 
lopinawir z(rytonawirem 

(kompleks stosowany w(terapii 
HIV, inhibitor proteazy 3CL).

Nied%ugo pó$niej Japonia 
do%#czy%a do tej grupy swój 
fawipirawir, którego punktem 
uchwytu jest polimeraza 
wirusowa RNA. Leki badano 
w(monoterapii i(multikomplek-
sach, a(ostatecznie wykazano, 
&e politerapia jest bardziej 
obiecuj#ca. Dzi+ki zastosowa-
niu kilku leków dzia%aj#cych na 
ró&ne etapy wnikania 
i(replikacji wirusa mo&na 
unikn#, jego ewentualnej 
oporno*ci na leczenie.

W(niedawno opublikowanym 
badaniu naukowców 
po%udniowokorea'skich 
wskazano na skuteczno*, 
zastosowania trzech leków: 
lopinawiru z(rytonawirem 
(Kaletra) i(rybawiryn# (analo-
giem nukleozydowym 
stosowanym w(ci+&kich 
zaka&eniach HCV i(RSV) oraz 
interferonem beta-1b. Co 
ciekawe, sama rybawiryna 
i(Kaletra, stosowane wcze*niej 
z(interferonem alfa, da%y wyniki 
rozczarowuj#ce. W(mi+dzycza-
sie ustalono, &e o(ile interferony 
wykazuj#ce naturalnie 
aktywno*, przeciwwirusow# 
mog# przynie*, korzy*, 

w(leczeniu COVID-19, to akurat 
interferon alfa ma dzia%anie 
stymuluj#ce ekspresj+ ACE-2, 
g%ównego receptora wirusowe-
go SARS-CoV-2, i(potencjalnie 
nie powinien by, stosowany 
w(pierwszej fazie infekcji.

JAK KORONAWIRUS 
ATAKUJE ORGANIZM?

Do*, szybko okaza%o si+, &e 
powodzenie terapii COVID-19 
zale&y od etapu choroby 
i(kondycji chorego. SARS-CoV-2 
jest dynamicznie rozwijaj#cym 
si+ wirusem i(infekcja powoduje 
wielonarz#dowe zapalenie 
wirusowe obejmuj#ce g%ównie 
p%uca i(serce, ale tak&e nerki, 
mózg, w#trob+ czy uk%ad 
trawienny. W(przebiegu 
choroby dochodzi, mo&e do 
zapalenia p%uc, które u(niektó-
rych chorych przechodzi 
w(form+ ci+&k#, z(procesem 
zapalnym, aktywacj# kaskady 
czynników cytokinowych 
i(chemokin, ko'cz#cym si+ 
ARDS (zespó% ostrej niewydol-
no*ci oddechowej), uszkodze-
niem p%uc a(niejednokrotnie 
*mierci#.

Posta, ci+&ka mo&e si+ rozwija, 
potencjalnie u(osób starszych 
z(towarzysz#cymi chorobami, 

mgr farm.
Karolina Wotli!ska-Pe"ka   

cz%onek Cz+stochowskiej 
Okr+gowej Rady Aptekarskiej 
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Pierwszymi kandydata-
mi do potencjalnego 
leczenia by!y remdesi-
wir (lek pierwotnie 
opracowany do terapii 
wirusa ebola, analog 
adenozynowy), chloro-
china (lek przeciw- 
malaryczny o"dzia!aniu 
przeciwwirusowym) 
oraz lopinawir z"rytona-
wirem (kompleks stoso-
wany w"terapii HIV, 
inhibitor proteazy 3CL). 
Nied!ugo pó#niej 
Japonia do!$czy!a do 
tej grupy swój fawipira-
wir, którego punktem 
uchwytu jest polimera-
za wirusowa RNA.
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Farmakoterapia 
COVID-19

czyli nadci%nieniem, cukrzyc$, 
oty!ych i"w"pewien sposób jest 
warunkowana pochodzeniem. 
Cz&%ciej wyst&puje u"Afroamery-
kanów, Azjatów i"w"rejonie Morza 
'ródziemnego. Ta korelacja 
kojarzona jest z"pewnym 
rodzajem enzymopatii, czyli 
niedoborem dehydrogenazy-
-6-glukozo-fosforanowej. Jest to 
genetycznie uwarunkowane 
schorzenie prowadz$ce do niedo-
krwisto%ci i"cz&sto ujawniaj$ce si& 
pod wyp!ywem czynników 
chemicznych. Jednym z"nich jest 
chlorochina i"hydroksychlorochi-
na, co rzuca pewne %wiat!o na 
sprzeczne wyniki bada( 
klinicznych tych leków. U"osób 
z"niedoborem G6PD po 
zastosowaniu chlorochiny 
dochodzi do hemolizy krwi 
o"ró)nym nasileniu.

Obecnie wiadomo ju), )e 
COVID-19 przebiega ze stanem 
zapalnym %ródb!onka naczynio-
wego, który traci zdolno%ci 
antykoagulacyjne, co prowadzi 
do wykrzepiania si& krwi. 
Mikrozakrzepy s$ powodem 
niewydolno%ci oddechowej 
i"mog$ te) prowadzi* do zawa!u 
mi&%nia sercowego. Wi&ksza 
tendencja do chorób zakrzepo-
wych u"Afroamerykanów mo)e 
wi&c te) t!umaczy* wy)sz$ 
%miertelno%* w"tej grupie.

Patogeneza COVID-19 pokazuje, 
)e podstaw$ dla dobrze 
prowadzonej terapii b&dzie 
ustabilizowanie chorób towarzy-
sz$cych, szczególnie cukrzycy 
i"nadci%nienia, w"pierwszej fazie 
z"lekami przeciwwirusowymi, 
a"w"przypadku rozwoju procesu 
zapalnego nacisk powinien by* 
przeniesiony na leczenie t!umi$ce 
odpowied# zapaln$ gospodarza. 
Zbyt wczesne zastosowanie 
leków t!umi$cych odpowied# 
zapaln$ uk!adu odporno%ciowego 
gospodarza mo)e nasili* wnikanie 
wirusa, a"zbyt pó#no zastosowane 
leczenie przeciwwirusowe 
obci$)y organizm dzia!aniem 
potencjalnie toksycznych leków. 
W"trakcie ca!ego procesu leczenia 

powinna by* w!$czona kompo-
nenta antykoagulacyjna 
i"ewentualnie tlenoterapia.
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Pierwsze wyniki bada( nie 
przynios!y rozstrzygni&*, a"jedynie 
przeciwstawne wyniki z"ró)nych 
o%rodków. Powodem jest 
obci$)enie opieki zdrowotnej 
w"krajach o"du)ym nasileniu 
choroby, stosowanie leków, 
których dawek nie dostosowano 
w"próbach na zwierz&tach, 
i"z"ma!ej liczebno%ci grup chorych 
w"ró)nym stanie klinicznym. Taka 
sytuacja spowodowa!a, )e WHO 
og!osi!a projekt „Solidarity”, 
w"którym mog$ bra* udzia! 
o%rodki z"ka)dego kraju stosuj$ce 
terapi& remdesiwirem, chlorochi-
n$ lub hydroksychlorochin$ oraz 
lopinawirem z"rytonawirem. Leki 
maj$ by* stosowane w"politerapii 
i"z"zastosowaniem interferonów. 
Retrospektywny opis leczenia ma 
pomóc w"stworzeniu jednolitego 
protoko!u post&powania.

Obecnie ka)dy kraj opiera si& na 
w!asnych rekomendacjach 
terapeutycznych. Polska wskazuje 
powy)sze leki jedynie do terapii 
w"ramach bada( klinicznych 
z"naciskiem na konieczno%* 
leczenia objawowego z"do!$czo-
n$ heparyn$ niskocz$steczkow$. 
W"wi&kszo%ci krajów lekarze 
prowadz$cy musz$ wybra* 
mi&dzy chlorochin$ a"lopinawi-
rem i"(lub) rytonawirem 
z"ewentualnie w!$czanym 
interferonem i"remdesiwirem dla 
postaci ci&)kiej. Japonia stosuje 
fawipirawir, lek rodzimej 
produkcji, obecnie udost&pni!a 
go 38 innym krajom. 11 maja 
EMA zaleci!a rozszerzenie 
stosowania remdesiwiru u"osób, 
u"których rozwija si& posta* 
ci&)ka.

Spo%ród dotychczas badanych 
leków przeciwcytokinowych 
obiecuj$ce wyniki przyniós! 
tocilizumab, przeciwcia!o 
monoklonalne blokuj$ce 
interleukin& 6 (IL-6), oraz anakinra 

blokuj$ca IL-1, a"niestety 
rozczarowa! sarilumab, tak)e lek 
biologiczny, przeciwcia!o 
monoklonalne przeciw IL-6, 
którego producent stara si& 
o"uruchomienie kolejnych bada( 
z"innymi kryteriami. W"postaci 
lekkiej lub bezobjawowej nie 
zaleca si& obecnie leczenia 
przeciwwirusowego.
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Pandemia obejmuje 
 ok. 215 krajów o"ró)nej 
zamo)no%ci, dlatego optymalne 
wydaje si& znalezienie mo)liwie 
taniego i"znanego leku o"dobrym 
pro+lu bezpiecze(stwa. 
Typowanie informatyczne 
i"badania retrospektywne 
pozwoli!y na wy!onienie kilku 
takich leków, które s$ obecnie 
badane. S$ to:

• famotydyna – lek blokuj$cy 
receptory histaminowe H2 
o"jednocze%nie typowanym 
dzia!aniu przeciwwirusowym 
wobec SARS-CoV-2 badany w"USA,

• chlorpromazyna – to pochodna 
fenotiazyny o"dzia!aniu przeciw- 
psychotycznym i"typowanym 
przeciwwirusowym, zalet$ leku 
jest wysoka dystrybucja 
w"p!ucach i"%linie,

• izotretynoina – lek stosowany 
w"dermatologii do terapii 
przeciwtr$dzikowej, jednocze%nie 
ma dzia!anie immunomoduluj$ce 
utrzymuj$ce si& do 6 miesi&cy po 
zako(czeniu leczenia oraz 
przeciwwirusowe,

• lewamizol – lek przeciwrobaczy 
o"dzia!aniu immunomoduluj$-
cym wzmacniaj$cym odpowied# 
limfocytów T, a"jednocze%nie 
wi$)$cy si& z"proteaz$ papainow$ 
PL-pro niezb&dn$ do replikacji 
wirusa, obecnie w"badaniu 
klinicznym razem z"budezonidem 
i"formterolem,

• iwermektyna – lek przeciw- 
paso)ytniczy wykazuj$cy silne 
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Do!" szybko okaza#o si$, 
%e powodzenie terapii 

COVID-19 zale%y od 
etapu choroby i&kondy-

cji chorego. SARS-
-CoV-2 jest dynamicz-

nie rozwijaj'cym si$ 
wirusem i&infekcja 
powoduje wielo- 

narz'dowe zapalenie 
wirusowe obejmuj'ce 

g#ównie p#uca, serce, 
ale i&nerki, mózg, 

w'trob$ czy uk#ad 
trawienny.
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dzia#anie przeciwwirusowe 
wobec SARS-CoV-2, w&badaniu 
ameryka(skim ograniczy#a 
!miertelno!" do 7 proc. wobec 
21 proc. w&grupie kontrolnej,

• doksycyclina – antybiotyk 
tetracyklinowy o&dzia#aniu 
przeciwzapalnym, immuno- 
moduluj'cym i&udowodnionym 
przeciwwirusowym wobec 
wirusa dengi,

• kolchicyna – lek o&dzia#aniu 
przeciwzapalnym i&potencjalnie 
kardioprotekcyjnym,

• indometacyna – niesteroidowy 
lek przeciwzapalny o&silnym 
bezpo!rednim dzia#aniu 
przeciwwirusowym wobec 
SARS-CoV i&CCoV przez blokowa-
nie syntezy wirusowego RNA,

• me)ochina – lek przeciw- 
malaryczny blokuj'cy efekt 
cytopatyczny w&badaniu na 
komórkach Vero,

• atowakwon – lek przeciw- 
malaryczny o&potencjalnym 
dzia#aniu przeciwwirusowym 
wobec SARS-CoV-2 w&modelowa-
niu przestrzennym, przewidziany 
w&badaniu klinicznym razem 
z&azytromycyn',

• azytromycyna – antybiotyk 
makrolidowy o&dzia#aniu 
immunomoduluj'cym i&udowod-
nionym przeciwwirusowym 
wobec wirusa Zika i&rhinowirusom,

• amiodaron – lek przeciw- 

arytmiczny, bloker kana#ów 
jonowych i&antagonista receptora 
adrenergicznego wykazuje siln' 
inhibicj$ wej!cia do komórek 
*lowirusów i&obecnie z&werapa-
milem, blokerem kana#u 
wapniowego o&podobnym 
dzia#aniu przeciwwirusowym, jest 
przewidziany w&badaniu 
klinicznym w&Polsce jako 
potencjalny lek w&COVID-19,

• deferoksamina – lek chelatuj'cy 
%elazo i&glin, w&badaniach na 
zwierz$tach wykaza# dzia#anie 
przeciwcytokinowe wobec IL-6, 
testowany w&badaniach 
klinicznych w&Iranie,

• takrolimus – makrolid stosowany 
w&onkologii, inhibitor kalcyneury-
ny zapobiegaj'cy replikacji 
wirusowej,

• prazosin – antagonista receptora 
alfa-1AR, obecnie stosowany 
w&terapii przerostu gruczo#u 
krokowego, retrospektywnie 
o&22 proc. obni%a# ryzyko !mierci 
przez ARDS, blokuje powstawanie 
IL-6, tu te% wskazuje si$ zasadno!" 
bada( innych leków z&tej grupy, 
czyli doksazosyny czy sylodosyny.

SZCZEPIENIA BCG

Oprócz typowania modeluj'cego 
i&prób zastosowania leków 
zarejestrowanych w&innych 
wskazaniach ni% COVID-19 
przeprowadzano te% obserwacyj-
ne badania retrospektywne. 
Starano si$ znale+" korelacj$ 
mi$dzy wy%sz' zapadalno!ci' 
i&tendencj' do rozwijania si$ 
postaci ci$%kiej a&czynnikami 
genetycznymi, chorobami 
wspó#istniej'cymi czy chocia%by 
kalendarzem szczepie( stosowa-
nym w&ró%nych krajach. 
Z&obserwacji wynika, %e istnieje 
nawet sze!ciokrotnie mniejsza 
zapadalno!" na terenach obj$tych 
obowi'zkowym szczepieniem 
BCG. Zauwa%ono tak%e wysoki 
poziom przeciwcia# przeciwró-
%yczkowych u&ozdrowie(ców, 
a&nawet pewn' korelacj$ mi$dzy 
szczepieniami na polio a&ni%sz' 

zjadliwo!ci' nowego koronawiru-
sa, czy w&ko(cu za#o%ono 
krzy%ow' aktywno!" anty-SARS-
-CoV-2 przeciwcia# MV-Morbilli- 
virus, wirusa odry.

Zauwa%ono, %e w&krajach 
nieobj$tych obowi'zkow' 
szczepionk' przeciwgru+licz' BCG 
(Bacille Calmette-Guerin), czyli we 
W#oszech, USA i&Holandii, 
zanotowano wy%sz' !miertelno!". 
Dodatkowo wolniejszy wzrost 
potwierdzonych zaka%e( 
zauwa%ono w&pierwszych 
30 dniach epidemii w&krajach 
z&trwaj'cym programem 
szczepie( BCG. Kilka bada( 
potwierdza ogólnie ni%sz' 
!miertelno!" u&dzieci szczepio-
nych przeciw gru+licy z&powodu 
zaka%e( uk#adu oddechowego, 
ale nie jest znany mechanizm 
tego zjawiska.

Prawdopodobnie dochodzi do 
stymulacji wrodzonego uk#adu 
odporno!ciowego, wzbudzenia 
makrofagów, które w&pierwszej 
linii chroni' organizm przed 
ró%nymi patogenami. Nie do 
ko(ca te% wiadomo, jak d#ugo ta 
ochrona mia#aby by" skuteczna, 
dlatego uruchamiane s' badania 
kliniczne maj'ce to ustali". Próby 
rozpoczynaj' si$ w&Holandii 
(badanie rekrutuje 1500 
pracowników medycznych i&1600 
osób powy%ej 60. roku %ycia), 
Australii (przewidywana 
rekrutacja dla 4000 osób), Grecji, 
Niemczech, Francji, Danii, USA, 
szczególnie jako prewencja 
COVID-19 dla personelu 
medycznego, ale równie% jako 
ogólne post$powanie zapobie-
gawcze, np. w&Indiach.

Jedno badanie w&Egipcie zosta#o 
uruchomione celem ustalenia 
ewentualnej korelacji mi$dzy 
odporno!ci' na nowego korona- 
wirusa a&szczepieniem przeciwko 
odrze szczepionk' MMR.
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Inn' drog' do ewentualnej 
ochrony przeciwwirusowej 
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Pandemia obejmuje 
ok. 215 krajów o!ró"nej 
zamo"no#ci, dlatego 
optymalne wydaje si$ 
znalezienie mo"liwie 
taniego i!znanego leku 
o!dobrym pro%lu 
bezpiecze&stwa. 
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i!stabilizacji COVID-19 jest 
potencjalna regulacja uk'adu 
RAA – renina, angiotensyna, 
aldosteron. Wirus wykorzystuje 
receptor ACE-2 jako g'ówne 
miejsce wnikania do komórek 
ludzkich, a!wi$c potencjalne 
blokowanie tego procesu ma 
zahamowa( pasa" wirusowy. 
Problem polega jednak na tym, "e 
uk'ad RAA reguluje funkcje serca, 
p'uc i!nerek, a!wi$c potencjalna 
ingerencja mo"e mie( niekorzyst-
ny wp'yw na wa"ne organy 
wewn$trzne.

Dzi$ki badaniom retrospektyw-
nym wiadomo, "e inhibitory ACE 
i!blokery receptora angiotensyno-
wego nie pogarszaj) rokowa& 
w!COVID-19. Ostro"ne szacunki 
wskazuj), "e mog) by( wr$cz 
wskazane, dlatego z!tej grupy 
badane s) sartany – telmisartan 
czy losartan – leki powszechnie 
stosowane w!nadci#nieniu 
i!chorobie wie&cowej. Wirus 
')cz)c si$ z!receptorem ACE2, 
promuje te" negatywne skutki 
wi$kszych ilo#ci angiotensyny II, 
która zwykle jest równowa"ona 
przez angiotensyn$ 1-7. U!osób 
z!nadci#nieniem i!cukrzyc) 
pog'$bia tym samym brak tej 
równowagi i!przyczynia si$ do 
rozwoju powik'a&, uszkodzenia 
#ródb'onka, wykrzepiania 
i!pot$guje odpowied* zapaln). 
Ustalono równie", "e hiperchole-
sterolemia promuje intensywne 
wnikanie wirusa przez receptor, 
a!u!cukrzyków mo"e dochodzi( 
do jego nieenzymatycznej 
glikozylacji i!spontanicznego 
powstawania czynników 
zapalnych, co przyczynia si$ do 
efektywniejszego zaka"enia.

W!badaniach próbuje si$ stosowa( 
angiotensyn$ 1-7, RhACE2 
(APNO1) – rekombinowany ludzki 
enzym konwertuj)cy angiotensy-
n$ 2, blokuj)cy receptory 
wirusowe, a!wspomagaj)co 
statyny obni"aj)ce poziom 
cholesterolu i!leki stabilizuj)ce 
glikemi$. Z!nowych leków 
hipoglikemizuj)cych badane s): 
linagliptyna i!sitagliptyna – inhibi-
tory DPP4 i!dapagli+ozyna, hamuje 

bia'ka transportuj)ce sód-glukoza 
SGLT2, dotychczasowe badania 
wskazuj), "e mo"e wp'ywa( 
korzystnie na metabolizm 
energetyczny, stres oksydacyjny, 
niedotlenienie tkanek i!zapalenie, 
ale jego stosowanie w!COVID-19 
mo"e prowadzi( do kwasicy 
ketonowej, dlatego leczenie musi 
si$ odbywa( w!warunkach 
szpitalnych.

PODAWANIE OSOCZA

Najbardziej naturaln) terapi) jest 
podawanie oczyszczonego 
osocza osób, które przesz'y 
infekcj$. Taka metoda sprawdzi'a 
si$ ju" w!czasie epidemii grypy 
w!1918 r. czy w!leczeniu eboli, 
MERS, grypy A/H1N1 i!znajduje 
zastosowanie w!leczeniu 
COVID-19. Wyniki s) obiecuj)ce, 
jedynym ograniczeniem jest 
konieczno#( znalezienia dawców 
z!odpowiedni) ilo#ci) przeciwcia' 
w!surowicy. Wiele %rm zajmuj)-
cych si$ terapi) preparatami 
osoczowymi pracuje nad 
uzyskaniem osocza hiperim- 
munizuj)cego, tzw. hiperim- 
munologicznej terapii immuno-
globulinowej, a!tak"e rekombino-
wanych przeciwcia' humanizowa-
nych wzorowanych na 
naturalnych immunoglobulinach 
anty-SARS-CoV-2. Kilku producen-
tów zadeklarowa'o rozpocz$cie 
prób w!okolicach lipca: Celltrion 
z!Po'udniowej Korei, Xenothera 
z!Francji czy naukowcy izraelscy 
i!skandynawscy. By'oby to bardzo 
korzystne post$powanie 
nieograniczone poda") osocza.

COVID-19 w!wi$kszo#ci przypad-
ków przebiega do#( 'agodnie, 
a!najwi$kszym problemem jest 
zapobieganie i!przeciwdzia'anie 
rozwijaj)cemu si$ procesowi 
zapalnemu. W!badaniach 
klinicznych widocznych na 
platformie www.clinicaltrials.org 
1 maja dla jednostki COVID-19 
zarejestrowano 1134 badania 
kliniczne. Du"a ilo#( z!nich 
dotyczy badania nowych leków 
hamuj)cych proces cytokinowy. 
Odpowied* zapalna jest bardzo 
z'o"ona, dochodzi do aktywacji 

wielu czynników komórkowej 
odpowiedzi immunologicznej, 
znacznie wzrasta poziom IL-6, 
spada liczba limfocytów T, ro#nie 
IL-2, IL-10, INF-v. Testowane s) 
nowe biologiczne leki hamuj)ce 
ten proces na wielu etapach:

• TJM2 – stosowane w!zespole 
uwalniania cytokin, neutralizuj)ce 
przeciwcia'o anty-GM-CSF z!tym 
samym punktem uchwytu: 
gimsilumab, lenzilumab, 
sargramostim,

• ruksolitynib, TD-0903, baricyty-
nib, tofacitinib – inhibitory kinazy 
tyrozynowej JAK1 i!JAK2,

• leronlimab (PRO140) – przeciw-
cia'o anty-CCR5; lek obecnie 
stosowany u!390 krytycznie 
chorych pacjentów w!USA, da' 
obiecuj)ce wyniki w!mniejszych 
próbach,

• kanakinumab, anakinra – 
przeciwcia'a anty-IL-1,

• klazakizumab, sarilumab, 
siltuksimab, tocilizumab – 
przeciwcia'a anty-IL-6,

• piklidenoson – agonista A3AR,

• LY3127804 przeciwcia'o 
antyangiopoetynowe 2Ang2,

• talidomid i!jego pochodna 
le+unomid,

• selineksor – inhibitor XPO1,

• BMS-986253 – przeciwcia'o 
anty-IL-8,

• akalabrutynib – inhibitor kinazy 
tyrozynowej Brutona.

To tylko pewien wycinek 
pokazuj)cy skal$ wysi'ków 
podejmowanych w!terapii 
COVID-19. Kluczowe jest 
odpowiednio wczesne rozpozna-
nie, monitorowanie i!zastosowa-
nie leków dobranych do stadium 
choroby, a!to wydaje si$ by( tak 
samo skomplikowane jak nasz 
organizm.

J A K  S I ,  L E C Z Y  C H O R O B ,  K O R O N A W I R U S O W - ?



Czy uratuje nas 
odporno!" zbiorowa?

Wirusy i!inne 
patogeny zagra"a#y 

nam zawsze, 
a!odporno$% zbiorowa 

sta#a si& jednym 
z!niezb&dnych 

elementów 
przetrwania naszego 

gatunku. Czym jest 
ten mechanizm i!czy 
mo"e by% skuteczn' 

broni' przeciwko 
koronawirusowi? Odporno$% zbiorowa, 

inaczej nazywana 
populacyjn' lub 

stadn', jest po$redni' form' 
ochrony przed chorobami 
zaka(nymi. Mówi si& o!niej, 
gdy znaczna cz&$% populacji 
staje si& odporna na zaka"enie 
i!zabezpiecza w!ten sposób 
osoby niechronione. 
Mechanizm jej dzia#ania jest 
do$% prosty: im wi&kszy jest 
odsetek osób uodpornionych 
na dany patogen, tym mniejsze 
prawdopodobie)stwo, "e 
nieodporni cz#onkowie 
spo#ecze)stwa wejd' z!nim 
w!kontakt, zara"' si& i!zachoruj'.

Zjawisko to wyst&puje w!przypad-
ku chorób przenoszonych 
z!cz#owieka na cz#owieka 
i!zazwyczaj rozwija si& dzi&ki 
szczepieniom ochronnym. 
W!przypadku koronawirusa na 
razie musi by% inaczej – nie 
opracowano jeszcze skutecznej 
i!bezpiecznej szczepionki, jedyn' 
mo"liwo$ci' wytworzenia 
przeciwcia# w!organizmie jest wi&c 
zetkni&cie z!patogenem, czyli 
„przechorowanie” COVID-19. W!taki 
sposób obecnie walczy Szwecja.

=$&=Ēâ2�6,Ē�2'�2'5<

O!odporno$ci pozyskiwanej 
poprzez chorob& i!wytworzenie 
si& przeciwcia# przeciwko 
wywo#uj'cemu j' patogenowi 
zacz&to mówi% w!latach 30. 
ubieg#ego wieku w!kontek$cie 
epidemiologii odry. Szczepionk& 
przeciwko tej chorobie opraco-
wano dopiero w!latach 60., 
wcze$niej obserwowano wi&c 
dzieci, które zachorowa#y i!którym 
uda#o si& wyzdrowie%. Badacze 
stwierdzili, "e gdy odsetek 
ozdrowie)ców si&gn'# 66 proc., 
epidemia zahamowa#a. To w#a$nie 
odsetek osób uodpornionych jest 
kluczowy w!zjawisku odporno$ci 
zbiorowej, a!zale"y od tzw. 
wspó#czynnika reprodukcji, czyli 
przeci&tnej liczby osób, które 
zaka"ony jest w!stanie sam 
wtórnie zakazi%.

Poniewa" jedna osoba chora na 
osp& zara"a $rednio 10 osób 
zdrowych, aby w!danej spo#ecz-
no$ci osi'gn'% odporno$% 
zbiorow', trzeba zaszczepi% co 
najmniej 9 na 10 osób (a!wi&c 
przynajmniej 90 proc. populacji). 
Próg bezpiecze)stwa dla odry 
ustalono na 95 proc., dla krztu$ca 

92-94 proc., b#onicy i!ró"yczki 
83-86 proc., $winki 75-86 proc. 
Co wi&cej, aby mo"na by#o mówi% 
o!odporno$ci zbiorowej, 
konieczne jest systematyczne 
szczepienie kolejnych pokole) 
w!danej populacji, gdy" w!innym 
przypadku zwi&kszaj'cy si& 
odsetek osób niezaszczepionych 
spowoduje nawrót epidemii. 
Czy wi&c próby zastosowania 
odporno$ci stadnej jako broni 
przeciwko koronawirusowi 
SARS-CoV-2 maj' jakikolwiek 
sens?

2'32512Ħă�%Ē'=,(�
:<*$6$ă"

Stanowisko WHO w!sprawie 
budowania odporno$ci 
populacyjnej naturalnie, bez 
udzia#u szczepionki, jest 
sceptyczne. Przede wszystkim 
naukowcy nie s' jednomy$lni 
w!kwestii uzyskiwania odporno$ci 
na koronawirusa w!wyniku 
przechorowania COVID-19 
– wci'" nie wiadomo, czy 
przeciwcia#a pojawiaj' si& 
u!wszystkich ozdrowie)ców i!jak 
d#ugo pozostaj' w!organizmie. 
By#oby idealnie, gdyby odporno$% 
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okaza!a si" trwa!a, tak jak 
w#przypadku odry, niestety coraz 
wi"cej naukowych doniesie$ 
wskazuje na okres od kilku 
miesi"cy do dwóch lat. Oznacza 
to, %e gdy nabyta odporno&' 
spo!ecze$stwa przeciwko 
SARS-CoV-2 b"dzie wygasa', 
epidemia powróci (czyli 
w#przypadku 12-miesi"cznego 
utrzymywania si" przeciwcia! 
w#organizmach ozdrowie$ców 
epidemia b"dzie wraca' co 
roku). W#tym czarnym scenariu-
szu &wiate!kiem w#tunelu jest 
mo%liwo&' l%ejszego przecho-
dzenia COVID-19 przy ka%dym 
kolejnym zaka%eniu. Zamiast 
&wiate!ka mo%e by' te% jednak 
p"dz(cy prosto na nas poci(g 
– dominuj(cy szczep wirusa 
mo%e ulec zmianie (zmutowa') 
z#powodu odporno&ci stadnej 
dzia!aj(cej w#tym przypadku jako 
presja ewolucyjna.

Gdy mowa o#sukcesach 
mechanizmu odporno&ci 
populacyjnej, zazwyczaj 
wymienia si" wygran( walk" 
ludzko&ci z#wirusem grypy 
hiszpanki. Ten niezwykle 
drapie%ny patogen w#latach 
1918-1920 zainfekowa! oko!o 
500 mln osób, co stanowi!o 
wówczas 1/3 ludno&ci &wiata. 
W#trudnych, powojennych 
czasach nie mo%na by!o 
szczególnie liczy' na s!u%b" 
zdrowia i#naukowe ekspery-
menty, liczb" zgonów oszaco-
wano na 50-100 mln. Pandemia 
jednak w#ko$cu wygas!a, gdy% 
ludzko&' prawdopodobnie 
uodporni!a si" na wirusa 
hiszpanki (ale ju% nie na inne 
zmutowane wirusy grypy, 
z#którymi wci(% mamy do 
czynienia).

Koszt, jaki poniós! wówczas 
&wiat, by! jednak gigantyczny 
i#z#pewno&ci( nie tego dzi& 
oczekujemy, mówi(c o#odpor-
no&ci populacyjnej. Niektórzy 
naukowcy przypominaj( nam 
zreszt(, %e termin „odporno&' 
stadna” pocz(tkowo dotyczy! 
g!ównie weterynarii i#odnosi! si" 
do populacji jako ca!o&ci, bez 

uwzgl"dniania losu pojedyn-
czych zwierz(t. Ludzie za& nie s( 
stadem, dla nas wa%ne jest ka%de 
%ycie i#nie mo%emy nikogo 
„po&wi"ca'” dla dobra innych.

5ÐĲ1(�352*,

W#przypadku koronawirusa 
trudno jednoznacznie okre&li' 
próg bezpiecze$stwa wymagany 
dla uzyskania odporno&ci 
zbiorowej, gdy% wspó!czynnik 
reprodukcji wirusa zale%y od 
wielu zmiennych, m.in. g"sto&ci 
zaludnienia, wieku pacjenta czy 
nawet jego p!ci (stwierdzono, %e 
m"%czy)ni choruj( cz"&ciej), a#bez 
masowych testów serologicznych 
trudno nawet okre&li' odsetek 
osób zaka%onych, gdy% wi"kszo&' 
przechodzi chorob" bezobjawo-
wo lub bardzo lekko. Ponadto 
w#ró%nych krajach notuje si" 
ró%n( &miertelno&' na COVID-19 
(niespe!na 2 proc. w#Korei 
Po!udniowej, ale prawie 13 proc. 
we W!oszech), na co z#kolei 
wp!yw ma wydajno&' systemu 
opieki zdrowotnej w#danym kraju 
czy struktura wiekowa spo!ecze$-
stwa. Wide!ki dla wspó!czynnika 
reprodukcji koronawirusa to 
od 2 do 6 (czyli zale%nie od kraju 
jedna osoba zaka%ona 
zara%a od 2 do 6 zdrowych osób), 
przez co próg bezpiecze$stwa dla 
odporno&ci zbiorowej wynosi 
mi"dzy 50 a#83 proc. U&redniaj(c 
t" warto&' do 67 proc., konieczne 
jest zaka%enie wirusem w!a&nie 
takiego odsetka ludzko&ci, by 
pozosta!e 23 proc. by!o wzgl"dnie 
bezpieczne. Oznacza to 5 mld 
zainfekowanych osób, z#czego 
zmar!oby oko!o 30 mln!

Czy podobne obliczenia 
wykona!y rz(dy krajów, które na 
pocz(tku epidemii zdecydowa!y 
si" nie p!yn(' z#pr(dem restrykcji 
stosowanych przez wi"kszo&' 
pa$stw, lecz czeka' na masow( 
odporno&' swojego spo!ecze$-
stwa? Na taki krok zdecydowa!y 
si" Wielka Brytania i#Szwecja, na 
pocz(tku pandemii przez chwil" 
my&la!a o#tym Francja. Trzeba 
jednak zaznaczy', %e kilka tygodni 
temu statystyki prezentowa!y si" 

zupe!nie inaczej. W#po!owie maja 
– w#momencie, gdy zamykamy to 
wydanie – liczba zgonów 
spowodowanych przez COVID-19 
przekroczy!a nieprzekraczalny, jak 
si" wydawa!o dwa miesi(ce 
temu, pu!ap 280 tys. zgonów 
spowodowanych 10 lat temu 
przez &wi$sk( gryp".

Wygl(da wi"c na to, %e wspó!-
czynnik reprodukcji wirusa okaza! 
si" wy%szy, ni% mo%na si" by!o 
spodziewa', wi"c i#próg 
bezpiecze$stwa sta! si" 
nieosi(galny naturalnymi 
metodami, bez zatrwa%aj(cych 
strat w#ludziach. Wiadomo, %e 
zarówno Wielka Brytania, jak 
i#Francja w#pewnym momencie 
zdecydowa!y si" jednak 
wprowadzi' ostre restrykcje, by 
jak najszybciej sp!aszczy' fal" 
epidemii, jedynie Szwecja wci(% 
jeszcze gra wed!ug w!asnych 
zasad. Cho' zamkni"to w#tym 
kraju niektóre szko!y i#uczelnie, 
a#wiele osób pracuje zdalnie, 
wci(% otwarte s( restauracje, kina 
czy si!ownie, a#mieszka$cy staraj( 
si" %y' normalnie.

Z#danych Instytutu Johna 
Hopkinsa wynika, %e w#Szwecji 
obecnie odnotowano prawie 
29 tys. potwierdzonych 
przypadków zaka%enia, a#liczba 
zgonów wynios!a ju% 3460 
(dane z#14 maja 2020 r.). Polska, 
z#niemal czterokrotnie wi"ksz( 
liczb( ludno&ci, notuje dzi& dwa 
razy mniej zaka%e$ i#jeszcze 
mniej zgonów – cho' trzeba 
bra' pod uwag" równie% liczb" 
wykonywanych testów. 
W#Szwecji si" na nich zdecydo-
wanie nie oszcz"dza, gdy% to 
jedno z#podstawowych narz"dzi 
kontroli przy próbie uzyskania 
odporno&ci populacyjnej. Czy 
rz(d Szwecji zdecyduje si" 
zmieni' strategi", by spróbowa' 
sp!aszczy' rosn(cy wska)nik 
zaka%e$ – oka%e si" w#najbli%-
szych dniach i#tygodniach. 
Z#drugiej strony – przecie% 
w!a&nie o#te zara%enia (a#wi"c 
i#zgony) chodzi w#mechanizmie 
odporno&ci zbiorowej.

W#przypadku korona-
wirusa nie opracowano 
jeszcze skutecznej 
i#bezpiecznej szcze-
pionki, jedyn( mo%li-
wo&ci( wytworzenia 
przeciwcia! w#organi-
zmie jest wi"c 
zetkni"cie z#patogenem, 
czyli „przechorowanie” 
COVID-19.

Kamila *nie%ek
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Cynk w!ostatnich 
miesi"cach sta# si$ 

obiektem 
zainteresowania 

wszystkich. Ma to zwi"zek 
z!informacj", %e ten 

pierwiastek chroni nas 
przed zaka%eniem 

wirusem SARS-CoV-2. 
Niezaprzeczalnym faktem 

jest to, %e cynk pomaga 
w!budowaniu 

odporno&ci. A!zdrowy 
organizm potra' poradzi( 

sobie z!ró%nymi 
chorobami sezonowymi 

i!przeciwdzia#a( tym 
przewlek#ym. Co jeszcze 
warto wiedzie( o!cynku 

i!jego roli?

Cynk buduje odporno!"

Cynk jest odpowiedzialny 
za prawid#ow" prac$ 
w!zasadzie ka%dego 

uk#adu 'zjologicznego 
w!organizmie cz#owieka. 
Potwierdzeniem tego jest fakt, 
%e ten pierwiastek wchodzi 
w!sk#ad ponad 300 enzymów, 
które katalizuj" ró%norodne 
reakcje biochemiczne, steruj"c 
tym samym metabolizmem 
bia#ek, t#uszczów i!w$glowo-
danów. Odpowiedni poziom 
tego pierwiastka w!ogromnej 
mierze zale%y od zdrowej 
i!zbilansowanej diety.

:3â<:�1$�0(7$%2/,=0�
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)ród#em cynku o!najlepszej 
przyswajalno&ci s" owoce 
morza oraz produkty zwierz$ce, 
np. wo#owina. Dlatego tak 
wa%na jest odpowiednia 
suplementacja tego pierwiast-
ka przez osoby, które s" na 
diecie wegetaria*skiej lub 
wega*skiej. Niedobór cynku 
stwierdza si$ u!ok. 17 proc. 
populacji. Odpowiednia 
dzienna poda% powinna 
wynosi( 11 mg u!doros#ego 
m$%czyzny, natomiast u!kobiet 
ta dawka waha si$ od 8 do 11 mg 
w!zale%no&ci od tego czy s" 
w!ci"%y lub w!trakcie laktacji.

W!przypadku niedoborów 
objawy mog" by( bardzo 
niejednoznaczne. Pocz"wszy 
od os#abienia w#osów i!paznok-
ci, a!sko*czywszy na zaburze-
niach metabolicznych lub 
neurologicznych. Bardzo cz$sto 
w!badaniach u!osób chorych 
na alzheimera, parkinsona lub 
depresj$ stwierdza si$ 
zmniejszony poziom cynku 
w!centralnym uk#adzie 
nerwowym, który w!ogromnej 
wi$kszo&ci jest zwi"zany 
z!bia#kami i!ulega kumulacji.

Popularnym wskazaniem do 
uzupe#nienia niedoboru tego 
pierwiastka jest równie% 
poprawa parametrów nasienia 
u!m$%czyzn. Ju% od d#u%szego 
czasu wiadomo, %e cynk 
wp#ywa pozytywnie na 
budow$ plemników, ich 
ruchliwo&(, a!tak%e chroni 
zawarty w!nich materia# 
genetyczny przed szkodliwym 
dzia#aniem wolnych rodników. 
Poprawia tak%e funkcjonowanie 
prostaty, która ma niebagatelny 
wp#yw na wysok" jako&( 
nasienia. W!dzisiejszych 
czasach, gdy problem 
niep#odno&ci dotyczy coraz 
wi$kszej liczby par, odpowied-
nia dieta b"d+ leczenie 
niedoboru mog" okaza( si$ 
bardzo istotne.

Metabolizm cynku rozpoczyna 
si$ od jego wch#aniania, które 
odbywa si$ g#ównie w!jelicie 
cienkim za pomoc" enterocy-
tów. Tam #"czy si$ z!odpowied-
nimi transporterami (np. ZIP1/
SLC39A1) i!tra'a do krwiobiegu. 
Jak by#o wspomniane ju% 
wcze&niej, cynk w!organizmie 
w!g#ównej mierze #"czy si$ 
z!albuminami i!makroglobuli-
nami. Wydalany jest w!wi$kszo-
&ci z!ka#em, ale jego niewielkie 
ilo&ci s" obecne w!moczu, 
pocie lub w!m$skim nasieniu.

:3â<:�1$�*2632'$5.Ē�
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Bardzo wa%n" funkcj" cynku 
jest wp#yw na prawid#ow" 
prac$ trzustki. Ma to ogromne 
znaczenie, je&li chodzi o!ilo&( 
produkowanej insuliny 
i!gospodark$ w$glowodanow".

Odnotowuje si$ jego wysokie 
st$%enia w!trzustkowych 
wyspach komórek , (beta) pod 
postaci" kompleksów insulino-
wych, dlatego te% cynk wp#ywa 
na syntez$ insuliny na ka%dym 
etapie jej powstawania. Taki 
kompleks nazywany jest 
heksamerem, na który sk#adaj" 
si$ dwa jony cynku Zn-+ oraz 
sze&( cz"steczek insuliny. 
Obecno&( cynku jest tu 

mgr farm.
Artur Rakowski  

farmaceuta, bloger 
i promotor zdrowia
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wcale. Warto zasugerowa! 
pacjentowi, który skar"y si#, "e 
pomimo de$cytu kalorycznego 
oraz aktywno%ci $zycznej nadal 
nie mo"e schudn&!, wykonanie 
tzw. krzywej cukrowej, czyli 
testu obci&"enia glukoz&. Nasz& 
uwag# powinny równie" 
zwróci! nag'e napady g'odu 
lub nadmierna potliwo%!.

Niezdiagnozowana w(por# 
insulinooporno%! mo"e 
z(czasem przekszta'ci! si# w(stan 
przedcukrzycowy. Charakteryzu-
je si# on podwy"szonym 
poziomem glikemii na czczo 
oraz nieprawid'ow& tolerancj& 
glukozy, która zostanie zdiagno-
zowana podczas laboratoryjne-
go testu obci&"enia. Gdy 
dochodzi do silnej insulinoopor-
no%ci, trzustka w(pewnym 
momencie nie jest w(stanie 
wyprodukowa! dostatecznej 
ilo%ci insuliny, efektem tego jest 
stan przedcukrzycowy, który 
nieleczony poprzedza cukrzyc#. 
Odpowiednio szybka diagnoza 
lekarska i(zmiana nawyków 

(dieta, zwi#kszona aktywno%! 
$zyczna) mog& pomóc 
w(unikni#ciu tej najcz#stszej 
choroby metabolicznej na 
%wiecie.

W(swoich aptekach bardzo 
cz#sto mamy styczno%! 
z(osobami, które s& diabetykami 
albo zaraz nimi b#d&. Warto im 
po%wi#ci! chwil# uwagi i(zapyta! 
o(styl "ycia i(diet#. Bardzo cz#sto 
te obie kwestie pozostawiaj& 
wiele do "yczenia, a(przecie" 
wiemy, "e ma to niebagatelne 
znaczenie w(pro$laktyce chorób, 
zw'aszcza je%li chodzi o(cukrzyc#. 
Spo"ywanie przetworzonej 
"ywno%ci o(niskiej zawarto%ci 
witamin i(mikroelementów, 
w(tym cynku, mo"e bardzo 
pogorszy! nasz stan zdrowia.

Badania pokazuj&, "e wiele 
osób, które zmagaj& si# 
z(cukrzyc& lub stanem przed- 
cukrzycowym, cierpi na 
niedobór cynku. Objawy 
zmniejszonej ilo%ci tego 
pierwiastka w(organizmie s& 
bardzo zbli"one do sympto-
mów powy"szych chorób, 
np. trudno goj&ce si# rany, 
problemy dermatologiczne lub 
zaburzenia odporno%ci, dlatego 
cz#sto ten element terapii 
zostaje pomini#ty.

Metaanalizy pokazuj&, "e 
regularne za"ywanie cynku 
obni"a poziom glikemii we krwi 
na czczo oraz dwie godziny po 
spo"yciu glukozy, a(tak"e 
powoduje spadek warto%ci 
hemoglobiny glikowanej. 
HbA1c odpowiada za wysokie 
warto%ci cukru we krwi i(jest 

wyznacznikiem prawid'owej 
kontroli cukrzycy w(przypadku 
diabetyków. Wynika z(tego, "e 
uzupe'nienie niedoboru cynku 
mo"e opó)ni! pojawienie si# 
cukrzycy, wyregulowa! poziom 
glukozy, a(tak"e wspomóc 
trzustk#, aby nie dopu%ci! do 
stanu przedcukrzycowego.

Istotnym elementem w(prewen-
cji przeciwcukrzycowej jest 
wsparcie w&troby w(kontek%cie 
prawid'owego poziomu 
cholesterolu. Okazuje si#, "e 
przyjmowanie wysokich dawek 
cynku obni"a poziom lipidów 
w(osoczu, je%li chodzi o(chole-
sterol ca'kowity, frakcj# LDL oraz 
trójglicerydy. Jak wiadomo, 
cukrzyca typu 2 sprzyja 
wyst#powaniu zaburze* 
lipidowych oraz mia"d"ycy, st&d 
wsparcie w&troby w(tym 
aspekcie jest niezmiernie wa"ne. 

Rola cynku w(naszym organi-
zmie jest ogromna, poniewa" 
reguluje on wi#kszo%! 
procesów "yciowych. W(przy-
padku niedoboru warto 
przekaza! pacjentom, "e nale"y 
wzbogaci! diet# o(produkty 
bogate w(ten mikroelement 
oraz zastosowa! odpowiednie 
leczenie niedoboru cynku. 
Wiele bada* pokazuje, "e 
efekty mog& by! nie tylko 
„kosmetyczne”, jak np. 
wzmocnienie w'osów 
i(paznokci, ale tak"e bardzo 
istotne w(kontek%cie zdrowot-
nym, np. poprawa odporno%ci, 
jako%ci nasienia czy wyrówna-
nie glikemii w(organizmie.

Niedobór cynku stwier-
dza si# u(ok. 17 proc. 
populacji. Natomiast 

odpowiednia dzienna 
poda" powinna 
 wynosi! 11 mg 

u(doros'ego m#"czy-
zny, natomiast u(kobiet 

ta dawka waha si# 
od 8 do 11 mg w(zale"-

no%ci od tego czy s& 
w(ci&"y lub w(trakcie 

laktacji.
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