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ZERO TOLERANCJI  
DLA „SŁUPOWANIA”. 
Przyjęto uchwałę 
rozpoczynającą wojnę  
z tym zjawiskiem
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OKIEM 
HURTOWNIKA.  
Los zwróconego 
produktu

20 24 27 38

IS
SN

 1
89

5-
35

57

NOCĄ W POLSKIEJ APTECE  
JAK W OBOZIE PRACY

16

Nakład  12 000 egzemplarzy182 | MARZEC 2020







4 P A G I N A
w  p i g u ł c e

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

Emilia 
Załeńska-Zduniak

redaktor naczelna

M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  M A R Z E C  2 0 2 0
o d  r e d a k c j i4 

Wydawca
Świat Zdrowia S.A.

ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń
www.swiat-zdrowia.pl 

Redaktor naczelna 
Emilia Załeńska-Zduniak 

emilia.zalenska@magazynaptekarski.com.pl

Reklama
Małgorzata Urbańska 

malgorzata.urbanska@neuca.pl
721 202 833

Redakcja
redakcja@magazynaptekarski.com.pl

Fotoedycja 
NEKK

Zdjęcia 
iStock

Okładka
NEKK

 
Projekt graficzny

www.iqid.pl

Skład i łamanie 
NEKK Sp. z o.o. 
www.nekk.pl 

Druk 
Toruńskie Zakłady Graficzne ZAPOLEX

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, 
zastrzega sobie prawo do redagowania otrzymanych 

tekstów oraz zmiany ich tytułów i nie odpowiada 
za treść zamieszczanych reklam. 

Redakcja może odmówić zamieszczenia reklamy 
bez podania przyczyny.

Drodzy 
Czytelnicy
Nocne dyżury aptek to niekończąca się historia. 

Ostatnie spotkanie przedstawicieli Ministerstwa 
Zdrowia z przedstawicielami Związku Powiatów 

Polskich i Naczelnej Izby Aptekarskiej odbyło się w sierpniu 
2018 r. Mimo że samorząd aptekarski wciąż przypomina 
resortowi o palącej potrzebie uregulowania tej kwestii, 
druga strona zdaje się być nieczuła na te apele i od 
dawna poprzestaje tylko na deklaracjach – podczas 
ostatniego Krajowego Zjazdu Aptekarzy wiceminister 
zdrowia Maciej Miłkowski zapewnił, że resort zamierza 
polubownie zakończyć sprawę dyżurów. I tyle. 

Sprawdziliśmy, jak te kwestie zostały rozwiązane 
w innych europejskich państwach. Nie udało się nam 
znaleźć kraju, w którym aptekarze byliby wykorzy-
stywani pod tym względem tak jak w Polsce. W wielu 
nikt nie narzuca aptekom, kiedy mają być otwarte, 
a jeżeli tak się dzieje, nocny czy świąteczny dyżur jest 
specjalnie opłacany. Jak to wygląda w poszczególnych 
krajach? Czego oczekują polscy aptekarze? 

Koronawirus sieje postrach na całym świecie. Kiedy 
zamykaliśmy ten numer „Magazynu Aptekarskiego”, 
w Polsce nie było jeszcze ani jednego potwierdzonego 
przypadku zakażenia. Wielu ekspertów twierdzi 
jednak, że to tylko kwestia czasu, kiedy wirus pojawi 
się w naszym kraju. Sprawdziliśmy, czy Polska jest 
przygotowana na ewentualny wybuch epidemii. 

Prace nad standaryzacją i wprowadzeniem opieki farma-
ceutycznej trwają już nie lata, a dekady. 1 lipca br. ma się 
rozpocząć oficjalny, ministerialny pilotaż opieki farmaceu-
tycznej. Czy jest szansa, że termin ten będzie dotrzymany? 

Zapraszamy do lektury

Co zyskujesz:
• stałe uzupełnienie eksperckich artykułów 

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

− nie zarzucimy Cię milionem informacji.

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

FARMACEUTO, MAMY DLA CIEBIE NIESPODZIANKĘ!
Jeśli masz już dosyć opasłych mailingów, nie 
lubisz czytać długich tekstów na komputerze, 
a chcesz być na bieżąco z tym, co ważne 
w branży – zamów newsletter już dziś!
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mgr farm. 
Marek Tomków

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

Zadzwoniła koleżanka. Głos zmieniony, drżący, 
przyspieszony oddech, nie bardzo rozumiałem, 
jaką straszną wiadomość stara mi się 
przekazać. Po dłuższej chwili wydusiła z siebie 
jedno słowo: „Inspekcja”. „No i co?” – zapytałem. 
„Jak to co?! No przecież mówię: Inspekcja!” 
Odniosłem wrażenie, że w skali stresu, liczonej 
od jednego do dziesięciu, to słowo osiąga 
siedemnaście (dla porównania koronawirus 
maksymalnie dwa). W sumie dziwne, bo 
przecież na kontrolę, często zapowiedzianą 
wcześniej, przychodzą tacy sami farmaceuci 
jak my. Nie wpadają w kominiarkach o szóstej 
rano, tylko wysyłają zawiadomienie o plano-
wanej wizycie. Chociaż może słowo wizytacja 
byłoby bardziej na miejscu. Przyjdą, sprawdzą, 
coś każą poprawić, coś wpiszą do protokołu 
i tyle. Zalecenia wymienione w decyzji nie 
są tożsame z rozkazem rozstrzelania, tylko 
normalną procedurą administracyjną. Można 
złożyć wyjaśnienia, można się odwołać 
i nikt z tego tytułu ran nie odniesie. 

INSPEKTOR I PAN Z KOMINIARKĄ 

Czym się denerwować? No chyba że ma się na 
sumieniu grzechy większe niż brak aktualnej 
farmakopei. Na przykład pomogło się połowie 
Czechów wyleczyć katar lekami z pseudoefe-
dryną. Albo z troski o niemieckich chorych do 
zaprzyjaźnionego NZOZ-u w stodole trafiło 
z naszej apteki kilka ton leków deficytowych. 
Wtedy faktycznie są powody do niepokoju, 
zwłaszcza że z pomocą inspektorom przy-
chodzą ostatnio duzi faceci w kominiarkach, 
którzy wchodząc o poranku do mieszkania, 
nie zawracają sobie głowy pukaniem. 

FACHOWCY OD PRZESTĘPCZOŚCI 

Kolejne kilkanaście aresztowań, przeszukania, 
badania powiązań finansowych czy takie 
pojęcia jak pranie brudnych pieniędzy 
pokazują, jak zmieniła się rola inspektorów 
w ostatnich latach. Z osób sprawdzających 
temperaturę w lodówkach, sposób przecho-
wywania psychotropów czy książkę personelu 
stali się fachowcami od zorganizowanej 
przestępczości i partnerami służb specjalnych. 
Niestety rynek zmieniał się szybciej niż 

inspektorzy. Niedofinansowany urząd, 
wiecznie bez środków, z niejasnymi przepisami 
wręcz zapraszał amatorów szybkiego zarobku. 
Często tym przeciwnikiem nie byli ludzie 
o szerokich karkach i w wyprasowanych 
spodniach od dresu, tylko eleganccy 
biznesmeni, kryjący się za plecami armii 
prawników. Kancelarii zaskarżających każdą 
decyzję, podważających każde stanowisko, 
przeciągających sprawy całymi latami. 
Naprzeciwko był urzędnik farmaceuta 
i prawnik na ćwiartkę etatu. W sumie i tak 
nieźle, bo w niektórych inspektoratach 
miesiącami nie pracował ani jeden inspektor, 
a ogłoszenia o wakatach żółkły na tablicach 
w urzędzie. Rynek hurtowy, liczony w dziesiąt-
kach miliardów, kontrolowała grupa liczona 
na palcach jednej ręki. Droga donikąd. 

MOCNE WSPARCIE 

To, co faktycznie zmieniło się w ostatnim 
czasie, to bynajmniej nie lepszy sprzęt, wyższe 
pensje czy specjalistyczne szkolenia. Zmianie 
uległo podejście do rynku i związanych z jego 
funkcjonowaniem problemów. Inspekcja 
dostała mocne wsparcie innych organów 
i służb, znacznie lepiej przygotowanych 
do walki z patologiami przez duże „P”. Za 
plecami pani z nieodłącznym segregatorem 
staje policja, prokuratura czy ABW. Do 
tego Krajowa Administracja Skarbowa czy 
Generalny Inspektor Informacji Finansowej. 
Sporo pomaga ZSMOPL, pokazując jak na 
koronarografii przepływy leków przez system. 
Wreszcie instrumenty zostały dobrane do 
wagi problemu. Bo przecież nie chodzi 
o to, żeby uczyć farmaceutów inspektorów 
rzucania granatami hukowymi, tylko o to, aby 
dziesiątki postępowań nie były umarzane 
przez niedoświadczonych prokuratorów 
pomimo zebranego przez IF materiału 
dowodowego. Ale żeby chłopcy z długą bronią 
wiedzieli, kogo rzucać na glebę, najpierw 
musi przyjść fachowiec farmaceuta, który 
pokaże, gdzie problem się narodził. Silna 
inspekcja jest w interesie wszystkich*.

* nie dotyczy bandytów i oszustów

Nie taka straszna,  
jak ją malują

Nie chodzi o to, żeby 
uczyć farmaceutów 

inspektorów rzucania 
granatami hukowymi, 

tylko o to, aby dziesiątki 
postępowań nie były 

umarzane przez 
niedoświadczonych 

prokuratorów pomimo 
zebranego przez 

inspekcję materiału 
dowodowego.
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Temat chorych niezgłaszających się na 
wcześniej umówione wizyty w poradniach 
specjalistycznych odżywa co jakiś czas z różną 
siłą. Jego ostatnia reaktywacja związana jest 
z wypowiedzią Ministra Zdrowia, który rozważa 
dyscyplinowanie osób, które lekceważąco 
podchodzą do umówionych przez siebie wizyt 
i bez zawiadomienia placówki, w której taka 
wizyta miała się odbyć, po prostu nie stawiają 
się na nie. Rozważane są m.in. kary finansowe. 
Już bowiem istnieje podstawa prawna w postaci 
ustawy nakładającej na chorego obowiązek 
informowania świadczeniodawcy o rezygnacji 
z realizacji umówionego świadczenia. 
Na razie zapis ten jest zapisem z grupy martwych 
z powodu braku przepisów wykonawczych. 

17 MLN NIEODBYTYCH WIZYT 

Badania tego problemu wykazały, że – jak podaje 
OKO.press – w ubiegłym roku nie odbyło się 
17 mln zaplanowanych wcześniej wizyt! Chorzy 
bez powiadomienia nie zgłaszają się głównie 
do poradni specjalistycznych. Część z nich nie 
zdaje sobie sprawy, że w ten sposób możliwość 
wcześniejszego leczenia utracił ktoś inny. 
Świadczy to oczywiście źle o nas jako o społe-
czeństwie obywatelskim. Jasne, że nie wszyscy są 
w stanie zawiadomić poradnię o swojej absencji. 
Będą mieli trudności ludzie w podeszłym wieku, 
ludzie z trudnościami poznawczymi, ludzie 
ciężko chorzy czy wręcz ci, którzy nie doczekali 
się odległej w czasie wizyty. Także dodzwonienie 
się do placówki, w której świadczenie miało 
być realizowane, graniczy często z cudem. 
Opracowywane są systemy przeciwdziałania 
temu zjawisku: SMS-y przypominające czy 
telefon potwierdzający przybycie na wizytę. 

PIENIĄDZ ZAWSZE DYSCYPLINUJE 

Może mógłby się sprawdzić kontrowersyjny 
pomysł na karną opłatę za nieprzybycie na 
badanie lekarskie bez wcześniejszej informacji 
o takiej niemocy? A więc kara. A może rejestracja 
byłaby możliwa dopiero po wpłaceniu 
np. 20 złotych, które następnie powracałyby na 
konto chorego po odbytej wizycie lub po świa-
domej z niej rezygnacji. A więc zaliczka. Pieniądz 
zawsze dyscyplinuje. O ile kara mogłaby być 
trudna do wyegzekwowania (bo jeśli nie zapłaci, 
to co? więzienie?), o tyle owo vadium mogłoby 
zadziałać. Dwadzieścia złotych da się wyłuskać 
z każdego domowego budżetu. Krzyk oburzo-

nych uważałbym za bezzasadny. Przedpłaty 
istnieją w wielu sektorach prywatnych. Żaden 
fachowiec nie podejmie się rezerwacji terminu 
remontu łazienki (czas oczekiwania podobny do 
czasu oczekiwania na wizytę u endokrynologa) 
bez wpłaty zaliczki. Nikt nie warczy z tego 
powodu. Ta zaliczka przepadnie, gdy na miesiąc 
przed terminem umówionej usługi z niej 
zrezygnujemy – a więc nie rezygnujemy! 
Żal pieniążka. Reguły gry są zatem jasne. Tam, 
gdzie wszystko jest za darmo, tam nie ma żadnego 
szacunku dla czyjejś pracy i czyjegoś czasu. 

PROCES WYCHOWANIA SPOŁECZEŃSTWA 

Naprawa systemu opieki zdrowotnej w naszym 
kraju jest tak trudna, że żadna ze stron politycz-
nego teatru nie próbowała nawet podejść do 
tego problemu na poważnie. Każde 5 złotych, 
które miałoby popłynąć z kieszeni obywatela, 
wiązałoby się z politycznym samobójstwem. 

Pomysł na zwrotną kaucję umożliwiającą 
rejestrację w poradni i blokadę terminu wizyty 
mógłby mieć rewolucyjne skutki. Po pierwsze: 
państwo ubezpieczonemu obywatelowi 
nie zabierałoby pieniędzy, tylko blokowało 
je jako zastaw. Po drugie: ilość nieodbytych 
bez wcześniejszej informacji wizyt spadłaby 
radykalnie. Po trzecie: spadałaby też ilość 
niepotrzebnych wizyt z powodu np. świądu 
odbytu od 30 lat. Po czwarte: kolejki miałyby 
szansę ulec znaczącemu skróceniu. Proces 
wychowania społeczeństwa niczym się nie 
różni od procesu wychowywania jednostki. Na 
początku boli, ale nagrodą jest wychowanie 
mądrego, zdyscyplinowanego, odpowiedzial-
nego obywatela rozumiejącego, czym jest życie 
w społeczeństwie i jak przestrzegać jego reguł. 
Do tego jednak trzeba równie mądrych rodziców. 
I to właśnie z nimi mamy odwieczny problem! 

Zaliczka czy kara?

dr n. med. 
Maciej Świtoński 
chirurg, 
autor telewizyjnych 
programów 
medycznych
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Tam, gdzie wszystko 
jest za darmo, tam nie 
ma żadnego szacunku 
dla czyjejś pracy 
i czyjegoś czasu. 



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



„Przypadki Pani Magister” to kampania wzmacniająca pozytywny wizerunek farmaceuty jako eksperta 
ochrony zdrowia.
Zachęcamy do śledzenia naszej superbohaterki na Facebooku, Instagramie i na stronie: 
www.przypadkipanimagister.pl. 
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50 tys. za stronę i ulotki
Maksymalną karę, czyli 50 tys. zł, musi zapłacić podmiot będący właścicielem fran-
czyzy, w której ramach działają 103 apteki. Śląski WIF nałożył taką karę na wniosek 
okręgowej izby aptekarskiej. WIF przychylił się do opinii OIA, że treść strony inter-
netowej oraz ulotek franczyzodawcy narusza zakaz reklamy aptek, choć podmiot 
próbował dowieść, że zawierały one reklamę franczyzy, a nie aptek, oraz że były 
przeznaczone dla prowadzących apteki, nie zaś dla pacjentów.

Jednocześnie WIF nie odniósł się do innej kwestii poruszanej przez OIA, tj. kwestii 
naruszenia przepisów antykoncentracyjnych. 

F L E S Z

W PIGUŁCE
Potrzebne nowe drukarki?
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zelektryzowała w lutym właścicieli 
aptek, ponieważ na jej mocy konieczna może się okazać wymiana tysięcy drukarek � skal-
nych. A to dlatego, że według dyrektora KIS numer NIP nabywcy bywa przez nie druko-
wany na paragonach w niewłaściwym miejscu. Tym niewłaściwym miejscem ma być część 
paragonu poniżej linii zawierającej logo � skalne i  unikatowy numer pamięci � skalnej. 
Dlaczego? Tego nie wiemy. Wiadomo natomiast, że w samych aptekach może być nawet 
kilka tysięcy urządzeń drukujących niepodobające się dyrektorowi KIS paragony. 

Jedynym wygranym wydają się być w  świetle tej interpretacji producenci i  dostawcy 
drukarek � skalnych. 

75+ nie z budżetu państwa
Tegoroczny budżet miał być bez de� cytu, więc taki został uchwalony. Nie 
bez pewnych � nansowych wygibasów. Osiągnięto ten efekt, wyprowadzając 
poza budżet państwa niektóre wydatki, w tym � nansowanie programu Leki 
75+. Kwestię tę podniosła senator Beata Małecka-Libera. W jej opinii prze-
sunięcie środków na ten cel z budżetu państwa do NFZ oznaczać może, że 
ich zabraknie. Ministerstwo Zdrowia bardzo szybko odpowiedziało, że takie 
obawy są bezpodstawne. Zwery� kujemy to pod koniec roku. 

365 czy 30 dni?
Obowiązek wystawiania e-recept przez lekarzy farmaceuci przyjęli 
z mieszanymi uczuciami, bo okazało się, że choć obowiązek ten został na 
medyków nałożony ustawowo, to jednak nie jest całkiem obowiązkowy. 
Potem było tylko gorzej. Przy okazji wysyłania sprawozdań refundacyjnych 
do NFZ okazało się bowiem, że odrzucane są te z nich, na których znalazły 
się recepty na 365 dni zrealizowane po 30 dniach od ich wystawienia. Były 
też problemy z  przechodzeniem przez system sprawozdań, jeśli apteki 
zrealizowały refundowane e-recepty pro familiae lub pro auctore. Błąd 
w systemie NFZ szybko usunięto, co nie zmienia faktu, że znów podniósł 
ciśnienie farmaceutom. 
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ROSWERA®
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Roswera, 5 mg, tabletki powlekane, Roswera, 10 mg, tabletki powlekane, Roswera, 15 mg, tabletki powlekane, Roswera, 20 mg, tabletki powlekane, Roswera, 30 mg, tabletki powlekane, Roswera, 40 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg, 
10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg lub 40 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej). Substancja pomocnicza o znanym działaniu Każda tabletka powlekana 5 mg zawiera 41,9 mg laktozy. Każda tabletka powlekana 10 mg zawiera 41,9 mg laktozy. Każda tabletka powlekana 15 mg zawiera 62,9 mg laktozy. Każda tabletka powlekana 
20 mg zawiera 83,8 mg laktozy. Każda tabletka powlekana 30 mg zawiera 125,7 mg laktozy. Każda tabletka powlekana 40 mg zawiera 167,6 mg laktozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana 5 mg: białe, okrągłe (średnica 7 mm), lekko dwuwypukłe tabletki powlekane ze 
ściętymi krawędziami i z wytłoczoną ,,5’’ po jednej stronie, 10 mg: białe, okrągłe (średnica 7,5 mm), lekko dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami i z wytłoczoną ,,10’’ po jednej stronie, 15 mg: białe, okrągłe (średnica 9 mm), lekko dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami i z wytłoczoną ,,15’’ po jednej stronie, 
20 mg: białe, okrągłe (średnica 10 mm) tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami, 30 mg: białe, dwuwypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułki z linią podziału po obu stronach (wymiary 15 mm x 8 mm). Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki, 40 mg: białe, 
dwuwypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułki (wymiary 16 mm x 8,5 mm) 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie hipercholesterolemii  Pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat lub starszych (typu IIa, w tym rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub 
mieszana dyslipidemia (typu IIb) - jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające. Dorośli, młodzież i dzieci w wieku 6 lat i starsze z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną - jako leczenie dodatkowe do 
diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub, jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym Zapobieganie dużym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże 
(patrz punkt 5.1) wraz z działaniami mającymi na celu zmniejszenie innych czynników ryzyka. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Przed rozpoczęciem leczenia pacjent powinien stosować standardową dietę mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu; stosowanie diety powinno być kontynuowane w trakcie leczenia. 
Dawkę należy ustalać indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami zależnie od celu terapii oraz reakcji pacjenta na leczenie. Produkt leczniczy Roswera może być przyjmowany o każdej porze dnia, niezależnie od posiłków. Nie wszystkie dawki produktu leczniczego Roswera mogą być dostępne. Leczenie hipercholesterolemii Zalecana 
dawka początkowa to 5 lub 10 mg, doustnie, raz na dobę, zarówno u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni innymi lekami z grupy statyn, jak również u pacjentów leczonych innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA. W trakcie ustalania dawki początkowej u każdego pacjenta należy wziąć pod uwagę stężenie cholesterolu, czynniki ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych, jak również ryzyko działań niepożądanych (patrz poniżej). Jeśli jest to konieczne, po 4 tygodniach leczenia można zwiększyć dawkę (patrz punkt 5.1). Z powodu zwiększonej częstości działań niepożądanych po podaniu dawki 40 mg w porównaniu ze stosowaniem mniejszych dawek (patrz punkt 4.8), zwiększenie 
dawki do 30 mg lub do dawki maksymalnej 40 mg, można rozważyć jedynie u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych (w szczególności u pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią), u których nie uzyskano spodziewanego celu terapii po zastosowaniu dawki 
20 mg oraz pozostających pod regularną kontrolą lekarską (patrz punkt 4.4). Zaleca się, aby wprowadzanie dawki 30 mg lub 40 mg odbywało się pod kontrolą lekarza specjalisty. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym W badaniach nad zmniejszeniem ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych stosowano dawkę 20 mg na dobę 
(patrz punkt 5.1). Pacjenci w podeszłym wieku Zalecana dawka początkowa u pacjentów w wieku powyżej 70 lat wynosi 5 mg (patrz punkt 4.4). Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z 
umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min) wynosi 5 mg. Stosowanie dawek 30 mg i 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie produktu leczniczego Roswera w jakiejkolwiek dawce jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami 
czynności nerek (patrz punkty 4.3 i 5.2). Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby Nie stwierdzono zwiększenia ekspozycji ogólnoustrojowej na rozuwastatynę u pacjentów z 7 punktami lub mniejszą liczbą punktów w skali Child-Pugh. Jednakże u pacjentów z 8 lub 9 punktami w skali Child-Pugh obserwowano zwiększenie ekspozycji 
ogólnoustrojowej na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2). U tych pacjentów należy rozważyć ocenę czynności nerek (patrz punkt 4.4). Brak danych dotyczących stosowania u pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali Child-Pugh. Stosowanie produktu leczniczego Roswera jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby (patrz 
punkt 4.3). Dzieci i młodzież Stosowanie u dzieci powinno być prowadzone przez lekarza specjalistę. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat (w fazie <II-V wg skali Tannera) Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna U dzieci i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zwykle stosowana dawka początkowa to 5 mg na 
dobę. U dzieci w wieku od 6 do 9 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zakres zwykle stosowanych dawek to 5 mg - 10 mg podawanych doustnie raz na dobę. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dawek większych niż 10 mg w tej grupie wiekowej. U dzieci w wieku od 10 do 17 lat z heterozygotyczną 
hipercholesterolemią rodzinną zakres zwykle stosowanych dawek to 5 mg - 20 mg podawanych doustnie raz na dobę. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dawek większych niż 20 mg w tej grupie wiekowej. Zwiększanie dawki powinno odbywać się na podstawie indywidualnej odpowiedzi i tolerancji dzieci na leczenie, jak 
zalecają rekomendacje dotyczące leczenia dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.4). Przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną u dzieci i młodzieży należy zastosować standardową dietę obniżającą stężenie cholesterolu; stosowanie diety należy kontynuować podczas leczenia rozuwastatyną. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna U dzieci 
w wieku od 6 do 17 lat z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zalecana maksymalna dawka wynosi 20 mg raz na dobę. Zalecana początkowa dawka to od 5 mg do 10 mg raz na dobę w zależności od wieku, masy ciała i wcześniejszego stosowania statyny. Dostosowywanie do maksymalnej dawki 20 mg raz na dobę powinno odbywać 
się w oparciu o indywidualną reakcję oraz tolerancję u dzieci i młodzieży, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi leczenia dzieci i młodzieży (patrz  punkt 4.4.). Przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną powinno się stosować standardową dietę obniżającą poziom cholesterolu u dzieci i młodzieży; dieta ta powinna być kontynuowana również 
podczas leczenia rozuwastatyną. Doświadczenie dotyczące stosowania dawek innych niż 20 mg w tej populacji jest ograniczone. Tabletki 30 mg i 40 mg nie są przeznaczone do stosowania u dzieci i młodzieży. Dzieci w wieku poniżej 6 lat Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania rozuwastatyny u dzieci w wieku poniżej 6 lat nie były badane. 
Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Roswera u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Rasa U pacjentów pochodzących z Azji obserwowano zwiększoną ekspozycję ogólnoustrojową na rozuwastatynę (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2). U pacjentów pochodzących z Azji zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg. U tych pacjentów stosowanie 
dawek 30 mg i 40 mg jest przeciwwskazane. Polimorfizm genetyczny  Znane są konkretne typy polimorfizmu genetycznego, które mogą prowadzić do zwiększonej ekspozycji na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2). U pacjentów, u których występuje tego typu polimorfizm zalecane jest stosowanie mniejszej dawki dobowej rozuwastatyny. Pacjenci 
predysponowani do miopatii U pacjentów z czynnikami sprzyjającymi miopatii leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg (patrz punkt 4.4). Stosowanie dawek 30 mg i 40 mg jest przeciwwskazane u niektórych pacjentów z tej grupy (patrz punkt 4.3). Terapia skojarzona  Rozuwastatyna jest substratem dla różnych białek transportujących (np. 
OATP1B1 oraz BCRP). Ryzyko miopatii (w tym rabdomiolizy) jest zwiększone, gdy rozuwastatyna jest podawana jednocześnie z pewnymi lekami, które mogą zwiększać stężenie rozuwastatyny w osoczu z powodu interakcji z tymi białkami transportującymi (np. z cyklosporyną oraz niektórymi inhibitorami proteazy, w tym połączeniem rytonawiru 
z atazanawirem, lopinawirem i (lub) typranawirem; patrz punkty 4.4 i 4.5). Gdy jest to możliwe, należy rozważyć zastosowanie leków alternatywnych, a jeżeli konieczne, rozważyć czasowe  przerwanie leczenia rozuwastatyną. W sytuacjach, gdy stosowanie tych leków jednocześnie z rozuwastayną jest niemożliwe do uniknięcia, należy uważnie 
rozważyć korzyści i zagrożenia wynikające z dostosowania dawkowania rozuwastatyny i terapii równoległej (patrz punkt 4.5). 4.3 Przeciwwskazania Stosowanie produktu leczniczego Roswera jest przeciwwskazane: u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, 
u pacjentów z czynną chorobą wątroby, w tym niewyjaśnionym trwałym zwiększeniem stężenia aminotransferaz w surowicy, przekraczającym 3-krotnie górną granicę normy (GGN), u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), u pacjentów z miopatią, u pacjentów jednocześnie leczonych cyklosporyną, 
w ciąży, w okresie karmienia piersią i u pacjentek w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży. Stosowanie produktu leczniczego w dawce 30 mg i 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z czynnikami sprzyjającymi miopatii/rabdomiolizie. Do czynników tych zalicza się: umiarkowane zaburzenia czynności nerek 
(klirens kreatyniny <60 ml/min), niedoczynność tarczycy, choroby mięśni lub występowanie dziedzicznych chorób mięśni w wywiadzie osobistym lub rodzinnym, przebyte w przeszłości uszkodzenia mięśni po stosowaniu innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA lub fibratów, nadużywanie alkoholu, w sytuacjach, gdy możliwe jest zwiększenie 
stężenia rozuwastatyny w osoczu, pochodzenie z Azji, jednoczesne stosowanie fibratów. (patrz punkty 4.4, 4.5 i 5.2). 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Wpływ na czynność nerek U pacjentów leczonych dużymi dawkami rozuwastatyny, w szczególności dawką 40 mg, stwierdzano sporadyczne lub 
przemijające występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, wykrywanej testem paskowym. Nie stwierdzono, aby występowanie proteinurii poprzedzało wystąpienie ostrej lub postępującej choroby nerek (patrz punkt 4.8). Częstość zdarzeń, zgłaszanych po wprowadzeniu leku do obrotu, dotyczących ciężkich zaburzeń czynności 
nerek była większa u pacjentów stosujących dawki 40 mg. U pacjentów leczonych dawką 30 mg lub 40 mg należy rozważyć kontrolę czynności nerek podczas wizyt kontrolnych. Działanie na mięśnie U pacjentów leczonych rozuwastatyną, zwłaszcza dawkami powyżej 20 mg, obserwowano występowanie działania na mięśnie szkieletowe, np. 
bólów mięśni, miopatii oraz rzadko rabdomiolizy. Bardzo rzadko obserwowano występowanie rabdomiolizy w czasie jednoczesnego podawania ezetymibu i inhibitora reduktazy HMG-CoA. Nie można jednak wykluczyć farmakokinetycznych interakcji (patrz punkt 4.5), dlatego też należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego ich 
stosowania. Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA częstość występowania rabdomiolizy związanej z rozuwastatyną, zgłaszana po wprowadzeniu leku do obrotu, była większa u pacjentów przyjmujących dawki 40 mg. Pomiar aktywności kinazy kreatynowej Aktywności kinazy kreatynowej (CK) nie należy oznaczać po 
ciężkim wysiłku fizycznym oraz  w przypadku występowania innych przyczyn podwyższających jej aktywność, ponieważ wówczas właściwa interpretacja wyników jest trudna. Jeśli podczas pierwszego oznaczania aktywność CK jest istotnie podwyższona (>5 x GGN), pomiaru należy dokonać ponownie po 5-7 dniach w celu potwierdzenia 
wyników. Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli w badaniu kontrolnym CK>5 x GGN. Przed rozpoczęciem leczenia Tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, produkt leczniczy Roswera, należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami sprzyjającymi miopatii lub rabdomiolizie. Do czynników tych zalicza się: zaburzenia czynności nerek, 
niedoczynność tarczycy, choroby mięśni lub występowanie dziedzicznych chorób mięśni w wywiadzie osobistym lub rodzinnym przebyte w przeszłości uszkodzenia mięśni po stosowaniu innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA lub fibratów, nadużywanie alkoholu, wiek >70 lat, w sytuacjach, gdy możliwe jest zwiększenie stężenia rozuwastatyny 
w osoczu (patrz punkty 4.2, 4.5 i 5.2), jednoczesne stosowanie fibratów. U tej grupy pacjentów należy rozważyć ryzyko i możliwe korzyści wynikające z takiego leczenia, a w trakcie leczenia zaleca się obserwację pacjenta. Jeśli u pacjenta w badaniu wykonanym przed leczeniem stwierdza się znacznie zwiększoną aktywność kinazy kreatynowej 
(>5 x GGN), nie należy rozpoczynać leczenia. W trakcie leczenia Należy poinformować pacjenta, aby niezwłocznie powiadomił lekarza, jeśli wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, osłabienie siły mięśniowej lub kurcze mięśni, szczególnie jeśli towarzyszy im złe samopoczucie lub gorączka. U tych pacjentów należy wykonać badanie aktywności 
kinazy kreatynowej. Jeśli aktywność kinazy kreatynowej jest znacząco zwiększona (>5 x GGN) lub jeśli objawy ze strony mięśni są nasilone i powodują dolegliwości podczas codziennych czynności (nawet wtedy, gdy CK ≤5 x GGN), należy przerwać leczenie. Po ustąpieniu objawów klinicznych i zmniejszeniu aktywności kinazy kreatynowej do 
wartości prawidłowych można rozważyć ponowne zastosowanie produktu leczniczego Roswera lub innego inhibitora reduktazy HMG-CoA w najmniejszej dawce. Pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą. Jeśli u pacjenta nie występują objawy kliniczne, rutynowa kontrola aktywności kinazy kreatynowej nie jest konieczna. Podczas 
przyjmowania lub po zakończeniu przyjmowania statyn, w tym rozuwastatyny, bardzo rzadko zgłaszano martwiczą miopatię o podłożu immunologicznym (IMNM - immunozależna miopatia martwicza), Klinicznie IMNM charakteryzuje się osłabieniem mięśni proksymalnych i zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej w surowicy, które 
utrzymują się pomimo zaprzestania leczenia statynami. Dane z badań klinicznych u małej grupy pacjentów nie zawierają dowodów zwiększonego działania na mięśnie szkieletowe rozuwastatyny, jeśli była ona stosowana z innymi lekami. Jednakże u pacjentów leczonych jednocześnie innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA i pochodnymi 
kwasu fibrynowego w tym gemfibrozylem, cyklosporyną, kwasem nikotynowym, lekami przeciwgrzybiczymi z grupy azoli, inhibitorami proteazy oraz antybiotykami makrolidowymi stwierdzano zwiększenie częstości występowania zapalenia mięśni i miopatii. Gemfibrozyl stosowany jednocześnie z niektórymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA 
zwiększa ryzyko miopatii. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i produktu leczniczego Roswera. Należy dokładnie rozważyć korzyści wynikające ze zmiany stężenia lipidów i ryzyko związane z jednoczesnym stosowaniem fibratów lub niacyny i produktu leczniczego Roswera. Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego 
Roswera w dawce 30 mg i 40 mg oraz leków z grupy fibratów jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.5 i 4.8). Rozuwastatyny nie należy stosować jednocześnie z ogólnie działającymi postaciami kwasu fusydowego lub w ciągu 7 dni po zaprzestaniu leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u których stosowanie kwasu fusydowego o działaniu 
ogólnym jest uznane za konieczne, należy przerwać leczenie statynami na cały okres przyjmowania kwasu fusydowego. Zgłaszano przypadki rabdomiolizy (w tym przypadki śmiertelne) u pacjentów przyjmujących skojarzenie kwasu fusydowego i statyny (patrz punkt 4.5). Należy poinformować pacjenta, aby w razie wystąpienia osłabienia 
mięśni, bólu lub wrażliwości mięśni natychmiast skontaktował się z lekarzem. Leczenie statynami można wznowić po 7 dniach od przyjęcia ostatniej dawki kwasu fusydowego. W wyjątkowych przypadkach, gdy przedłużone stosowanie kwasu fusydowego o działaniu ogólnym jest konieczne, np. w leczeniu ciężkich zakażeń, zasadność 
jednoczesnego podawania produktu leczniczego Roswera z kwasem fusydowym należy rozważyć tylko w indywidualnych przypadkach z zastosowaniem uważnej kontroli medycznej pacjenta. Nie należy stosować produktu leczniczego Roswera, jeśli u pacjenta występują objawy mogące świadczyć o ostrej, ciężkiej miopatii, lub w sytuacji 
sprzyjającej niewydolności nerek wtórnej do rabdomiolizy (np. posocznica, niedociśnienie, rozległy zabieg chirurgiczny, uraz, ciężkie zaburzenia metaboliczne, hormonalne i elektrolitowe lub niekontrolowana padaczka). Wpływ na czynność wątroby Tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA produkt leczniczy Roswera, powinien być stosowany 
ostrożnie u pacjentów nadużywających alkoholu i (lub) z chorobą wątroby w wywiadzie. Zaleca się wykonanie badań czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia i 3 miesiące po jego rozpoczęciu. Należy przerwać leczenie lub zmniejszyć dawkę, jeśli aktywność aminotransferaz jest 3-krotnie większa niż górna granica normy. Częstość 
występowania ciężkich działań niepożądanych ze strony wątroby (głównie zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych) po wprowadzeniu leku do obrotu, jest większa przy stosowaniu dawki 40 mg. U pacjentów z wtórną hipercholesterolemią spowodowaną niedoczynnością tarczycy lub zespołem nerczycowym przed rozpoczęciem 
leczenia produktem leczniczym Roswera należy zastosować odpowiednie leczenie choroby podstawowej. Rasa W badaniach farmakokinetyki wykazano zwiększoną ekspozycję na rozuwastatynę u pacjentów pochodzenia azjatyckiego w porównaniu z rasą białą (patrz punkt 4.2, 4.3 i 5.2). Inhibitory proteazy Zwiększona ekspozycja 
ogólnoustrojowa na rozuwastatynę była obserwowana u pacjentów przyjmujących rozuwastatynę jednocześnie z różnymi inhibitorami proteazy w skojarzeniu z rytonawirem. Należy rozważyć zarówno korzyść wynikającą ze zmniejszenia stężenia lipidów wskutek stosowania rozuwastatyny  u pacjentów z zakażeniem HIV przyjmujących inhibitory 
proteazy jak i możliwość zwiększenia stężenia rozuwastatyny w osoczu podczas rozpoczynania leczenia i zwiększania dawki rozuwastatyny u pacjentów leczonych inhibitorami proteazy. Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny z inhibitorami proteazy nie jest zalecane, o ile dawka rozuwastatyny nie zostanie dostosowana (patrz punkty 4.2 i 4.5). 
Śródmiąższowa choroba płuc Zgłaszano pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc w czasie stosowania niektórych statyn, zwłaszcza w czasie długotrwałej terapii (patrz punkt 4.8). Objawy mogą obejmować duszność, nieproduktywny kaszel i ogólne pogorszenie stanu zdrowia (zmęczenie, zmniejszenie masy ciała i gorączka). Jeśli 
istnieje podejrzenie, że u pacjenta rozwinęła się śródmiąższowa choroba płuc należy przerwać leczenie statynami. Cukrzyca Niektóre wyniki badań sugerują, że statyny jako grupa leków zwiększają stężenie glukozy we krwi i u niektórych pacjentów z grupy wysokiego ryzyka rozwoju cukrzycy w przyszłości, mogą spowodować hiperglikemię w 
stopniu wymagającym odpowiedniej opieki diabetologicznej. Jednakże ryzyko to jest mniejsze niż korzyści dla układu naczyniowego wynikające ze stosowania statyn, więc nie powinno być ono powodem zaprzestania leczenia statynami. Pacjenci z grupy ryzyka (stężenie glukozy na czczo wynosi 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwiększone 
stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze) powinni pozostawać zarówno pod kontrolą kliniczną jak i biochemiczną zgodnie z krajowymi wytycznymi. W badaniu JUPITER raportowana całkowita częstość występowania cukrzycy wynosiła 2,8% w grupie przyjmującej rozuwastatynę i 2,3% w grupie z placebo, głównie wśród pacjentów ze 
stężeniem glukozy na czczo pomiędzy 5,6 do 6,9 mmol/l. Dzieci i młodzież Ocena wzrostu, masy ciała, indeksu BMI (body mass index) i stopnia rozwoju drugorzędowych cech płciowych według skali Tannera u dzieci w wieku od 6 do 17 lat przyjmujących rozuwastatynę jest ograniczona do 2 lat. Po dwóch latach leczenia w ramach badań 
klinicznych, nie wykryto wpływu na wzrost, masę ciała, indeks BMI lub dojrzałość płciową (patrz punkt 5.1). W badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży przyjmującej rozuwastatynę przez 52 tygodnie, wzrost aktywności kinazy kreatyniny >10 x GGN (górna granica normy) i objawy mięśniowe następujące po ćwiczeniach lub zwiększonej 
aktywności fizycznej obserwowano częściej niż w badanich klinicznych u osób dorosłych (patrz punkt 4.8). Roswera zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. 4.8 Działania 
niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Działania niepożądane występujące po zastosowaniu rozuwastatyny są najczęściej łagodne i przemijające. Mniej niż 4% pacjentów leczonych rozuwastatyną, biorących udział w kontrolowanych badaniach klinicznych, musiało zakończyć udział w badaniu ze względu na wystąpienie działań 
niepożądanych. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych Na podstawie danych pochodzących z badań klinicznych oraz bogatego doświadczenia zgromadzonego po wprowadzeniu rozuwastatyny do obrotu, w poniższej tabeli przedstawiono profil działań niepożądanych rozuwastatyny. Działania niepożądane wyszczególnione poniżej 
zostały sklasyfikowane według częstości ich występowania oraz systemowej klasyfikacji układów i narządów. Bardzo często (≥ 1/10). Często (≥1/100 do, <1/10). Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100). Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000). Bardzo rzadko (<1/10 000). Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) 
Tabela 2. Działania niepożądane rozuwastatyny na podstawie danych z badań klinicznych i doświadczenia po wprowadzeniu do obrotu 
Klasyfikacja układów i narządów Często Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Częstość nieznana 
Zaburzenia krwi i układu chłonnego Małopłytkowość
Zaburzenia układu immunologicznego Reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia endokrynologiczne Cukrzyca1

Zaburzenia psychiczne Depresja
Zaburzenia układu nerwowego Bóle głowy 

Zawroty głowy
Polineuropatia
Utrata pamięci 

Neuropatia obwodowa
Zaburzenia snu (w tym bezsenność oraz koszmary senne) 

Zaburzenia układu oddechowego, 
klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel, Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit Zaparcia Nudności 
Bóle brzucha

Zapalenie trzustki Biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Zwiększenie aktywności aminotrasferaz wątrobowych Żółtaczka
Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Świąd, Wysypka, Pokrzywka Zespół Stevensa-Jonhsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bóle mięśni Miopatia (w tym zapalenie mięśni) Rabdomioliza
Zespół toczniopodobny

Zerwanie mięśnia

Bóle stawów Immunozależna miopatia martwicza
Zaburzenia ścięgien czasami powikłane zerwaniem ścięgna

Zaburzenia nerek i układu moczowego Krwiomocz 
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Ginekomastia
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Osłabienie Obrzęk

częstość występowania będzie zależała od występowania czynników ryzyka (stężenie glukozy we krwi na czczo ≥5,6 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze w wywiadzie).Wydaje się, że tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, częstość występowania działań niepożądanych zależy 
od dawki. Opis wybranych działań niepożądanych Wpływ na czynność nerek: U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, stwierdzanej testem paskowym. Podczas leczenia dawkami 10 mg lub 20 mg u mniej niż 1% pacjentów i u 3% pacjentów leczonych dawką 40 mg 
stwierdzano zmianę wyniku białka w moczu z „brak” lub „ślad” na „++” lub więcej w teście paskowym. Po zastosowaniu dawki 20 mg stwierdzano zmianę wyniku białka w moczu z „brak” lub „ślad” na „+”w teście paskowym nieznacznie częściej. W większości przypadków proteinuria zmniejsza się lub przemija samoistnie podczas leczenia. 
Dane z badań klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu nie wykazały, aby proteinuria poprzedzała wystąpienie ostrej lub postępującej choroby nerek. U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano występowanie krwiomoczu, jednak dane z badań klinicznych wskazują, że częstość jego występowania jest mała. Działanie na mięśnie 
szkieletowe: U pacjentów leczonych rozuwastatyną, szczególnie w dawkach większych niż 20 mg, stwierdzano występowanie działania na mięśnie szkieletowe, np. bólów mięśni, miopatii (w tym zapalenia mięśni) oraz rzadko, rabdomiolizy z lub bez ostrej niewydolności nerek. U pacjentów leczonych rozuwastatyną stwierdzano zwiększenie 
aktywności kinazy kreatynowej zależne od dawki. W większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. W razie zwiększenia aktywności kinazy kreatynowej (>5 x GGN) należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.4). Wpływ na czynność wątroby: U niewielkiej liczby pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano, podobnie 
jak po zastosowaniu innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, zwiększenie aktywności aminotransferaz zależne od dawki. W większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. Poniższe działania niepożądane były zgłaszane podczas stosowania niektórych statyn: Zaburzenia funkcji seksualnych, Pojedyncze przypadki 
śródmiąższowej choroby płuc, zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia (patrz punkt 4.4). Częstość występowania rabdomiolizy, ciężkich zdarzeń dotyczących nerek i wątroby (obejmujące głównie zwiększoną aktywność aminotransferaz) jest większa przy stosowaniu dawki 40 mg. Dzieci i młodzież Zwiększenie stężenia kinazy kreatyniny 
>10 x GGN (górna granica normy) i objawy ze strony mięśni występujące po ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowane były częściej w 52-tygodniowym badaniu klinicznym przeprowadzonym wśród dzieci i młodzieży w porównaniu z osobami dorosłymi (patrz punkt 4.4). Pod innymi względami, profil bezpieczeństwa 
rozuwastatyny u dzieci i młodzieży był zbliżony do profilu bezpieczeństwa u dorosłych pacjentów. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka 
stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: 
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa. Tel.: + 48 22 49 21 301. Faks: + 48 22 49 21 309. e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 
8501 Novo mesto, Słowenia. 8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5 mg: pozwolenie nr 18577, 10 mg: pozwolenie nr 18578,15 mg: pozwolenie nr 18579, 20 mg: pozwolenie nr 18580, 30 mg: pozwolenie nr 18581, 40 mg: pozwolenie nr 18582 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.08.2011 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 07.06.2016 r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ 
ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 03.07.2019 r. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii “Rx” – leki wydawane na receptę.

Opakowania: 28 tabletek. Cena urzędowa detaliczna wynosi 4,74 zł dla Roswera® 5 mg; 9,37 zł dla Roswera® 10 mg; 13,81zł dla Roswera® 15 mg; 18,04 zł dla Roswera® 20 mg; 26,32 zł dla Roswera® 30 mg; 34,40 zł dla Roswera® 40 mg. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatnośćdla pacjenta) wynosi 1,79 zł dla Roswera® 5 mg; 
3,48 zł dla Roswera® 10 mg; 4,97 zł dla Roswera® 15 mg; 6,25 zł dla Roswera® 20 mg; 8,64 zł dla Roswera® 30 mg; 10,83 zł dla Roswera® 40 mg.; Opakowania: 56 tabletek. Cena urzędowa detaliczna 31,63 zł dla Roswera® 15 mg; 60,98zł dla Roswera® 30 mg. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) wynosi13,95 
zł dla Roswera® 15 mg; 25,62 zł dla Roswera® 30 mg. Opakowania: 90 tabletek. Cena urzędowa detaliczna wynosi 13,15 zł dla Roswera® 5 mg ; 24,86 zł dla Roswera® 10 mg; 36,08 złdla Roswera® 15 mg; 47,28 zł dla Roswera® 20 mg; 68,78 zł dla Roswera® 30 mg; 90,19 zł dla Roswera® 40 mg. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy 
(odpłatność dla pacjenta) wynosi 3,95 zł dla Roswera® 5 mg ; 7,46 zł dla Roswera® 10 mg; 10,82 zł dla Roswera® 15 mg; 14,18 zł dla Roswera® 20 mg; 20,63 zł dla Roswera® 30 mg; 27,06 zł dla Roswera® 40 mg. *Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2020 r.

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

Szczegółowe informacje dostępne na życzenie.

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000025060, NIP: 526-10-31-829, Numer REGON: 010164219, Kapitał zakładowy: 17 490 000,00 zł.
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Testy w aptekach 
(niderlandzkich)
Farmaceuci z  trzech niderlandzkich aptek będą sprawować opiekę farmaceutyczną 
nad pacjentami z wykorzystaniem wyników testów DNA. Testy te, na podstawie pro� li 
genetycznych pacjentów, umożliwiają indywidualne dobranie leków do ich potrzeb. 
Ma to pozwolić na uniknięcie niektórych skutków ubocznych stosowania leków. 
Szacuje się, że za kilka lat większość tamtejszych aptek stosować będzie takie testy.

Konin na odwrót
W tym samym czasie, gdy Tarnów jest chwalony za wspieranie swych miesz-
kańców poprzez rozszerzenie zbiórki niezużytych leków z aptek, Konin postę-
puje zupełnie na odwrót. Odbierał, ale już nie będzie odbierał z aptek takich 
produktów. I dumnie ogłasza, że apteki nadal mogą od pacjentów przyjmować 
leki, ale muszą same podpisać umowę na ich utylizację. Oczywiście na własny 
koszt. Efekt? Pojemniki na przeterminowane leki poznikały z konińskich aptek.

Tarnów płaci i zbiera
Tarnów � nansuje program, dzięki któremu mieszkańcy miasta nie muszą 
z  przeterminowanymi lub zbędnymi lekami jeździć do PSZOK-ów. Takie 
produkty można zostawić w aptekach, z których miasto odbiera je na swój 
koszt. Liczba placówek uczestniczących w programie rośnie z roku na rok. 
Kosztem kilkunastu tysięcy złotych miasto odebrało z  aptek w  minionym 
roku 4 tony leków. 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ROSWERA®
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Roswera, 5 mg, tabletki powlekane, Roswera, 10 mg, tabletki powlekane, Roswera, 15 mg, tabletki powlekane, Roswera, 20 mg, tabletki powlekane, Roswera, 30 mg, tabletki powlekane, Roswera, 40 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg, 
10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg lub 40 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej). Substancja pomocnicza o znanym działaniu Każda tabletka powlekana 5 mg zawiera 41,9 mg laktozy. Każda tabletka powlekana 10 mg zawiera 41,9 mg laktozy. Każda tabletka powlekana 15 mg zawiera 62,9 mg laktozy. Każda tabletka powlekana 
20 mg zawiera 83,8 mg laktozy. Każda tabletka powlekana 30 mg zawiera 125,7 mg laktozy. Każda tabletka powlekana 40 mg zawiera 167,6 mg laktozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana 5 mg: białe, okrągłe (średnica 7 mm), lekko dwuwypukłe tabletki powlekane ze 
ściętymi krawędziami i z wytłoczoną ,,5’’ po jednej stronie, 10 mg: białe, okrągłe (średnica 7,5 mm), lekko dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami i z wytłoczoną ,,10’’ po jednej stronie, 15 mg: białe, okrągłe (średnica 9 mm), lekko dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami i z wytłoczoną ,,15’’ po jednej stronie, 
20 mg: białe, okrągłe (średnica 10 mm) tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami, 30 mg: białe, dwuwypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułki z linią podziału po obu stronach (wymiary 15 mm x 8 mm). Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki, 40 mg: białe, 
dwuwypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułki (wymiary 16 mm x 8,5 mm) 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie hipercholesterolemii  Pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat lub starszych (typu IIa, w tym rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub 
mieszana dyslipidemia (typu IIb) - jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające. Dorośli, młodzież i dzieci w wieku 6 lat i starsze z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną - jako leczenie dodatkowe do 
diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub, jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym Zapobieganie dużym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże 
(patrz punkt 5.1) wraz z działaniami mającymi na celu zmniejszenie innych czynników ryzyka. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Przed rozpoczęciem leczenia pacjent powinien stosować standardową dietę mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu; stosowanie diety powinno być kontynuowane w trakcie leczenia. 
Dawkę należy ustalać indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami zależnie od celu terapii oraz reakcji pacjenta na leczenie. Produkt leczniczy Roswera może być przyjmowany o każdej porze dnia, niezależnie od posiłków. Nie wszystkie dawki produktu leczniczego Roswera mogą być dostępne. Leczenie hipercholesterolemii Zalecana 
dawka początkowa to 5 lub 10 mg, doustnie, raz na dobę, zarówno u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni innymi lekami z grupy statyn, jak również u pacjentów leczonych innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA. W trakcie ustalania dawki początkowej u każdego pacjenta należy wziąć pod uwagę stężenie cholesterolu, czynniki ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych, jak również ryzyko działań niepożądanych (patrz poniżej). Jeśli jest to konieczne, po 4 tygodniach leczenia można zwiększyć dawkę (patrz punkt 5.1). Z powodu zwiększonej częstości działań niepożądanych po podaniu dawki 40 mg w porównaniu ze stosowaniem mniejszych dawek (patrz punkt 4.8), zwiększenie 
dawki do 30 mg lub do dawki maksymalnej 40 mg, można rozważyć jedynie u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych (w szczególności u pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią), u których nie uzyskano spodziewanego celu terapii po zastosowaniu dawki 
20 mg oraz pozostających pod regularną kontrolą lekarską (patrz punkt 4.4). Zaleca się, aby wprowadzanie dawki 30 mg lub 40 mg odbywało się pod kontrolą lekarza specjalisty. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym W badaniach nad zmniejszeniem ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych stosowano dawkę 20 mg na dobę 
(patrz punkt 5.1). Pacjenci w podeszłym wieku Zalecana dawka początkowa u pacjentów w wieku powyżej 70 lat wynosi 5 mg (patrz punkt 4.4). Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z 
umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min) wynosi 5 mg. Stosowanie dawek 30 mg i 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie produktu leczniczego Roswera w jakiejkolwiek dawce jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami 
czynności nerek (patrz punkty 4.3 i 5.2). Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby Nie stwierdzono zwiększenia ekspozycji ogólnoustrojowej na rozuwastatynę u pacjentów z 7 punktami lub mniejszą liczbą punktów w skali Child-Pugh. Jednakże u pacjentów z 8 lub 9 punktami w skali Child-Pugh obserwowano zwiększenie ekspozycji 
ogólnoustrojowej na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2). U tych pacjentów należy rozważyć ocenę czynności nerek (patrz punkt 4.4). Brak danych dotyczących stosowania u pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali Child-Pugh. Stosowanie produktu leczniczego Roswera jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby (patrz 
punkt 4.3). Dzieci i młodzież Stosowanie u dzieci powinno być prowadzone przez lekarza specjalistę. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat (w fazie <II-V wg skali Tannera) Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna U dzieci i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zwykle stosowana dawka początkowa to 5 mg na 
dobę. U dzieci w wieku od 6 do 9 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zakres zwykle stosowanych dawek to 5 mg - 10 mg podawanych doustnie raz na dobę. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dawek większych niż 10 mg w tej grupie wiekowej. U dzieci w wieku od 10 do 17 lat z heterozygotyczną 
hipercholesterolemią rodzinną zakres zwykle stosowanych dawek to 5 mg - 20 mg podawanych doustnie raz na dobę. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dawek większych niż 20 mg w tej grupie wiekowej. Zwiększanie dawki powinno odbywać się na podstawie indywidualnej odpowiedzi i tolerancji dzieci na leczenie, jak 
zalecają rekomendacje dotyczące leczenia dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.4). Przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną u dzieci i młodzieży należy zastosować standardową dietę obniżającą stężenie cholesterolu; stosowanie diety należy kontynuować podczas leczenia rozuwastatyną. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna U dzieci 
w wieku od 6 do 17 lat z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zalecana maksymalna dawka wynosi 20 mg raz na dobę. Zalecana początkowa dawka to od 5 mg do 10 mg raz na dobę w zależności od wieku, masy ciała i wcześniejszego stosowania statyny. Dostosowywanie do maksymalnej dawki 20 mg raz na dobę powinno odbywać 
się w oparciu o indywidualną reakcję oraz tolerancję u dzieci i młodzieży, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi leczenia dzieci i młodzieży (patrz  punkt 4.4.). Przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną powinno się stosować standardową dietę obniżającą poziom cholesterolu u dzieci i młodzieży; dieta ta powinna być kontynuowana również 
podczas leczenia rozuwastatyną. Doświadczenie dotyczące stosowania dawek innych niż 20 mg w tej populacji jest ograniczone. Tabletki 30 mg i 40 mg nie są przeznaczone do stosowania u dzieci i młodzieży. Dzieci w wieku poniżej 6 lat Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania rozuwastatyny u dzieci w wieku poniżej 6 lat nie były badane. 
Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Roswera u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Rasa U pacjentów pochodzących z Azji obserwowano zwiększoną ekspozycję ogólnoustrojową na rozuwastatynę (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2). U pacjentów pochodzących z Azji zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg. U tych pacjentów stosowanie 
dawek 30 mg i 40 mg jest przeciwwskazane. Polimorfizm genetyczny  Znane są konkretne typy polimorfizmu genetycznego, które mogą prowadzić do zwiększonej ekspozycji na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2). U pacjentów, u których występuje tego typu polimorfizm zalecane jest stosowanie mniejszej dawki dobowej rozuwastatyny. Pacjenci 
predysponowani do miopatii U pacjentów z czynnikami sprzyjającymi miopatii leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg (patrz punkt 4.4). Stosowanie dawek 30 mg i 40 mg jest przeciwwskazane u niektórych pacjentów z tej grupy (patrz punkt 4.3). Terapia skojarzona  Rozuwastatyna jest substratem dla różnych białek transportujących (np. 
OATP1B1 oraz BCRP). Ryzyko miopatii (w tym rabdomiolizy) jest zwiększone, gdy rozuwastatyna jest podawana jednocześnie z pewnymi lekami, które mogą zwiększać stężenie rozuwastatyny w osoczu z powodu interakcji z tymi białkami transportującymi (np. z cyklosporyną oraz niektórymi inhibitorami proteazy, w tym połączeniem rytonawiru 
z atazanawirem, lopinawirem i (lub) typranawirem; patrz punkty 4.4 i 4.5). Gdy jest to możliwe, należy rozważyć zastosowanie leków alternatywnych, a jeżeli konieczne, rozważyć czasowe  przerwanie leczenia rozuwastatyną. W sytuacjach, gdy stosowanie tych leków jednocześnie z rozuwastayną jest niemożliwe do uniknięcia, należy uważnie 
rozważyć korzyści i zagrożenia wynikające z dostosowania dawkowania rozuwastatyny i terapii równoległej (patrz punkt 4.5). 4.3 Przeciwwskazania Stosowanie produktu leczniczego Roswera jest przeciwwskazane: u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, 
u pacjentów z czynną chorobą wątroby, w tym niewyjaśnionym trwałym zwiększeniem stężenia aminotransferaz w surowicy, przekraczającym 3-krotnie górną granicę normy (GGN), u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), u pacjentów z miopatią, u pacjentów jednocześnie leczonych cyklosporyną, 
w ciąży, w okresie karmienia piersią i u pacjentek w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży. Stosowanie produktu leczniczego w dawce 30 mg i 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z czynnikami sprzyjającymi miopatii/rabdomiolizie. Do czynników tych zalicza się: umiarkowane zaburzenia czynności nerek 
(klirens kreatyniny <60 ml/min), niedoczynność tarczycy, choroby mięśni lub występowanie dziedzicznych chorób mięśni w wywiadzie osobistym lub rodzinnym, przebyte w przeszłości uszkodzenia mięśni po stosowaniu innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA lub fibratów, nadużywanie alkoholu, w sytuacjach, gdy możliwe jest zwiększenie 
stężenia rozuwastatyny w osoczu, pochodzenie z Azji, jednoczesne stosowanie fibratów. (patrz punkty 4.4, 4.5 i 5.2). 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Wpływ na czynność nerek U pacjentów leczonych dużymi dawkami rozuwastatyny, w szczególności dawką 40 mg, stwierdzano sporadyczne lub 
przemijające występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, wykrywanej testem paskowym. Nie stwierdzono, aby występowanie proteinurii poprzedzało wystąpienie ostrej lub postępującej choroby nerek (patrz punkt 4.8). Częstość zdarzeń, zgłaszanych po wprowadzeniu leku do obrotu, dotyczących ciężkich zaburzeń czynności 
nerek była większa u pacjentów stosujących dawki 40 mg. U pacjentów leczonych dawką 30 mg lub 40 mg należy rozważyć kontrolę czynności nerek podczas wizyt kontrolnych. Działanie na mięśnie U pacjentów leczonych rozuwastatyną, zwłaszcza dawkami powyżej 20 mg, obserwowano występowanie działania na mięśnie szkieletowe, np. 
bólów mięśni, miopatii oraz rzadko rabdomiolizy. Bardzo rzadko obserwowano występowanie rabdomiolizy w czasie jednoczesnego podawania ezetymibu i inhibitora reduktazy HMG-CoA. Nie można jednak wykluczyć farmakokinetycznych interakcji (patrz punkt 4.5), dlatego też należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego ich 
stosowania. Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA częstość występowania rabdomiolizy związanej z rozuwastatyną, zgłaszana po wprowadzeniu leku do obrotu, była większa u pacjentów przyjmujących dawki 40 mg. Pomiar aktywności kinazy kreatynowej Aktywności kinazy kreatynowej (CK) nie należy oznaczać po 
ciężkim wysiłku fizycznym oraz  w przypadku występowania innych przyczyn podwyższających jej aktywność, ponieważ wówczas właściwa interpretacja wyników jest trudna. Jeśli podczas pierwszego oznaczania aktywność CK jest istotnie podwyższona (>5 x GGN), pomiaru należy dokonać ponownie po 5-7 dniach w celu potwierdzenia 
wyników. Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli w badaniu kontrolnym CK>5 x GGN. Przed rozpoczęciem leczenia Tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, produkt leczniczy Roswera, należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami sprzyjającymi miopatii lub rabdomiolizie. Do czynników tych zalicza się: zaburzenia czynności nerek, 
niedoczynność tarczycy, choroby mięśni lub występowanie dziedzicznych chorób mięśni w wywiadzie osobistym lub rodzinnym przebyte w przeszłości uszkodzenia mięśni po stosowaniu innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA lub fibratów, nadużywanie alkoholu, wiek >70 lat, w sytuacjach, gdy możliwe jest zwiększenie stężenia rozuwastatyny 
w osoczu (patrz punkty 4.2, 4.5 i 5.2), jednoczesne stosowanie fibratów. U tej grupy pacjentów należy rozważyć ryzyko i możliwe korzyści wynikające z takiego leczenia, a w trakcie leczenia zaleca się obserwację pacjenta. Jeśli u pacjenta w badaniu wykonanym przed leczeniem stwierdza się znacznie zwiększoną aktywność kinazy kreatynowej 
(>5 x GGN), nie należy rozpoczynać leczenia. W trakcie leczenia Należy poinformować pacjenta, aby niezwłocznie powiadomił lekarza, jeśli wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, osłabienie siły mięśniowej lub kurcze mięśni, szczególnie jeśli towarzyszy im złe samopoczucie lub gorączka. U tych pacjentów należy wykonać badanie aktywności 
kinazy kreatynowej. Jeśli aktywność kinazy kreatynowej jest znacząco zwiększona (>5 x GGN) lub jeśli objawy ze strony mięśni są nasilone i powodują dolegliwości podczas codziennych czynności (nawet wtedy, gdy CK ≤5 x GGN), należy przerwać leczenie. Po ustąpieniu objawów klinicznych i zmniejszeniu aktywności kinazy kreatynowej do 
wartości prawidłowych można rozważyć ponowne zastosowanie produktu leczniczego Roswera lub innego inhibitora reduktazy HMG-CoA w najmniejszej dawce. Pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą. Jeśli u pacjenta nie występują objawy kliniczne, rutynowa kontrola aktywności kinazy kreatynowej nie jest konieczna. Podczas 
przyjmowania lub po zakończeniu przyjmowania statyn, w tym rozuwastatyny, bardzo rzadko zgłaszano martwiczą miopatię o podłożu immunologicznym (IMNM - immunozależna miopatia martwicza), Klinicznie IMNM charakteryzuje się osłabieniem mięśni proksymalnych i zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej w surowicy, które 
utrzymują się pomimo zaprzestania leczenia statynami. Dane z badań klinicznych u małej grupy pacjentów nie zawierają dowodów zwiększonego działania na mięśnie szkieletowe rozuwastatyny, jeśli była ona stosowana z innymi lekami. Jednakże u pacjentów leczonych jednocześnie innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA i pochodnymi 
kwasu fibrynowego w tym gemfibrozylem, cyklosporyną, kwasem nikotynowym, lekami przeciwgrzybiczymi z grupy azoli, inhibitorami proteazy oraz antybiotykami makrolidowymi stwierdzano zwiększenie częstości występowania zapalenia mięśni i miopatii. Gemfibrozyl stosowany jednocześnie z niektórymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA 
zwiększa ryzyko miopatii. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i produktu leczniczego Roswera. Należy dokładnie rozważyć korzyści wynikające ze zmiany stężenia lipidów i ryzyko związane z jednoczesnym stosowaniem fibratów lub niacyny i produktu leczniczego Roswera. Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego 
Roswera w dawce 30 mg i 40 mg oraz leków z grupy fibratów jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.5 i 4.8). Rozuwastatyny nie należy stosować jednocześnie z ogólnie działającymi postaciami kwasu fusydowego lub w ciągu 7 dni po zaprzestaniu leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u których stosowanie kwasu fusydowego o działaniu 
ogólnym jest uznane za konieczne, należy przerwać leczenie statynami na cały okres przyjmowania kwasu fusydowego. Zgłaszano przypadki rabdomiolizy (w tym przypadki śmiertelne) u pacjentów przyjmujących skojarzenie kwasu fusydowego i statyny (patrz punkt 4.5). Należy poinformować pacjenta, aby w razie wystąpienia osłabienia 
mięśni, bólu lub wrażliwości mięśni natychmiast skontaktował się z lekarzem. Leczenie statynami można wznowić po 7 dniach od przyjęcia ostatniej dawki kwasu fusydowego. W wyjątkowych przypadkach, gdy przedłużone stosowanie kwasu fusydowego o działaniu ogólnym jest konieczne, np. w leczeniu ciężkich zakażeń, zasadność 
jednoczesnego podawania produktu leczniczego Roswera z kwasem fusydowym należy rozważyć tylko w indywidualnych przypadkach z zastosowaniem uważnej kontroli medycznej pacjenta. Nie należy stosować produktu leczniczego Roswera, jeśli u pacjenta występują objawy mogące świadczyć o ostrej, ciężkiej miopatii, lub w sytuacji 
sprzyjającej niewydolności nerek wtórnej do rabdomiolizy (np. posocznica, niedociśnienie, rozległy zabieg chirurgiczny, uraz, ciężkie zaburzenia metaboliczne, hormonalne i elektrolitowe lub niekontrolowana padaczka). Wpływ na czynność wątroby Tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA produkt leczniczy Roswera, powinien być stosowany 
ostrożnie u pacjentów nadużywających alkoholu i (lub) z chorobą wątroby w wywiadzie. Zaleca się wykonanie badań czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia i 3 miesiące po jego rozpoczęciu. Należy przerwać leczenie lub zmniejszyć dawkę, jeśli aktywność aminotransferaz jest 3-krotnie większa niż górna granica normy. Częstość 
występowania ciężkich działań niepożądanych ze strony wątroby (głównie zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych) po wprowadzeniu leku do obrotu, jest większa przy stosowaniu dawki 40 mg. U pacjentów z wtórną hipercholesterolemią spowodowaną niedoczynnością tarczycy lub zespołem nerczycowym przed rozpoczęciem 
leczenia produktem leczniczym Roswera należy zastosować odpowiednie leczenie choroby podstawowej. Rasa W badaniach farmakokinetyki wykazano zwiększoną ekspozycję na rozuwastatynę u pacjentów pochodzenia azjatyckiego w porównaniu z rasą białą (patrz punkt 4.2, 4.3 i 5.2). Inhibitory proteazy Zwiększona ekspozycja 
ogólnoustrojowa na rozuwastatynę była obserwowana u pacjentów przyjmujących rozuwastatynę jednocześnie z różnymi inhibitorami proteazy w skojarzeniu z rytonawirem. Należy rozważyć zarówno korzyść wynikającą ze zmniejszenia stężenia lipidów wskutek stosowania rozuwastatyny  u pacjentów z zakażeniem HIV przyjmujących inhibitory 
proteazy jak i możliwość zwiększenia stężenia rozuwastatyny w osoczu podczas rozpoczynania leczenia i zwiększania dawki rozuwastatyny u pacjentów leczonych inhibitorami proteazy. Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny z inhibitorami proteazy nie jest zalecane, o ile dawka rozuwastatyny nie zostanie dostosowana (patrz punkty 4.2 i 4.5). 
Śródmiąższowa choroba płuc Zgłaszano pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc w czasie stosowania niektórych statyn, zwłaszcza w czasie długotrwałej terapii (patrz punkt 4.8). Objawy mogą obejmować duszność, nieproduktywny kaszel i ogólne pogorszenie stanu zdrowia (zmęczenie, zmniejszenie masy ciała i gorączka). Jeśli 
istnieje podejrzenie, że u pacjenta rozwinęła się śródmiąższowa choroba płuc należy przerwać leczenie statynami. Cukrzyca Niektóre wyniki badań sugerują, że statyny jako grupa leków zwiększają stężenie glukozy we krwi i u niektórych pacjentów z grupy wysokiego ryzyka rozwoju cukrzycy w przyszłości, mogą spowodować hiperglikemię w 
stopniu wymagającym odpowiedniej opieki diabetologicznej. Jednakże ryzyko to jest mniejsze niż korzyści dla układu naczyniowego wynikające ze stosowania statyn, więc nie powinno być ono powodem zaprzestania leczenia statynami. Pacjenci z grupy ryzyka (stężenie glukozy na czczo wynosi 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwiększone 
stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze) powinni pozostawać zarówno pod kontrolą kliniczną jak i biochemiczną zgodnie z krajowymi wytycznymi. W badaniu JUPITER raportowana całkowita częstość występowania cukrzycy wynosiła 2,8% w grupie przyjmującej rozuwastatynę i 2,3% w grupie z placebo, głównie wśród pacjentów ze 
stężeniem glukozy na czczo pomiędzy 5,6 do 6,9 mmol/l. Dzieci i młodzież Ocena wzrostu, masy ciała, indeksu BMI (body mass index) i stopnia rozwoju drugorzędowych cech płciowych według skali Tannera u dzieci w wieku od 6 do 17 lat przyjmujących rozuwastatynę jest ograniczona do 2 lat. Po dwóch latach leczenia w ramach badań 
klinicznych, nie wykryto wpływu na wzrost, masę ciała, indeks BMI lub dojrzałość płciową (patrz punkt 5.1). W badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży przyjmującej rozuwastatynę przez 52 tygodnie, wzrost aktywności kinazy kreatyniny >10 x GGN (górna granica normy) i objawy mięśniowe następujące po ćwiczeniach lub zwiększonej 
aktywności fizycznej obserwowano częściej niż w badanich klinicznych u osób dorosłych (patrz punkt 4.8). Roswera zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. 4.8 Działania 
niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Działania niepożądane występujące po zastosowaniu rozuwastatyny są najczęściej łagodne i przemijające. Mniej niż 4% pacjentów leczonych rozuwastatyną, biorących udział w kontrolowanych badaniach klinicznych, musiało zakończyć udział w badaniu ze względu na wystąpienie działań 
niepożądanych. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych Na podstawie danych pochodzących z badań klinicznych oraz bogatego doświadczenia zgromadzonego po wprowadzeniu rozuwastatyny do obrotu, w poniższej tabeli przedstawiono profil działań niepożądanych rozuwastatyny. Działania niepożądane wyszczególnione poniżej 
zostały sklasyfikowane według częstości ich występowania oraz systemowej klasyfikacji układów i narządów. Bardzo często (≥ 1/10). Często (≥1/100 do, <1/10). Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100). Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000). Bardzo rzadko (<1/10 000). Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) 
Tabela 2. Działania niepożądane rozuwastatyny na podstawie danych z badań klinicznych i doświadczenia po wprowadzeniu do obrotu 
Klasyfikacja układów i narządów Często Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Częstość nieznana 
Zaburzenia krwi i układu chłonnego Małopłytkowość
Zaburzenia układu immunologicznego Reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia endokrynologiczne Cukrzyca1

Zaburzenia psychiczne Depresja
Zaburzenia układu nerwowego Bóle głowy 

Zawroty głowy
Polineuropatia
Utrata pamięci 

Neuropatia obwodowa
Zaburzenia snu (w tym bezsenność oraz koszmary senne) 

Zaburzenia układu oddechowego, 
klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel, Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit Zaparcia Nudności 
Bóle brzucha

Zapalenie trzustki Biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Zwiększenie aktywności aminotrasferaz wątrobowych Żółtaczka
Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Świąd, Wysypka, Pokrzywka Zespół Stevensa-Jonhsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bóle mięśni Miopatia (w tym zapalenie mięśni) Rabdomioliza
Zespół toczniopodobny

Zerwanie mięśnia

Bóle stawów Immunozależna miopatia martwicza
Zaburzenia ścięgien czasami powikłane zerwaniem ścięgna

Zaburzenia nerek i układu moczowego Krwiomocz 
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Ginekomastia
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Osłabienie Obrzęk

częstość występowania będzie zależała od występowania czynników ryzyka (stężenie glukozy we krwi na czczo ≥5,6 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze w wywiadzie).Wydaje się, że tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, częstość występowania działań niepożądanych zależy 
od dawki. Opis wybranych działań niepożądanych Wpływ na czynność nerek: U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, stwierdzanej testem paskowym. Podczas leczenia dawkami 10 mg lub 20 mg u mniej niż 1% pacjentów i u 3% pacjentów leczonych dawką 40 mg 
stwierdzano zmianę wyniku białka w moczu z „brak” lub „ślad” na „++” lub więcej w teście paskowym. Po zastosowaniu dawki 20 mg stwierdzano zmianę wyniku białka w moczu z „brak” lub „ślad” na „+”w teście paskowym nieznacznie częściej. W większości przypadków proteinuria zmniejsza się lub przemija samoistnie podczas leczenia. 
Dane z badań klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu nie wykazały, aby proteinuria poprzedzała wystąpienie ostrej lub postępującej choroby nerek. U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano występowanie krwiomoczu, jednak dane z badań klinicznych wskazują, że częstość jego występowania jest mała. Działanie na mięśnie 
szkieletowe: U pacjentów leczonych rozuwastatyną, szczególnie w dawkach większych niż 20 mg, stwierdzano występowanie działania na mięśnie szkieletowe, np. bólów mięśni, miopatii (w tym zapalenia mięśni) oraz rzadko, rabdomiolizy z lub bez ostrej niewydolności nerek. U pacjentów leczonych rozuwastatyną stwierdzano zwiększenie 
aktywności kinazy kreatynowej zależne od dawki. W większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. W razie zwiększenia aktywności kinazy kreatynowej (>5 x GGN) należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.4). Wpływ na czynność wątroby: U niewielkiej liczby pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano, podobnie 
jak po zastosowaniu innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, zwiększenie aktywności aminotransferaz zależne od dawki. W większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. Poniższe działania niepożądane były zgłaszane podczas stosowania niektórych statyn: Zaburzenia funkcji seksualnych, Pojedyncze przypadki 
śródmiąższowej choroby płuc, zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia (patrz punkt 4.4). Częstość występowania rabdomiolizy, ciężkich zdarzeń dotyczących nerek i wątroby (obejmujące głównie zwiększoną aktywność aminotransferaz) jest większa przy stosowaniu dawki 40 mg. Dzieci i młodzież Zwiększenie stężenia kinazy kreatyniny 
>10 x GGN (górna granica normy) i objawy ze strony mięśni występujące po ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowane były częściej w 52-tygodniowym badaniu klinicznym przeprowadzonym wśród dzieci i młodzieży w porównaniu z osobami dorosłymi (patrz punkt 4.4). Pod innymi względami, profil bezpieczeństwa 
rozuwastatyny u dzieci i młodzieży był zbliżony do profilu bezpieczeństwa u dorosłych pacjentów. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka 
stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: 
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa. Tel.: + 48 22 49 21 301. Faks: + 48 22 49 21 309. e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 
8501 Novo mesto, Słowenia. 8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5 mg: pozwolenie nr 18577, 10 mg: pozwolenie nr 18578,15 mg: pozwolenie nr 18579, 20 mg: pozwolenie nr 18580, 30 mg: pozwolenie nr 18581, 40 mg: pozwolenie nr 18582 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.08.2011 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 07.06.2016 r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ 
ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 03.07.2019 r. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii “Rx” – leki wydawane na receptę.

Opakowania: 28 tabletek. Cena urzędowa detaliczna wynosi 4,74 zł dla Roswera® 5 mg; 9,37 zł dla Roswera® 10 mg; 13,81zł dla Roswera® 15 mg; 18,04 zł dla Roswera® 20 mg; 26,32 zł dla Roswera® 30 mg; 34,40 zł dla Roswera® 40 mg. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatnośćdla pacjenta) wynosi 1,79 zł dla Roswera® 5 mg; 
3,48 zł dla Roswera® 10 mg; 4,97 zł dla Roswera® 15 mg; 6,25 zł dla Roswera® 20 mg; 8,64 zł dla Roswera® 30 mg; 10,83 zł dla Roswera® 40 mg.; Opakowania: 56 tabletek. Cena urzędowa detaliczna 31,63 zł dla Roswera® 15 mg; 60,98zł dla Roswera® 30 mg. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) wynosi13,95 
zł dla Roswera® 15 mg; 25,62 zł dla Roswera® 30 mg. Opakowania: 90 tabletek. Cena urzędowa detaliczna wynosi 13,15 zł dla Roswera® 5 mg ; 24,86 zł dla Roswera® 10 mg; 36,08 złdla Roswera® 15 mg; 47,28 zł dla Roswera® 20 mg; 68,78 zł dla Roswera® 30 mg; 90,19 zł dla Roswera® 40 mg. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy 
(odpłatność dla pacjenta) wynosi 3,95 zł dla Roswera® 5 mg ; 7,46 zł dla Roswera® 10 mg; 10,82 zł dla Roswera® 15 mg; 14,18 zł dla Roswera® 20 mg; 20,63 zł dla Roswera® 30 mg; 27,06 zł dla Roswera® 40 mg. *Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2020 r.

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

Szczegółowe informacje dostępne na życzenie.

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000025060, NIP: 526-10-31-829, Numer REGON: 010164219, Kapitał zakładowy: 17 490 000,00 zł.

Kradzież do kwadratu
Pewna właścicielka aptek z Piotrkowa Trybunalskiego przez lata była okradana 
przez dwie pracownice. Pomoc apteczna wyprowadziła z apteki ponad 300 tys. zł. 
Zorientowała się, że kasy � skalne są niezabezpieczone, więc podczas sprzątania 
pomieszczeń i wykonywania innych prac magazynowo-gospodarczych wyjmo-
wała z nich pieniądze. Techniczka farmaceutyczna oszukiwała, gdy na recepcie 
były przepisane leki, których nie było w  aptece, więc sprzedaż dokonywana 
była na raty. Gdy pacjent wracał po brakujące leki, nie wydawała paragonów, 
a do systemu wprowadzała niższe ceny niż faktyczne. Różnicę pozostawiała dla 
siebie. Obie wpadły dzięki monitoringowi. Pierwsza z kobiet została skazana na 
roczną karę pozbawienia wolności w  zawieszeniu na 3 lata oraz 5 tys. zł kary. 
Musi też oddać pracodawczyni ukradzione pieniądze. Druga pracownica, której 
pracodawczyni chciała pójść na rękę i pozwoliła spłacać ukradzione pieniądze 
w ratach na podstawie obustronnego oświadczenia, zlekceważyła ten gest. Gdy 
sprawa tra� ła w końcu do sądu, twierdziła wręcz, że jej podpis na oświadczeniu 
został sfałszowany. Sąd nie dał temu wiary. Wymierzył jej karę 8 miesięcy pozba-
wienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 2 tys. zł kary � nansowej. Nakazał jej 
również zwrócenie właścicielce ukradzionych pieniędzy. 
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Walka z koncernami
Net� ix udostępnił wyjątkowy � lm dokumentalny – opowieść o  amery-
kańskim farmaceucie oskarżającym koncerny farmaceutyczne o  wywo-
łanie fali uzależnienia od opioidów. Bohater � lmu „Farmaceuta” jest jej 
o� arą – jego uzależniony syn został zastrzelony przez narkotykowego 
dilera. Gdy uznał, że policja niewiele robi, by odnaleźć zabójcę, zrobił to 
sam i doprowadził do jego skazania. Potem rozpoczął walkę z koncernami 
oskarżanymi o wywołanie kryzysu opioidowego w USA. 

Hiszpanie kontra 
influencerzy
To również polski problem, z którym nic nie robimy, jednak Hiszpanie zaczynają 
z nim walczyć. Chodzi o in� uencerów, a ściślej o udzielanie przez nich w inter-
necie porad ma temat zdrowia oraz tego, jak i  czym się leczyć. Hiszpańscy 
farmaceuci uznali, że pora zmierzyć się z tym problemem. I zaczęli ostrzegać 
swych rodaków przed takimi poradami, przypominając, że jedynym źródłem 
rzetelnych informacji o lekach są farmaceuci.

„Rozmowa” z maczetą
O tej sprawie pisaliśmy, gdy się wydarzyła. Teraz jest ciąg dalszy – wyrok skazujący 
dla farmaceutki i dwóch lekarzy, którzy za pomocą kopniaków i maczety „rozma-
wiali” z przedsiębiorcą budowlanym. Mieli wątpliwości co do jakości wykonanych 
przez niego prac, a on nie kwapił się do poprawek. Podstępem zabrali więc przed-
siębiorcę na działkę, na której miał zrealizować zadanie, pobili go, okradli i zmusili 
do złożenia podpisów na dokumentach. 

Zasądzone przez sąd kary nie są wysokie, ale bezwzględne – półtora lub rok 
więzienia. Skazani zapowiedzieli apelację, może ją złożyć także prokurator, który 
żądał od 3 do 4 lat więzienia.

10 dolarów za receptę
Już kiedyś pisaliśmy o tym na naszych łamach. Okazało się, że pracownica aptecznej 
sieci Walgreens zatrudniona jako farmaceutka, wcale nią nie była. A  przepracowała 
w  sieci ponad 10 lat, realizując 745 tys. recept. Wpadła w  2017 roku, bo błędnie 
zrealizowała receptę. Kontrola, którą wówczas przeprowadzono, wykazała, że błędów 
popełniła znacznie więcej. Przy okazji okazało się, że wcale nie jest farmaceutką, tylko 
techniczką farmaceutyczną, ale bez licencji, bo ją straciła. By pracować w  aptece, 
wykorzystywała numery prawa wykonywania zawodu prawdziwych farmaceutów.

Kobietę aresztowano i oskarżono m.in. o podszywanie się pod inne osoby i kradzież 
tożsamości. Teraz podpisano porozumienie, na którego podstawie Walgreens zapłaci 
7,5 mln dolarów odszkodowania stanowi Kalifornia za brak systemu kontroli w � rmie, 
przez co techniczka mogła udawać farmaceutkę. Wychodzi po 10 dolarów za każdą 
receptę zrealizowaną przez techniczkę. 

Przygotowała: Małgorzata Grosman

F L E S Z
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Nocne dyżury wciąż 
spędzają sen z powiek 
farmaceutom  

Aptece za zlekceważenie 
harmonogramu 
dyżurów narzuconego 

przez rady powiatów nie grozi 
żadna kara. Jednak farmaceuci 
są zawodem zaufania publicz-
nego i ich zadaniem jest 
m.in. pomaganie pacjentom, 
dlatego nie będą mogli spać 
spokojnie (lub w ogóle, jeżeli 
będą dyżurować w nocy), 
póki ta kwestia nie zostanie 
wreszcie uregulowana. 
Wszystko wskazuje jednak na 
to, że prędko to nie nastąpi. 

TRUDNE PRZEPRAWY Z MZ 

Od września 2016 r. trwały 
wspólne prace samorządu 
aptekarskiego i Związku 
Powiatów Polskich, by 
wypracować kompromis 
w sprawie dyżurów. Efektem 
tej współpracy było m.in. 
wyliczenie ryczałtu, jaki 
powinien przysługiwać 
aptekom prowadzącym 
dyżury – wyceniono go na 
35 zł za godzinę dyżuru. 
Wyliczenia te zostały 
oczywiście przedstawione 

Ministerstwu Zdrowia. 
Ostatnie spotkanie z resortem 
odbyło się w sierpniu 2018 r., 
kolejne miało nastąpić 
w ciągu miesiąca – nie doszło 
jednak do skutku. Poza 
deklaracją, że sprawa dyżurów 
powinna zostać uregulowana, 
MZ nie podjęło do dziś 
żadnego kroku. Dodatkowo 
przy każdej możliwej okazji 
samorząd aptekarski przy-
pomina resortowi zdrowia 
o palącej, ale uwzględniającej 
realia potrzebie uregulowania 

Coraz więcej aptek 
w Polsce nie pełni 
nocnych dyżurów. 

W ten sposób wyrażają 
swój sprzeciw wobec 

absurdalnych przepisów 
pozwalających 

powiatom na narzucanie 
im swoich 

harmonogramów 
dyżurowania.
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Mariusz Politowicz: 
Oszacowaliśmy, że aby 
pełnione były dyżury 
aptek, potrzebnych jest 
rocznie 35-40 mln zł. 
To w przybliżeniu tylko 
1 zł na rok na Polaka. 
MZ stwierdziło jednak, 
że ta kwota jest 
wygórowana. ZPP 
zaproponował więc, 
by MZ samo określiło 
sumę, która 
pozwoliłaby na 
funkcjonowanie 
dyżurów aptek. 
Niestety, taka kwota 
nie padła… 

sprawy dyżurów oraz cały 
czas jest chętny do 
dalszych rozmów. 

– Oszacowaliśmy, że aby 
pełnione były dyżury aptek, 
potrzebnych jest rocznie 
35-40 mln zł. To w przybliżeniu 
tylko 1 zł na rok na Polaka. 
MZ stwierdziło jednak, że ta 
kwota jest wygórowana. ZPP 
zaproponował więc, by MZ 
samo określiło sumę, która 
pozwoliłaby na funkcjono-
wanie dyżurów aptek. Niestety, 
taka kwota nie padła… – mówi 
mgr farm. Mariusz Politowicz, 
członek NRA, odpowiedzialny 
w niej za koordynowanie 
prac nad rozwiązaniem 
problemu dyżurów.

24/7 

– Wiele aptek nie pełni już 
dyżurów, są jednak powiaty, 
w których ta determinacja 
jest mniejsza – przyznaje nasz 
rozmówca. – W Pleszewie 
przed rokiem, po ponad 
trzydziestu godzinach szpi-
talnego dyżuru, zmarł młody 
kardiolog. Jak długo mamy 
jeszcze czekać, aż powtórzy 
się to w którejś z aptek? Kto 
weźmie odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo pacjenta 
i przepracowanego farma-
ceuty? W moim mieście nadal, 
a nie jesteśmy wyjątkiem, 

dyżury ustalane są w cyklach 
tygodniowych, w większości 
dla aptek jednoosobowych. 
Co w istocie wymusza pracę 
aptekarza 24 godziny na 
dobę przez cały tydzień. 
Nie godzimy się na to, 
dlatego w Pleszewie oraz 
powiecie żadna z aptek nie 
pełni nocnych dyżurów. 

– Jak można przymuszać 
aptekarzy do dodatkowej 
pracy, często ponad siły i – jak 
w przypadku powiatów – 
twierdzić, że nie ma pieniędzy 
na opłacenie dyżurów? Czy 
misją i etyką jesteśmy w stanie 
opłacić rachunki za leki, 
prąd, systemy komputerowe, 
wypłacić pensje, zapłacić 
ZUS? Powiaty nie proponują 
nam żadnego wynagrodzenia, 
bo zasłaniają się tym, że nie 
mogą płacić prywatnym 
firmom, jakimi są apteki. To 
dlaczego płacą np. firmom 
odśnieżającym miasto? 
Czy którykolwiek powiat 
wystąpił do rządu o pieniądze 
na dyżury? – zastanawia 
się Mariusz Politowicz. 

DOBROWOLNOŚĆ I STOSOWNA 
ZAPŁATA 

Jak twierdzi nasz rozmówca, 
jedynym rozwiązaniem, które 
usatysfakcjonowałoby farma-
ceutów, jest współistnienie 

dobrowolności i stosownej 
zapłaty. Starostwo powinno 
określić, ile pieniędzy jest 
w stanie przeznaczyć na 
dyżury i dopiero wtedy 
apteki mogłyby zdecydować, 
czy chcą pracować za tę 
kwotę. Powinien to być tylko 
i wyłącznie ich wybór. Apteki 
bowiem najlepiej wiedzą, czy 
mają wystarczającą liczbę 
zatrudnionych farmaceutów, 

35 ZŁ ZA GODZINĘ DYŻURU. SKĄD TAKA KWOTA? 
Według Związku Powiatów Polskich szacowany koszt dyżurów nocnych w poszcze-
gólnych miastach wojewódzkich wynosi od 150 do 1200 zł, co daje od 12,50 do 100 zł 
za godzinę przy dyżurze 12-godzinnym, czyli średnio 56,25 zł. Z uwagi na to, że 
w większości miast koszt dyżuru nocnego wahał się w granicach od 400 do 600 zł, 
zaproponowano kwotę 35 zł za godzinę dyżuru.
Warto zwrócić uwagę, że jest to propozycja z 2016 r. Nikt nie ma wątpliwości, 
że od tego czasu wzrósł koszt utrzymania apteki, dlatego suma ta powinna być 
bezwzględnie wyższa. 
Podczas otwarcia Krajowego Zjazdu Aptekarzy wiceminister zdrowia Maciej 
Miłkowski powtórzył słowa wypowiedziane kilka dni wcześniej w wywiadzie dla 
jednego z portali medycznych, że resort zdrowia zamierza polubownie zakończyć 
sprawę dyżurów.
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Irlandia 

– U nas nie ma czegoś takiego jak nocny dyżur – przyznaje Aleksandra Dąbek, irlandzka farmaceutka z polskim wykształce-
niem. – Są apteki, tzw. late night pharmacy, które są otwarte do godz. 21.00, 23.00 lub 24.00. W zależności od tego, do czego 
zobowiąże się właściciel. 

Słowacja

 Holandia 

Nie wykonuje się tu żadnych usług nocnych. 

Czechy 

Czescy aptekarze nie mają obowiązkowych dyżurów. – Tłumaczą, że im się to nie opłaca i nikt z nimi na ten temat nie 
dyskutuje, czyli do niczego nie zmusza – przyznaje Mariusz Politowicz. – W Czechach dyżury 24 godziny na dobę 7 dni 
w tygodniu są pełnione w zaledwie 17 aptekach. W tym roku po raz pierwszy apteki te otrzymają od zakładów ubezpieczeń 
zdrowotnych około 40 000 koron czeskich (ok. 6800 zł) miesięcznie. To zbyt mało. Koszty są znacznie wyższe. Oprócz tego 
nowego systemu w Republice Czeskiej w czasie świąt państwowych zdarzają się sytuacje wyjątkowe, ale każdy region robi to 
inaczej. Np. w obwodzie ołomunieckim apteka otrzymuje 4000 koron czeskich (ok. 680 zł) za pracę w godz. 9.00-13.00. Region 
ołomuniecki ma pięć powiatów, więc pięć aptek w regionie jest czynnych w święta państwowe. – Dyżurowanie w godz. 
9.00-13:00 jest decyzją dobrowolną. Urząd regionalny wysyła zapytania do wszystkich aptek. Apteka, która się zarejestruje, jest 
zobowiązana do otwarcia jej w święto państwowe w godz. 9.00-13.00 i otrzyma za to 4000 koron czeskich. 

Bułgaria 

Apteki mogą dowolnie weryfikować swój czas pracy. Apteka nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia za usługi 
świadczone nocą.

Dania 

Obowiązek dyżurowania dotyczy tylko niektórych aptek. 

Szwecja 

Nie istnieją nocne dyżury aptek, które są narzucane z góry, gdyż nie ma tam takiej potrzeby. Jest za to inne rozwiązanie 
systemowe. – Pacjenci na tzw. akutmottagning (odpowiednik polskiego SOR-u) dostają taką ilość leku do zabrania ze sobą, że 
musi im wystarczyć do czasu, kiedy jakaś apteka będzie otwarta w dzień – mówi Aleksandra Dziewulska, farmaceutka ze 
Szwecji. – W święta i dni wolne od pracy „dyżur” pełni najczęściej jedna apteka w okolicy. W mojej najbliższa jest w odległości 
40 km. O tym, w jakich godzinach dokładnie będzie otwarta, decyduje zarząd danej sieci (w Szwecji nie ma aptek prywat-
nych) na podstawie analizy rentowności. Te „dyżury” farmaceuci mają rozpisane w grafiku, są one po równo rozdzielane 
i każdy musi je pełnić. Za dni, w które pełniony jest dyżur, szwedzcy farmaceuci otrzymują podwójne wynagrodzenie. 
Do tego oczywiście mają jeden wolny dzień w ciągu tygodnia. Jest to zapisane w branżowym prawie pracy, które jest 
negocjowane przez związki zawodowe ze wszystkimi uczestnikami rynku. Wynagrodzenie pokrywa pracodawca. 

Norwegia 

Apteka może pobierać opłatę za zakup, którą pokrywa pacjent. 

Niemcy 

– Dyskusji na temat zasadności dyżurowania nie ma w Niemczech dopiero od momentu, gdy rząd kilka lat temu zaczął 
dofinansowywać dyżury. Wcześniej dyskusje te były gorące – mówił niedawno na łamach „Magazynu Aptekarskiego” Paweł 
Niemiec, polski farmaceuta pracujący w aptece w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. – Kwoty, które apteki otrzymują za 
dyżury, nie są wystarczające. Często jest więc tak, że pełnią je właściciele aptek. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich aptek, 
bo są takie placówki, które w czasie dyżurów sprzedają wiele leków, a wtedy dyżur jest w miarę opłacalny. Ale w takiej aptece 
jak ta, w której ja pracuję, rzadkością jest, że pacjent pojawia się w czasie dyżuru. Więc podczas gdy kolega z Berlina mówi, że 
niedzielny dyżur to dla niego normalny dzień pracy, bo obsłużył stu pacjentów, w mojej aptece przyjście chociaż jednego 
pacjenta w czasie nocnego dyżuru jest wydarzeniem. Oznacza to, że dotacja stanowi niemalże cały przychód apteki z dyżuru.
Warto dodać, że w Niemczech za ekspedycję na dyżurze pobierana jest opłata w wysokości 2,50 euro. Jest to dopłata 
„sztywna”, od całego rachunku, bez względu na to, czy pacjent kupi lek, suplement diety czy np. dermokosmetyk (pacjent jest 
zwolniony z opłaty tylko w nagłych i pilnych przypadkach, wówczas jest to odnotowywane na recepcie i kwotę tę pokrywa 
kasa chorych). Dopłata nie jest obowiązkowa, ale nie zdarza się, żeby apteka jej nie pobrała.  

N O C N E  D Y Ż U R Y  A P T E K
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Podczas otwarcia 
Krajowego Zjazdu 
Aptekarzy wiceminister 
zdrowia Maciej Miłkowski 
zapowiedział, że resort 
zdrowia zamierza 
polubownie zakończyć 
sprawę dyżurów.

KONTROWERSYJNE 3,20 ZŁ 
– W Polsce maksymalna kwota, jaką można pobrać podczas nocnego dyżuru wynosi 3,20 zł. I to wyłącznie za 
produkty lecznicze, a nie za suplementy, testy ciążowe lub prezerwatywy. Ta opłata nie jest sztywna, można pobrać 
mniej niż 3,20 zł lub w ogóle nic. Najczęściej apteka honorowo w ogóle jej nie pobiera, zdarza się bowiem często, że 
jest to bardzo źle odbierane przez pacjentów – przyznaje Mariusz Politowicz. – Dziwi mnie, że na leki refundowane 
w polskich przepisach istnieją sztywne marże, odpłatności i ceny, a nie ma sztywnej opłaty za ich nocną ekspedycję. 
Poza tym ww. opłata nie może być pobierana za dnia, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Przecież to 
absurdalne. Koszt pracy w te dni jest wyższy niż w dni powszednie.
– Polski resort zdrowia, zaskakująco inaczej niż niemiecki, deklaruje jednak, że gdyby apteka miała otrzymywać 
zapłatę za gotowość, za godzinę, dodatkowa opłata za nocną ekspedycję, czyli dotychczasowe maksymalnie 3,20 zł, 
nie mogłaby współistnieć. Wygląda to tak, jakby ustawodawca chciał aptekom narzucić jak najwięcej obowiązków, 
a jednocześnie rozmyślnie nie pozwalał im zarabiać na swe utrzymanie – przyznaje Mariusz Politowicz.

a więc i możliwość dyżuro-
wania. Ściągnięcie na dyżur 
farmaceuty z ościennego 
powiatu jednocześnie 
zmniejsza prawdopodo-
bieństwo dyżurowania 
w tym powiecie.
– Zdaniem ZPP i NRA 
pieniądze te powinny pocho-
dzić z budżetu państwa, 
ponieważ to państwo jest 
najbardziej zainteresowane 
pełnieniem przez apteki 
dyżurów nocnych i świą-
tecznych, czemu dało wyraz, 
tworząc artykuł 94 Prawa 
farmaceutycznego. Przepis 
ten, o czym wielokrotnie 
mówiliśmy, nie spełnia 

jednak swojej roli, a tylko 
generuje konflikty między 
aptekarzami a powiatami 
i pacjentami. Jednak 
z drugiej strony, jeżeli 
ustawodawca utrzymuje 
fikcję prawną oraz oczekuje 
darmowego przymusu pracy, 
warto zastanowić się nad 
całkowitym uchyleniem 
tego artykułu i rezygnacją 
z dyżurów – twierdzi 
Mariusz Politowicz. 

NOCNA EUROPA 

Jak z nocnymi i świątecznymi 
dyżurami poradziły sobie 
inne kraje europejskie? 

Warto zacząć od tego, że 
w większości państw istnieją 
takie usługi, chociaż często 
rozumiane są jako dostępność 
na telefon lub placówka 
apteczna ma po prostu 
przedłużone godziny 
otwarcia.
Jeśli chodzi o wynagrodzenie, 
dyżury w większości krajów 
są współfinansowane przez 
pacjenta oraz fundusz opieki 
zdrowotnej. Dyżury są więc 
dobrowolne, a w przypadku 
gdy narzuca się je z góry, 
są płatne (szczegóły 
w tabeli z lewej). 

Emilia Załeńska-Zduniak

N O C N E  D Y Ż U R Y  A P T E K
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Są różne postaci tej 
patologii. „Słupowaniem” 
jest udzielanie zezwoleń 

na prowadzenie nowych aptek 
słupom, czyli farmaceutom lub 
spółkom farmaceutów, którzy 
są właścicielami aptek tylko 
na papierze. W rzeczywistości 
są to figuranci kontrolowani 
przez firmy, które nie mogą 
uzyskać zezwolenia na 
prowadzenie apteki po tzw. 
aptece dla aptekarza (noweli-
zacji Prawa farmaceutycznego 
z 2017 r.), która ograniczyła 
ilość posiadanych aptek do 
nie więcej niż czterech.

KIEROWNIK I  LEKI NA 
SŁUPA

Słupami bywają również 
kierownicy aptek. Zgodnie 
z przepisami taką funkcję może 
pełnić farmaceuta, który ma co 
najmniej pięcioletni staż pracy 
w aptece lub trzyletni staż, gdy 
ukończył specjalizację z zakresu 
farmacji aptecznej. W wielu 
województwach są problemy 
z pozyskaniem pracowników 
z takim doświadczeniem. 
Właściciele aptek zatrudniają 
więc farmaceutów jako słupy. 
Wygląda to tak: ktoś zostaje 
kierownikiem, dostaje za to 
wynagrodzenie i w ogóle 
nie pojawia się w aptece, bo 

pracuje gdzie indziej, często 
na drugim końcu Polski (takie 
przypadki ujawniali inspektorzy 
farmaceutyczni). Choć firmuje 
aptekę nazwiskiem, nie ma 
nad nią żadnej kontroli. Ale 
to nie wszystko: zdarza się, 
że pracujący w niej technicy 
farmaceutyczni wydają 
na słupa leki, do których 
wydawania nie są uprawnieni.

– O „słupowaniu” w przypadku 
aptek mówimy wtedy, gdy 
aptekarz nie ma samodzielności 
lub ją utraci, czyli w momencie, 
gdy inny podmiot ma 
możliwość wywierania 
decydującego wpływu 

„Słupowanie” w aptekach 
to patologia, w której 

wyniku farmaceuta słup 
traci kontrolę 

i samodzielność 
w aptece. VIII Krajowy 

Zjazd Aptekarzy przyjął 
uchwałę, która 

rozpoczyna wojnę z tym 
negatywnym zjawiskiem.

Z E R O  T O L E R A N C J I  D L A  „ S Ł U P O W A N I A ”   

Usunąć słupy
  z zawodu 
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na farmaceutę lub spółkę 
farmaceutów – mówi Marek 
Tomków, wiceprezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej. – To narusza 
Kodeks Etyki Aptekarza RP, 
zgodnie z którym aptekarz jest 
wolny w podejmowaniu decyzji. 
Są patologiczne sytuacje, gdy 
np. farmaceuta przyjeżdża do 
apteki tylko raz, żeby podpisać 
zezwolenie i nigdy się w niej 
już nie pojawia lub gdy spółka 
z 5 tys. kapitału zakładowego 
wykupuje apteki warte miliony. 
Często nagabywani do tego są 
młodzi farmaceuci ze świeżymi 
pieczątkami na dyplomie. Za 
kilkaset złotych miesięcznie 
podpisują dokumenty i oddają 
pełnomocnictwa, nie zdając 
sobie sprawy, że w przypadku 
nieprawidłowości będą 
odpowiadać całym majątkiem.

Ten problem ma rozwiązać 
uchwała „antysłupowa” przyjęta 
na styczniowym Krajowym 
Zjeździe Aptekarzy (KZA) – to 
najwyższy organ władzy 
samorządu aptekarskiego, 
który zbiera się raz na 
cztery lata: podsumowuje 
działalność tego samorządu 
i wybiera jego władze.

– Punktem wyjścia do 
powstania uchwały Krajowego 
Zjazdu Aptekarzy były zapisy 
kodeksu karnego skarbowego 
– podkreśla Marek Tomków.

Definiuje on „słupowanie”, 
czyli firmanctwo, jako 
posługiwaniem się imieniem 
i nazwiskiem, nazwą lub firmą 
innego podmiotu w celu 
zatajenia prowadzenia działal-
ności gospodarczej na własny 
rachunek lub rzeczywistych 
rozmiarów tej działalności. To 
przestępstwo skarbowe, za 
które grozi kara grzywny lub do 
3 lat pozbawienia wolności. Co 
więcej, nie tylko firmant, ale też 
firmujący ponosi odpowiedzial-
ność całym swoim majątkiem 
za zaległości podatkowe, 
które powstały podczas 
prowadzenia takiej działalności.

ZERO TOLERANCJI 
DLA „SŁUPOWANIA”

– Ze „słupowaniem” mieliśmy 
do czynienia przy nielegalnym 
wywozie leków z Polski. Dzia-
łalność mafii lekowej opierała 
się właśnie na firmach słupach. 
Firmantami w nich nie byli 
farmaceuci. Pomimo nałożenia 
na słupy setek milionów złotych 
kar przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego nie 
ściągnięto ani złotówki. 
Obecnie „słupowanie” stało się 
metodą na przejmowanie 
aptek. Duże sieci przy pomocy 
farmaceutów słupów skupują 
kolejne placówki, omijając 
prawo – mówi Marek Tomków.

Ostrze uchwały „antysłupowej” 
skierowane jest przeciwko 
sytuacji, gdy farmaceuta 
nie ma samodzielności lub 
ją traci i nie ma wpływu na 
aptekę. Według uchwały ze 
„słupowaniem” możemy 
mieć do czynienia, np. gdy:

• farmaceuta (lub spółka 
farmaceutów) nie może 
należycie prowadzić apteki 
w sytuacji, gdy inny podmiot 
ma możliwość wywierania na 
niego decydującego wpływu,

• farmaceuta jest podmiotem 
zależnym i jest kontrolowany 
pośrednio lub bezpośrednio 
(chodzi o przejęcie kontroli 
w rozumieniu ustawy 
o ochronie konkurencji 
i konsumentów, gdy inny 
podmiot może wywierać na 
niego decydujący wpływ),

• farmaceuta w celu zatajenia 
prowadzenia na własny 
rachunek lub rzeczywistych 
rozmiarów działalności 
gospodarczej polegającej 
na prowadzeniu apteki 
ogólnodostępnej: posługuje 
się imieniem i nazwiskiem, 
nazwą lub firmą innego 
podmiotu bądź godzi się 
na posługiwanie się przez 

inny podmiot jego imieniem 
i nazwiskiem, nazwą lub firmą,

• farmaceuta zawarł umowę 
zawierającą postanowienia, 
które pozbawiają lub istotnie 
ograniczają jego samo-
dzielność lub niezależność 
w prowadzeniu apteki, 
np. bez zgody podmiotu nie 
może dokonywać czynności 
faktycznych lub czynności 
prawnych (np. czynności 
o zaciągnięciu zobowiązania), 
zobowiązuje się do działania 
pod firmą innego przedsię-
biorcy i używania jego nazwy 
lub elementów identyfikacji 
wizualnej, co może wpro-
wadzać w błąd pacjentów, 
zobowiązuje się do udostęp-
niania podmiotowi trzeciemu 
dokumentów dotyczących 
prowadzenia apteki, do 
zapłaty kary umownej za 
zaprzestanie prowadzenia 
apteki bez jego zgody lub 
w przypadku zachowania, 
które standardowo 
pozostaje w zakresie 
swobodnej decyzji podmiotu 
prowadzącego aptekę,

• podmiot trzeci (firmant) 
w ramach umowy zobowią-
zuje się do wykonywania 
w imieniu farmaceuty 
działalności gospodarczej, 
do uiszczania należności 
publicznoprawnych w imieniu 
farmaceuty, do zastępowania 

Z E R O  T O L E R A N C J I  D L A  „ S Ł U P O W A N I A ”  

Marek Tomków: Często 
nagabywani do tego są 
młodzi farmaceuci ze 
świeżymi pieczątkami 
na dyplomie. Za kilkaset 
złotych miesięcznie 
podpisują dokumenty 
i oddają pełnomocnictwa, 
nie zdając sobie sprawy, 
że w przypadku 
nieprawidłowości będą 
odpowiadać całym 
majątkiem.
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farmaceuty w realizacji 
obowiązków pracodawcy, 
strony umów cywilno-
prawnych oraz innych 
umów oraz do wypłacania 
farmaceucie wynagrodzenia 
za pozostawanie podmiotem 
prowadzącym aptekę.

W SPRZECZNOŚCI 
Z POWOŁANIEM

Powyższe sytuacje mogą być 
(ale nie muszą) przesłankami 
do utraty rękojmi należytego 
prowadzenia apteki przez 
farmaceutę lub do naruszenia 
przez farmaceutę Kodeksu Etyki 
Aptekarza RP (sąd aptekarski 
może ukarać aptekarza 
upomnieniem, naganą, zawiesić 
mu prawo wykonywania 
zawodu od trzech miesięcy 
do trzech lat lub pozbawić go 
prawa wykonywania zawodu). 
Według KZA „słupowanie” to 
działanie wbrew sumieniu, 
w sprzeczności z zawodowym 
powołaniem, narusza dobre 
imię pozostałych członków 
zawodu, a w jego wyniku 
farmaceuta zawiera z praco-
dawcą lub pracownikiem 
umowę niegwarantującą 
wykonywania zawodu zgodnie 
z zasadami etyki. Utrata 
rękojmi natomiast oznacza 
niemożność otwarcia apteki 
bądź też utratę posiadanego 
już zezwolenia na prowadzenie 
apteki. Wykaz warunków 

z uchwały KZA liczy łącznie 
kilkanaście punktów. Skąd 
drobiazgowość samorządu 
aptekarskiego w tych zapisach?

– W uchwale KZA został wymie-
niony cały katalog warunków, 
które będą brane pod uwagę 
przy postępowaniu weryfiku-
jącym, czy dany farmaceuta 
łamie zapisy uchwały KZA, czy 
nie – tłumaczy Marek Tomków. 
– Ujęto je bardzo szeroko, aby 
nie było zarzutu, że uchwała 
jest zbyt ogólna i nieprecyzyjna. 
Z taką sytuacją mieliśmy do 
czynienia, kiedy wprowadzono 
zakaz reklamy aptek. Jego 
przeciwnicy próbowali 
deprecjonować prawo, 
twierdząc, że można dostać 
50 tys. zł kary za uśmiechniętą 
farmaceutkę czy informację 
o płaceniu kartą. W przypadku 
uchwały „antysłupowej” 
również widzimy takie próby, 
np. słyszymy, że NRA zabrania 
wieszać krzyże apteczne, brać 
kredyt w banku czy kupować 
w grupie zakupowej. To bzdury, 
których celem jest odwrócenie 
uwagi od meritum. Problemem 
nie jest krzyż czy kolor na 
szybie, tylko sytuacja, kiedy sieć 
aptek pod pozorem rzekomej 
„franczyzy” przejmuje aptekę, 
farmaceuta upoważnia ją do 
pełnej reprezentacji i oddaje 
pełną władzę innemu przedsię-
biorcy: prawo do zatrudniania 
personelu, zaciągania 
zobowiązań finansowych itp.

Kierunek obrany przez Naczelną 
Izbę Aptekarską neguje Phar-
maNET i kancelaria DZP. Tomasz 
Kaczyński i Maria Kanak, radcy 
prawni DZP, w komentarzu, 
który ukazał się jeszcze przed 
zjazdem delegatów napisali: 
„Izba zmierza w kierunku już 
wcześniej obranym – i piętno-
wanym przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
– ograniczania konkurencji na 
rynku aptecznym. Oczywistym 
wydaje się, że głównym celem 
przedmiotowej uchwały jest 
uzurpacja nowych uprawnień 

władczych nie tylko nad 
farmaceutami, ale też nad 
prowadzonymi przez nich 
aptekami, a w rezultacie ogra-
niczenie konkurencji na rynku”.

OGRANICZENIE 
KONKURENCJI?

DZP zwróciła uwagę na to, że 
„odpowiedzialność z tytułu 
zawarcia porozumienia 
ograniczającego konkurencję, 
a takie potencjalnie wykreuje 
przyjęta uchwała, ponosi nie 
tylko przedsiębiorca (samorząd 
zawodowy), ale również osoba 
nim zarządzająca”. Wskazała 
też, że to może się wiązać 
nawet z karą 2 mln zł i nie 
można wykluczyć „osobistej 
odpowiedzialności delegatów” 
głosujących za tą uchwałą KZA.

95 proc. delegatów na KZA 
opowiedziało się przeciwko 
„słupowaniu” w aptekach. 
– Wśród nich znaleźli się 
zarówno farmaceuci pracujący 
w aptekach indywidualnych, 
jak i sieciowych, a więc również 
tych zrzeszonych w ZPA 
PharmaNET (m.in. ZIKO 
 Dr. Max, DOZ) – wskazuje 
Tomasz Leleno, rzecznik 
prasowy Naczelnej Izby Apte-
karskiej. – Wynik ten pokazuje, 
że farmaceuci, niezależnie od 
miejsca zatrudnienia, nega-
tywnie oceniają ten proceder.

PharmaNET ocenił, że KZA 
przyjął „szereg przepisów 
uderzających w swobodę 
prowadzenia działalności 
gospodarczej i ogranicza-
jących konkurencję na 
rynku aptecznym”. Dodał 
też, że „władze korporacji 
farmaceutów (…) nie ustają 
w rzucaniu konkurencji kłód 
pod nogi”. Według kancelarii 
DZP celem uchwały jest 
„ustanowienie takich upraw-
nień samorządu aptekarskiego, 
które dadzą samorządowi 
aptecznemu arbitralną władzę 
nad farmaceutami nie tylko 
w obszarze wykonywania przez 

Z E R O  T O L E R A N C J I  D L A  „ S Ł U P O W A N I A ”  

95 proc. delegatów na 
KZA opowiedziało się 

przeciwko „słupowaniu” 
w aptekach. – Wśród 

nich znaleźli się 
zarówno farmaceuci 

pracujący w aptekach 
indywidualnych, jak 
i sieciowych, a więc 

również tych 
zrzeszonych w ZPA 

PharmaNET – wskazuje 
Tomasz Leleno, rzecznik 

prasowy NIA.
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– W uchwale KZA został 
wymieniony cały 
katalog warunków, które 
będą brane pod uwagę 
przy postępowaniu 
weryfikującym, czy dany 
farmaceuta łamie zapisy 
uchwały KZA, czy nie – 
tłumaczy Marek 
Tomków. – Ujęto je 
bardzo szeroko, aby nie 
było zarzutu, że uchwała 
jest zbyt ogólna 
i nieprecyzyjna.

nich czynności fachowych, ale 
także w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej. 
Od decyzji izby aptekarskiej 
będzie bowiem teraz zależeć, 
czy apteka będzie mogła dalej 
funkcjonować: utrata przez 
właściciela prawa wykony-
wania zawodu farmaceuty jest 
przecież równoznaczna z utratą 
zezwolenia na prowadzenie 
apteki”. Co więcej, radcy prawni 
DZP uznali, że uchwała KZA 
jest naruszeniem prawa, a jej 
podjęcie i wdrożenie stanowi 
zakazaną prawem praktykę 
ograniczającą konkurencję.

Przeciwnego zdania 
jest Związek Aptekarzy 
Pracodawców Polskich Aptek 
(ZAPPA), który też zabrał głos 
w dyskusji. W jego oświad-
czeniu czytamy: „Uchwała 
dotyczy jedynie członków 
samorządu aptekarskiego, nie 
dotyczy w ogóle podmiotów 
prowadzących apteki 
niebędących farmaceutami, 
dotyczy w całości czynności 
zawodowych oraz zawiera się 
w granicach interesu publicz-
nego i służy jego ochronie. 
W obliczu powyższego 

Związek Aptekarzy 
Pracodawców Polskich Aptek 
stanowczo negatywnie 
odnosi się do manipulujących 
opinię publiczną przekazów 
ZPA PharmaNET i Związku 
Przedsiębiorców i Praco-
dawców (ZPP), jako przekazów 
broniących ewidentnego 
naruszania prawa przez 
swoich członków oraz 
przedstawicieli naszej grupy 
zawodowej, efektem których 
może być sprowadzenie 
zagrożenia zdrowia lub życia”.

– Uchwała KZA ma nie tylko 
prewencyjny charakter – mówi 
Marek Tomków. – Okręgowe 
izby aptekarskie na podstawie 
uchwały KZA już w tej 
chwili mogą wszczynać 
postępowania dotyczące 
„słupowania”. Warto też pójść 
krok dalej i wyposażyć Prawo 
farmaceutyczne w takie same 
regulacje, które znajdują się 
w kodeksie karnym skar-
bowym. Warto, żeby organy 
inspekcji farmaceutycznej 
miały możliwość sprawdzenia, 
kto staje się faktycznym 
właścicielem apteki. Nikt 
nie będzie pytał farmaceutę 

o kolory witryny, ale np. o to, 
w jaki sposób otrzymał kilka 
milionów złotych pożyczki 
bez żadnego zabezpieczenia.

KZA, przyjmując tę uchwałę, 
zwrócił się do wszystkich 
jednostek i organów samo-
rządu aptekarskiego o podej-
mowanie działań prawnych, 
które będą zmierzać do 
zapobiegania lub elimino-
wania nagannych zachowań 
związanych ze szkodliwym 
zjawiskiem „słupowania”. Do 
tego, żeby egzekwować zapisy 
uchwały, nie są potrzebne NIA 
i okręgowym izbom aptekar-
skim dodatkowe regulacje 
i uprawnienia. Zgodnie 
z ustawą o izbach aptekarskich 
NIA realizuje uchwały KZA. 
Zaskarżyć do Sądu Najwyż-
szego może je tylko minister 
zdrowia. I tylko sąd może 
uchylić uchwały KZA. Według 
NIA walka ze „słupowaniem” 
będzie skuteczniejsza przy 
wsparciu wszystkich organów 
administracji państwowej 
odpowiedzialnych za stano-
wienie i przestrzegania prawa.

Wojciech Giedrys, (MG) 
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W oczekiwaniu 
na opiekę

Przyjęcie projektu 
ustawy o zawodzie 
przez rząd, a następnie 

skierowanie jej do sejmu to 
dopiero początek procesu 
legislacyjnego – mówi Elżbieta 
Piotrowska-Rutkowska, 
prezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej. – Teraz prace 
nad właściwym kształtem tej 
regulacji powinna rozpocząć 
sejmowa Komisja Zdrowia. 
Z naszej strony będziemy 
konsekwentnie zabiegać 
o uwzględnienie wcześniej-
szych uwag złożonych w trybie 
konsultacji przez samorząd 
aptekarski. Osobiście uważam, 
że potrzebne są zapisy definiu-
jące opiekę farmaceutyczną 
jako świadczenie zdrowotne. 

Wszystko po to, aby apteki 
mogły w przyszłości prowadzić 
dodatkowe usługi na rzecz 
pacjentów, takie jak choćby 
przeglądy lekowe. Warto przy 
tym wykorzystać potencjał 
farmaceutów oraz zmienić 
sposób postrzegania samych 
aptek, które w przyszłości 
powinny stać się lokalnymi 
centrami usług zdrowotnych. 
Jest to szczególnie ważne 
z uwagi na rosnącą liczbę 
pacjentów w wieku 
senioralnym oraz stopniowo 
malejącą liczbę lekarzy 
i pielęgniarek. Dziś szacuje się, 
że nawet 13 proc. hospitalizacji 
to wynik nieprawidłowego 
zażywania leków, czego 
skutkiem mogą być interakcje 

czy powikłania polekowe 
zagrażające zdrowiu, a nawet 
życiu pacjentów. Wprowa-
dzenie rozwiązań włączających 
większą odpowiedzialność 
farmaceutów, zwiększających 
ich rolę w systemie jest 
koniecznością. Niestety, 
dotychczasowe doświadczenia 
w pracach nad koncepcją 
opieki farmaceutycznej nie 
napawają optymizmem. 
Jej założenia były przygo-
towane już dawno temu. 
Gotowy projekt – dobrze 
oceniany przez środowisko 
farmaceutów oraz wielu 
specjalistów – został złożony 
w ministerstwie na początku 
2019 roku. Pracowali nad nim 
zarówno pracownicy resortu 

Wprowadzenie opieki 
farmaceutycznej 

nierozerwalnie związane 
jest z wejściem w życie 

ustawy o zawodzie 
farmaceuty, choć projekt 

tej ustawy niewiele 
o opiece mówi. A na 

dodatek prace nad nim 
ciągną się niemiłosiernie 

długo. Jeśli tak będzie 
dalej, wyznaczony na 

1 lipca br. termin 
rozpoczęcia oficjalnego, 
ministerialnego pilotażu 
opieki farmaceutycznej 

nie jest wcale pewny. 
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zdrowia, NFZ, jak i naukowcy 
oraz praktycy rynku 
aptecznego. Mimo tego prace 
nad ostateczną koncepcją 
opieki farmaceutycznej 
utknęły w martwym punkcie. 
W moim przekonaniu należy 
zrobić wszystko, aby wreszcie 
uległy przyspieszeniu. 
W tym celu niezbędne jest 
określenie kierunku prac oraz 
nadanie odpowiedniego 
priorytetu. Niezbędna jest 
również analiza gotowych 
propozycji, a następnie 
podjęcie kluczowych decyzji. 

ROZPOCZNIE SIĘ LATEM?

Czy to oznacza, że termin 
1 lipca br. jako data rozpo-
częcia oficjalnego ministe-
rialnego pilotażu opieki 
farmaceutycznej w aptekach 
jest niezagrożony? – Nadal 
jest przestrzeń do rozpo-
częcia pilotażu – podkreśla 
prezes NRA. 
– To jednak nie wystarczy. Do 
tego trzeba stworzyć ramy 
prawne. Miesiące dzielące 
nas od 1 lipca to wystarcza-
jący czas, aby przygotować 
odpowiednie regulacje. 
Trzymamy więc za słowo 
wiceministra Macieja Miłkow-
skiego. Zadeklarował, że 
pilotaż rozpocznie się jeszcze 
w tym roku, a my poważnie 
traktujemy tę deklarację.

Wątpliwości co do możli-
wości rozpoczęcia pilotażu 
opieki farmaceutycznej 
w tym terminie ma też 
dr hab. Agnieszka Skowron 
z Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. – Nie mam w tej 
chwili żadnych nowych 
informacji na temat pilotażu 
opieki farmaceutycznej – 
mówi. – Ministerialny zespół 
powołany w tej sprawie 
już się nie spotyka, bo 
wykonał swoją pracę, ale nie 
zostaliśmy poinformowani, 
jak i kiedy zostanie ona 
spożytkowana. W zasadzie 

to były dwa zespoły, których 
zadaniem była praca nad 
opieką farmaceutyczną, 
pierwszy był zespołem 
roboczym, który opracował 
propozycje usług z obszaru 
opieki, a drugi miał za 
zadanie przygotowanie 
pilotażu wdrożenia opieki 
farmaceutycznej. Propozycja 
drugiego zespołu czeka już 
na decyzję tak długo, że 
przed ewentualnym wprowa-
dzeniem będzie wymagała 
poprawek, choćby z racji 
pojawienia się e-recepty. 

TRZEBA ZEBRAĆ WŁASNE 
DOŚWIADCZENIA

Prace nad standaryzacją 
i wprowadzeniem opieki 
farmaceutycznej trwają 
jednak nie lata, ale dekady. 
Pierwsze publikacje na ten 
temat w Polsce ukazały się 
bowiem w latach 90. ubie-
głego wieku, w dydaktyce na 
Uniwersytecie Jagiellońskim 
opieka farmaceutyczna 
jako idea obecna jest od 
1999 roku, jako przedmiot 
badań naukowych od 
2004 roku. – Pierwsze 
badania były prowadzone 
dla co prawda niewielkiej 
grupy pacjentów z nadci-
śnieniem i (lub) cukrzycą, 
ale wyszło nam, że opieka 
farmaceutyczna daje 
pozytywne efekty zdrowotne 
– podkreśla 
dr hab. Agnieszka 
Skowron. – Doktor Piotr 
Brukiewicz ze Śląskiej Izby 
Aptekarskiej przez cały 
czas bardzo zabiega o to, 
by prace nad wdrożeniem 
opieki w aptekach szły 
dalej, jednak ich tempo 
zależy od ministerstwa.

Profesor Agnieszka Skowron 
dodaje też, że trudno jest 
dziś stwierdzić, jaka usługa 
mieszcząca się w pojęciu 
opieki farmaceutycznej 
byłaby w Polsce 
najbardziej potrzebna. 

– Nie sposób odpowiedzieć 
jednoznacznie na pytanie, 
która z takich usług jest tak 
niezbędna, że jej braku nie 
można wybaczyć – zauważa. 
– A to dlatego, że skoro usług 
opieki farmaceutycznej nie 
mamy, nie umiemy ocenić, 
jak w praktyce działają na 
naszym rynku, jak wpływają 
na zdrowie pacjentów 
i sytuację finansową NFZ, 
a tym samym nie możemy 
jednoznacznie stwierdzić, 
która jest najważniejsza 
czy najbardziej potrzebna. 
Biorąc pod uwagę aktualną 
sytuację, ktoś mógłby 
nawet stwierdzić, że 
żadna z tych usług nie jest 
potrzebna, skoro żyjemy, 
choć ich nie ma. W ocenie 
sytuacji należałoby więc 
za punkt wyjścia wziąć to, 
do jakiej grupy pacjentów 
chcielibyśmy ją w pierwszym 
rzędzie adresować. W mojej 
opinii to osoby starsze, 
które cechuje wielochoro-
bowość, wielolekowość, 
a także polipragmazja. 
Doświadczenie i wiedza 
podpowiadają, że opieka 
mogłaby poprawić jakość 
ich życia i być korzystna dla 
budżetu. Rzetelnej oceny 
nie sformułujemy jednak, 

Profesor Agnieszka 
Skowron:  Nie sposób 
odpowiedzieć 
jednoznacznie na 
pytanie, która z takich 
usług jest tak niezbędna, 
że jej braku nie można 
wybaczyć. A to dlatego, 
że skoro usług opieki 
farmaceutycznej nie 
mamy, nie umiemy 
ocenić, jak w praktyce 
działają na naszym 
rynku, jak wpływają na 
zdrowie pacjentów 
i sytuację finansową NFZ.
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dopóki usług z zakresu opieki 
nie wprowadzimy, bo musimy 
zebrać własne doświadczenia. 
Bazowanie wyłącznie na 
cudzych, tak jak przenoszenie 
ich wprost na nasz grunt, nie 
jest dobrym rozwiązaniem, 
bo na skuteczność opieki 
wpływ ma wiele czynników, 
także systemowych, zwią-
zanych z organizacją opieki 
zdrowotnej w danym kraju. 
Działania z powodzeniem 
prowadzone w innym kraju, 
po wdrożeniu w Polsce 
mogłyby bowiem nie 
przynieść tak wielkich korzyści 
albo wręcz szkodzić, bo nasz 
system opieki zdrowotnej 
jest zupełnie inny, bo 
pacjenci mogą mieć inne 
oczekiwania, bo farmaceuci 
są inaczej szkoleni. Należy 
więc najpierw zadać sobie 
pytanie, do sprawowania 
jakiej opieki przygotowani 
są nasi farmaceuci, czego 
oczekują pacjenci. Dopóki 
nie zaczniemy, znalezienie 

odpowiedzi na nie 
nie będzie możliwe.

ZESPÓŁ UKIERUNKOWANY 
NA PILOTAŻ

Doktor Piotr Brukiewicz 
przypomina natomiast, że 
wiceminister Miłkowski, 
zapowiadając utworzenie 
nowego zespołu ds. opieki 
farmaceutycznej, zadekla-
rował ukierunkowanie jego 
prac na pilotaż. – Na razie 
jednak opieka farmaceu-
tyczna nie ma konstrukcji 
w warstwie prawnej, 
organizacyjnej i systemowej 
– podkreśla. – Tymczasem 
pacjenci zaczynają się 
interesować swoją sytuacją, 
obserwują IKP i wyciągają 
z niego wnioski. Mieliśmy 
na przykład interwencję od 
pacjenta, który zauważył, że 
technik farmaceutyczny, który 
go obsługiwał w aptece, nie 
zamieścił na jego IKP infor-
macji o wszystkich wykupio-
nych przez niego produktach. 

Po analizie okazało się, że były 
to suplementy diety, których 
raportowania platforma P1 do 
niedawna nie przyjmowała. 
Pacjent słusznie zauważył 
jednak, że brak tych wpisów 
mógłby zostać odebrany 
jako informacja, że części 
produktów nie wykupił, a tym 
samym, że nie zastosował 
zaleconego sposobu leczenia. 
To oczywiście drobna sprawa, 
dane zostały już zapewne 
uzupełnione przez aptekę, 
ale warto z niej wyciągnąć 
wnioski. Po pierwsze, że 
pacjenci interesują się tym, 
jak ich sposób leczenia 
jest dokumentowany. Po 
drugie, że pewne informacje 
wymagają interpretacji, a tę 
w kwestii farmakoterapii 
fachowo wykonać może 
farmaceuta, ponieważ 
posiada odpowiednią wiedzę. 
Elementy opieki farmaceu-
tycznej powinny się także 
sprawdzić w takich sytuacjach.

Małgorzata Grosman

Elżbieta Piotrowska- 
-Rutkowska: – Dziś 

szacuje się, że nawet 
13 proc. hospitalizacji to 
wynik nieprawidłowego 
zażywania leków, czego 

skutkiem mogą być 
interakcje czy 

powikłania polekowe 
zagrażające zdrowiu, 

a nawet życiu 
pacjentów. 

Wprowadzenie 
rozwiązań włączających 

większą 
odpowiedzialność 

farmaceutów, 
zwiększających ich rolę 

w systemie jest 
koniecznością. 
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Koronawirus  
po polsku

W ciągu pierwszych 
trzydziestu kilku 
dni tego roku 

zanotowano na świecie blisko 
30 tys. zakażeń koronawirusem 
2019-nCoV. Głównie w Chinach, 
jednak przypadki zakażenia 
ujawniono też na Tajwanie, 
w Tajlandii, Australii, Malezji, 
Singapurze, we Francji, 
w Japonii, Korei Południowej, 
USA, Wietnamie, Kanadzie, 
Nepalu, Sri Lance, Kambodży, 
Niemczech, Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich, Indiach, 
Finlandii, Wielkiej Brytanii, Rosji, 
Hiszpanii, Szwecji, na Filipinach 
i we Włoszech… 
19 lutego br. liczba zakażonych 
tylko w Chinach przekroczyła 
74,1 tys., na całym świecie 
– 75 tys. Ofiar śmiertelnych było 
ponad 2 tys. Krajów, w których 
ujawniono zakażenia – co 
najmniej 30. Co gorsza – liczby 
te aktualne pozostawały 

nie przez dzień bądź dwa, 
a jedynie przez chwilę.

BRAKUJE MASECZEK

Pod naporem tych wiadomości 
również Polacy zaczęli myśleć 
o koronawirusie i przygoto-
wywać się na jego pojawienie. 
Przyglądając się zdjęciom z Azji, 
szczególnie z Chin, ruszyli do 
aptek po maseczki chirurgiczne. 
Apteki zaczęły natychmiast 
informować o ich niedoborach 
– szybkiej sprzedaży zapasów 
i problemach z kolejnymi 
zamówieniami. Potwierdzały 
to hurtownie farmaceutyczne. 

Jednocześnie fachowcy 
podkreślali, że maseczki chirur-
giczne w walce z koronawi-
rusem mogą nam co najwyżej 
poprawić samopoczucie, bo 
przed wirusem nie chronią, nie 
stanowią bowiem dla niego 

szczelnej, prawdziwej bariery. 
Używanie ich, gdy w Polsce 
nie ma koronawirusa, nie ma 
w ogóle żadnego sensu. A gdy 
wirus będzie, powinny po nie 
sięgnąć nie osoby zdrowe, ale 
chore, bo być może pozwoli 
to choć do pewnego stopnia 
ograniczyć rozprzestrzenianie 
się wirusa drogą kropelkową. 
Co innego tak zwane maseczki 
przeciwsmogowe, wyposażone 
w specjalne filtry, które mogą 
okazać się bardziej skuteczne. 
Co nie oznacza, że zagwaran-
tują bezpieczeństwo. Chronić 
trzeba bowiem nie tylko 
nos i usta, ale również oczy. 
Lepsze efekty niż noszenie 
maseczek chirurgicznych może 
dać częste i dokładne mycie 
rąk ciepłą wodą i mydłem. 

Informacje dotyczące braku 
maseczek ochronnych 
w aptekach napływały 

Gdy powstawał ten 
artykuł, koronawirusa 
w Polsce jeszcze nie 
było, co dziać się będzie 
w chwili, gdy będą 
Państwo czytać ten tekst 
– nie sposób 
przewidzieć. Strach, 
który budzi koronawirus 
2019-nCoV, rozlał się 
jednak po całym świecie. 
I wszędzie odcisnął 
swoje piętno. Także 
w Polsce. Dlatego 
zapytaliśmy 
Ministerstwo Zdrowia 
o potencjalne 
scenariusze na wypadek 
epidemii. Niestety, 
odmówiono nam takich 
informacji. 



28r e n t g e n  m i e s i ą c a

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

K O R O N A W I R U S  2 0 1 9 - N C O V 

też z innych krajów, bo 
wszędzie – a już zwłaszcza 
w krajach azjatyckich – ludzie 
zwyczajnie się bali. Brakowało 
(a pewnie i obecnie brakuje) 
im wiedzy, jak uchronić 
się przed zachorowaniem. 
Kupowali maseczki, bo robili 
to inni, w ich ocenie być 
może lepiej poinformowani. 
A w ogóle – lepiej przecież 
zrobić coś niedającego 
gwarancji, a nawet niesku-
tecznego niż nie zrobić nic. 

GDY KORONAWIRUS 
POJAWI SIĘ U NAS

Gdy koronawirus 2019-nCoV 
pojawi się w Polsce, wszystkie 
te doniesienia stracą na 
znaczeniu. Podstawową 
kwestią będzie liczba 
zakażeń, bo to od niej będzie 
zależeć, jakie działania 
powinny zostać podjęte. 
Jak wyjaśniał w pierwszych 
dniach lutego Wojciech 
Andrusiewicz, rzecznik 
prasowy Ministerstw Zdrowia, 
zgodnie z ustawą o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych
stan zagrożenia epidemicz-
nego lub stan epidemii na 
obszarze województwa lub 
jego części ogłasza i odwołuje 
wojewoda na wniosek 
państwowego wojewódz-
kiego inspektora sanitarnego. 
Jeżeli zagrożenie występuje 
na obszarze więcej niż 
jednego województwa, stan 
zagrożenia epidemicznego 
lub stan epidemii ogłasza 

i odwołuje minister zdrowia 
w porozumieniu z ministrem 
spraw wewnętrznych 
i administracji publicznej na 
wniosek Głównego Inspek-
tora Sanitarnego. – Sytuacja 
epidemiologiczna związana 
z koronawirusem w Chinach 
jak dotąd nie ma charakteru, 
który powodowałby 
konieczność wprowadzania 
stanu epidemii w Polsce 
– podkreślał rzecznik.

Wojciech Andrusiewicz 
przypominał jeszcze, że 
w przypadku otrzymania 
zgłoszenia o podejrzeniu 
zakażenia służby medyczne 
stawiają pierwszą diagnozę, 
po której pacjent wraca do 
domu lub jest kierowany na 
obserwację do szpitala na 
oddział zakaźny. Państwowy 
inspektor sanitarny po 
otrzymaniu informacji 
o podejrzeniu zakażenia 
podejmuje działania 
związane z objęciem pacjenta 
i osób, które były z nim 
w kontakcie, nadzorem 
epidemiologicznym. W przy-
padku koronawirusa
2019-nCoV może on 
potrwać do 14 dni, czyli 
przez maksymalny okres 
inkubacji wirusa (zgodnie 
z najnowszymi doniesieniami 
okres inkubacji koronawirusa 
może jednak wynosić nawet 
do 24 dni – przyp. red.). 
 – Nadzór epidemiologiczny 
– wyjaśniał rzecznik – polega 
na bieżącym kontakcie 
z lekarzem lub innym 

przedstawicielem służb 
medycznych w przypadku 
osoby podejrzanej 
o zakażenie przebywającej 
w szpitalu oraz codziennym 
kontakcie z osobami 
z otoczenia podejrzanego 
o zakażenie, które przebywają 
w domu, oraz pozyskiwaniu 
informacji o ich bieżącym 
stanie zdrowia i temperaturze 
ciała. Jeśli osoba, która 
pozostawała w otoczeniu 
pacjenta podejrzanego 
o zakażenie, zgłosi złe 
samopoczucie i podwyższoną 
temperaturę ciała, zostanie 
przetransportowana do 
szpitala przez zespół 
ratownictwa medycznego lub 
zespół transportu sanitar-
nego. Gdy sytuacja będzie 
tego wymagała, w działania 
koordynujące włączy się 
Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. 

– Minister zdrowia – dodawał 
Andrusiewicz – podjął 
działania celem uruchomienia 
linii diagnostycznej korona-
wirusa w Polsce, co stanie 
się w najbliższych dniach. 
Uruchomiono procedury 
stałego monitorowania 
liczby łóżek na oddziałach 
chorób zakaźnych, stanowisk 
intensywnej terapii 
oraz intensywnej opieki 
medycznej. Sporządzona 
jest lista urządzeń do 
prowadzenia krążenia 
pozaustrojowego (ECMO) 
i izolatorów transportowych.

– Nadzór 
epidemiologiczny – 

wyjaśniał rzecznik MZ 
– polega na bieżącym 

kontakcie z lekarzem lub 
innym przedstawicielem 

służb medycznych 
w przypadku osoby 

podejrzanej o zakażenie 
przebywającej w szpitalu 

oraz codziennym 
kontakcie z osobami 

z otoczenia podejrzanego 
o zakażenie, które 

przebywają w domu, oraz 
pozyskiwaniu informacji 

o ich bieżącym stanie 
zdrowia i temperaturze 

ciała. 

10% przychodów ze sprzedaży inwestowane w badania i rozwój

Nowoczesne postacie farmaceutyczne naszych produktów i zaawansowane technologie
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NASZA WIEDZA – TWOJE ZDROWIE
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o zdrowie ludzi na świecie.
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WIELE PYTAŃ

Mieliśmy znacznie więcej 
pytań do ministerstwa, jednak 
resort nie odpowiedział na 
większość z nich. A pytaliśmy 
o to, czy w razie pojawienia 
się w Polsce koronawirusa 
2019-nCoV państwo ma 
w zapasie wystarczającą ilość 
środków ochronnych takich 
jak maseczki i rękawiczki dla 
obywateli oraz kombinezonów 
ochronnych dla pracowników 
ochrony zdrowia? Czy mamy 
w zapasie odpowiednią ilość 
środków dezynfekujących? 
Na ile nasze zapasy 
wystarczą w przypadku 
zagrożenia? Prosiliśmy też 
o ustosunkowanie się do faktu, 
że wiele z tych produktów 
wytwarzanych jest w Chinach 
i krajach azjatyckich. Media już 
na początku lutego podawały, 
że w tamtejszych fabrykach 
przy produkcji zatrudnieni 
są wszyscy pracownicy, 
włącznie z pracownikami 

biurowymi, kierowcami czy 
ochroniarzami, a i tak tych 
produktów brakuje. Nie było 
wątpliwości, że w pierwszym 
rzędzie będą tra� ać na 
lokalne rynki. Pytaliśmy więc 
ministerstwo, skąd my je 
weźmiemy w razie potrzeby? 
Kolejne pytanie dotyczyło 
opieki nad podejrzanymi 
o zakażenie i chorymi. 
Pytaliśmy, czy są plany, by – 
tak jak w Chinach – w razie 
potrzeby stawiać dodatkowe 
placówki medyczne tylko dla 
diagnozowania zakażenia 
koronawirusem i do opieki 
nad tą grupą chorych 
oraz kto stanowiłby kadrę 
w takich placówkach? 
Pytaliśmy także o to, czy 
plany na wypadek pandemii 
przewidują na przykład, 
również chińskim wzorem, 
odizolowanie „zainfekowanych” 
miejscowości? Bo choć 
brzmi to egzotycznie, z taką 
sytuacją mieliśmy już do 
czynienia w powojennej 

Polsce. W 1963 roku, gdy we 
Wrocławiu potwierdzono 
przypadek zachorowania na 
ospę prawdziwą. Stan epidemii 
trwał od połowy lipca do 
połowy września. Zachorowało 
99 osób, siedem zmarło. 
Przeprowadzono masowe 
szczepienia. Odizolowano 
blisko tysiąc osób, a miasto od 
reszty kraju. Kto chciał z niego 
wyjechać, był legitymowany 
przez patrol milicji i musiał 
przedstawić świadectwo 
szczepienia. Kto go nie miał, 
mógł tra� ć do aresztu nawet 
na trzy miesiące. Za odmowę 
leczenia groziła kara do 15 lat 
pozbawienia wolności. 

Ponownie poprosiliśmy więc 
MZ o udzielenie odpowiedzi 
na pytania, jaki jest plan na 
wypadek wybuchu epidemii. 
Odezwał się do nas jeden 
z pracowników Biura Komu-
nikacji MZ, oświadczając, że 
resort nie odpowie na nasze 
pytania, ponieważ na tym 

28-letni chiński 
farmaceuta zmarł, 
zapewne z przemęczenia, 
po 10 dniach 
nieprzerwanej pracy – na 
jednej z dróg w prowincji 
Hunan mierzył 
temperaturę ciała 
podróżnym.

K O R O N A W I R U S  2 0 1 9 - N C O V 
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etapie nie ma nic więcej do 
powiedzenia. Przekonywał, 
że obecnie większym 
zagrożeniem dla Polaków jest 
grypa. Zostaliśmy również 
poinformowani, że minister-
stwo nie będzie rozmawiało 
o krokach, których nie musi 
podejmować. Zapewniono 
nas, że resort jest przygoto-
wany na każdą ewentualność, 
że ma gotowe scenariusze, 
nie ujawniono nam jednak 
żadnych szczegółów. 

Media donosiły:
• Koronawirus 2019-nCoV 

wywołuje zapalenie płuc.

• Wirus może przenosić się 
z człowieka na człowieka.

• Jego źródłem są nietoperze, 
których się wciąż dosta-
tecznie nie monitoruje, choć 
przenoszą również inne 
groźne wirusy (SARS, 
MERS). Wirus miał pokonać 
barierę międzygatunkową 
za pośrednictwem innych 
zwierząt, na przykład węży. 
Dzięki kontrolowaniu nieto-
perzy można by produkować 
szczepionki przeciwko 
tym wirusom, które nie 
przekroczyły jeszcze bariery 
międzygatunkowej.

• Lekarze z Tajlandii podali 
pacjentce leki przeciwwiru-
sowe stosowane w leczeniu 
HIV i grypy (w tym lopinawir, 
rytonawir i oseltanmiwir), 
uzyskując znaczną poprawę 
w dwie doby. Test na 
obecność koronawirusa po 
tym leczeniu był negatywny.

• W lutym kolejne państwa 
zawiesiły loty do Chin, a WHO 
ogłosiła stan zagrożenia 
zdrowia publicznego
o znaczeniu 
międzynarodowym. 

• Facebook usuwał fałszywe 
treści dotyczące koronawi-
rusa, na przykład zalecanie 
picia wybielacza, by uniknąć 

zakażenia. Nieprawdziwe 
treści pojawiły się jednocze-
śnie na Twitterze i YouTubie. 
Twitter ocenił, że jego 
użytkownicy około 15 mln 
swoich wpisów poświęcili 
koronawirusowi i zapewnił, 
że osoby wyszukujące 
treści na jego temat będą 
przekierowywane do 
o� cjalnych informacji. 

• 2 lutego we Wrocławiu 
wylądowały samoloty 
z trzydziestoma Polakami 
z Wuhan. Tra� li, za własną 
zgodą, na obserwację 
do szpitala wojskowego, 
choć nie mieli objawów 
infekcji. Wykonano im testy 
w kierunku wykluczenia lub 
potwierdzenia zakażenia 
koronawirusem. Wyniki 
były negatywne, jednak 
zatrzymano ich w szpitalu 
na dłużej, między innymi 
dlatego, że przylecieli 
z Chin razem z Belgijką, 
która była zakażona.

• Minister zdrowia Łukasz 
Szumowski zapewniał, że 
Polska jest przygotowana na 
pojawienie się koronawirusa. 
Najwyższa Izba Kontroli 
postanowiła sprawdzić, 
czy rzeczywiście jesteśmy 
przygotowani na wystą-
pienie chorób szczególnie 
niebezpiecznych i wysoce 
zakaźnych. Wyniki kontroli 
poznamy zapewne długo 
po tym, jak opadną emocje 
związane z koronawirusem.

• Specjaliści podkreślają, że 
dziś w Polsce zdecydowanie 
większym problemem niż 
koronawirus jest grypa 
oraz że pandemie pewnych 
chorób, wcześniej niezna-
nych, wybuchają na świecie 
co pewien czas. Najgroź-
niejsza była hiszpanka, grypa 
dziesiątkująca populację 
Europy w latach 1918-1919. 
Zachorowało na nią około 
500 mln osób, zmarło,
jak się szacuje, 100 mln.

W przypadku eboli 
śmiertelność wynosiła 60, 
a momentami nawet 90 proc.,
a wywołana koronawirusem 
nieco ponad 2 proc. 

• Główny Inspektor Sanitarny 
nie zaleca podróżowania 
do Chin, Korei Południowej, 
Włoch, Iranu, Japonii, 
Tajlandii, Wietnamu, 
Singapuru i Tajwanu. 

• Wuhan i kilkanaście innych 
miast w prowincji Hubei, 
gdzie wybuchła epidemia, 
zostało objętych kwaran-
tanną i odciętych od świata. 
Kwarantannę wprowa-
dzono też w Wenzhou 
w prowincji Zhejiang.

•  28-letni chiński farmaceuta 
zmarł, zapewne z prze-
męczenia, po 10 dniach 
nieprzerwanej pracy – na 
jednej z dróg w prowincji 
Hunan mierzył temperaturę 
ciała podróżnym. Zmarli też 
dwaj lekarze, którzy w walce 
z koronawirusem odegrali 
niezwykle ważną rolę – jeden 
z nich jako pierwszy zaczął 
mówić o zagrożeniu, drugi to 
dyrektor szpitala w Wuhan.

• W Hongkongu na początku 
lutego zastrajkowali 
pracownicy szpitali, 
by zmusić władze do 
zamknięcia granicy 
z Chinami kontynentalnymi. 

• Na wieści o wirusie 
reagowała gospodarka. 
Spadały notowania 
na chińskich giełdach 
papierów wartościowych. 
Międzynarodowe Targi 
Poznańskie w przededniu 
targów Budma inform owały 
o chińskich wystawcach 
i montowały w toaletach 
podajniki z płynem 
dezynfekującym. Pojawiły 
się też obawy o dostępność 
substancji czynnych do 
produkcji leków.

W 1963 roku we 
Wrocławiu potwierdzono 
przypadek zachorowania 
na ospę prawdziwą. Stan 

epidemii trwał od połowy 
lipca do połowy września. 

Zachorowało 99 osób, 
siedem zmarło. 

Przeprowadzono masowe 
szczepienia. Odizolowano 

blisko tysiąc osób, 
a miasto od reszty kraju. 
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Farmaceuto, chcesz grać?   
Zagrajmy!

K tóregoś dnia, po 
szkoleniu z kierowania 

zespołem, kierownik 
apteki podszedł do mnie 
z wyraźnie niezadowoloną, 
a nawet zniesmaczoną miną 
i powiedział: „Widziałaś? Jak 
dzieci, zachowują się jak małe 
dzieci. A przecież są dorośli, 
mądrzy, wykształceni. A tacy 
niedojrzali. Ja na ich miejscu 
to bym…”. Tutaj nastąpiła 
seria uwag, czego kierownik 
nie zrobiłby na ich miejscu. 
Rzeczywiście grupa była 
dość rozgadana. Uczestnicy 
dużo się śmiali, czasem robili 
sobie żarty, jednak nie różnili 
się od innych szkolonych 
przeze mnie grup. Ta sytuacja 
spowodowała, że postano-
wiłam ponownie zająć się 
teoriami gier w stosunkach 
międzyludzkich oraz 

ich wpływem na relacje 
pomiędzy farmaceutami 
w ich aptekach. 

RELACJE MIĘDZYLUDZKIE 

Na początku nowego (choć 
już nie takiego nowego, bo 
trwającego od kilku tygodni) 
roku zaszło kilka ważnych, 
chociaż niekoniecznie 
pozytywnych wydarzeń na 
świecie, warto więc przynaj-
mniej w miejscu pracy zadbać 
o dobrą atmosferę. Niestety, 
zarówno wiadomości 
z zagranicy, jak i z Polski 
oraz to, co ludzie mówią 
w ich kontekście, sprawiają, 
że nastrój poszczególnych 
farmaceutów w aptece może 
być negatywny, że znowu jest 
ciężko z pracownikami, że im 
się nie chce albo mają „fochy”. 

Z drugiej strony kierownicy 
nie wiedzą, jak sobie radzić 
z emocjami pracowników, 
a czasami z szantażem lub 
zgrywaniem przez nich 
ofiary. Chcę więc trochę 
oswoić was z tematem relacji 
międzyludzkich, ukazując 
popularne gry psycho- 
logiczne, w które często, choć 
nie zawsze świadomie, gramy. 
Pokażę, jak rozpoznawać 
gry, jak je przerywać, jak 
nie dać sobą manipulować 
oraz jak przechodzić do 
dorosłego dialogu.

 Uświadomienie sobie 
istnienia gier, uświadomienie 
drugiej stronie, że wiemy, 
że gra, oraz uświadomienie 
sobie, że przejrzało się grę, 
daje bardzo dużą pewność 
siebie i ułatwia stosunki 

A P T E K A R Z  –  M A N A G E R 

Uświadomienie sobie 
istnienia gier, 

uświadomienie drugiej 
stronie, że wiemy, że gra, 

oraz uświadomienie 
sobie, że przejrzało się 
grę, daje bardzo dużą 

pewność siebie i ułatwia 
stosunki w pracy.

Olga Koc-Olszewska
trener Aptekarskiej 
Szkoły Zarządzania



33m a r k e t i n g ,  p r a w o  i  r e g u l a c j e

Farmaceuto, chcesz grać?   
Zagrajmy!

A P T E K A R Z  –  M A N A G E R 

w pracy. Ponadto pokażę 
również kilka modeli udzie-
lania konstruktywnej infor-
macji zwrotnej jako jednego 
z narzędzi przerywania gier. 
Dzięki temu łatwiej będzie 
zrozumieć, kiedy i dlaczego 
niektórzy zachowują się jak 
dzieci, a inni jak rodzice. 
I w odpowiedniej sytuacji 
żadne z tych zachowań nie 
musi być negatywne. 

Uporządkujmy to jednak, 
aby chaos nie pochłonął 
celu artykułu. 

TRZY STANY „JA” 

Amerykański psychiatra 
Eric Berne stworzył teorię, 
którą moje doświadczenie 
codziennie potwierdza, że 
każdy człowiek – bez względu 
na wykształcenie, rasę, religię, 
poglądy polityczne czy 
wykonywany zawód – ma 
w sobie trzy stany główne 
świadomości lub inaczej stany 
„ego”, zwane stanami „ja”. 
W uproszczeniu „ja” to moje 
zachowanie, słowa, gesty, ton 
głosu etc., które prezentuję 
w danym konkretnym 
momencie. Berne wyróżnił 
trzy podstawowe stany „ja” 
(podstawowe, ponieważ 
dwa z nich mają jasne 
i ciemniejsze strony) i są to:

Rodzic – stan „ja” będący 
próbą naśladowania zachowań 
rodziców (lub innych osób 
mających wpływ na wycho-
wanie w dzieciństwie) wobec 
własnych dzieci. Tak więc 
Rodzic nakazuje, zakazuje, 
poucza, wspiera, tłumaczy, 
pomaga, ustala zasady, 
wyznacza granice, wymaga, 
karci itp. Jasna strona rodzica 
to Rodzic wspierający, który 
pomaga dziecku wzrastać 
i rozwijać się, oraz Rodzic 
normatywny, który wyznacza 
granice. Mroczną stroną tego 
stanu „ja” jest natomiast Rodzic 
prześladowca, który podpo-
rządkowuje sobie dziecko 

i próbuje je całkowicie zdomi-
nować. A teraz wyobraźcie 
sobie, że wy również możecie, 
najczęściej nieświadomie, 
wchodzić w takie stany „ja”. 

Dziecko – stan „ja”, 
który charakteryzuje się 
zachowaniami nabytymi 
w dzieciństwie i zapamięta-
nymi właśnie z tego okresu. 
Również dziecko ma dwie 
strony. Z jednej może to być 
Dziecko spontaniczne, które 
chce działać intuicyjnie, 
nie zwracając uwagi na 
konwenanse. Z drugiej 
strony mamy zaś Dziecko 
przystosowane, które czuje 
potrzebę podporządkowania 
się regułom gry. Oczywiście 
najlepszym rozwiązaniem 
byłoby połączenie obu „ja”, ale 
o ideał niezmiernie trudno. 
Zachowania dzieci nadal są 
głęboko zakorzenione w nas 
dorosłych i czasami, zwłaszcza 
w chwilach stresu, zdenerwo-
wania, zmęczenia lub euforii, 
dajemy się im ponieść. 

Dorosły – stan „ja” oparty 
o logiczną, bezemocjonalną 
analizę dostępnych faktów. 
Osoba w tym stanie rozważa 
za i przeciw, opiera się na tym, 
co jest sprawdzone, nie teore-
tyzuje, nie ulega instynktom. 
Ten stan czasem nazywany 
jest stanem komputera. 

TRANSAKCJE 

Powyższe stany zostały przez 
Berne’a opisane w teorii 
tzw. analizy transakcyjnej, 
ponieważ pomiędzy 
stanami zachodzą interakcje 
zwane transakcjami. 

Transakcje mogą przerodzić 
się w gry, a te już mają 
bardzo duży wpływ na 
stosunki międzyludzkie. 
Matematyczna analiza gier 
zakłada, że gracze są w pełni 
racjonalni. Transakcyjna 
analiza gier dotyczy gier, które 
są nieracjonalne czy nawet 

irracjonalne, a przez to bardziej 
rzeczywiste. Jednostkę 
stosunków społecznych 
nazywamy transakcją, która 
składa się z bodźców i reakcji.

Prosta analiza transakcyjna 
polega na postawieniu 
diagnozy stwierdzającej, 
który ze stanów ego wysłał 
bodziec transakcyjny i który 
wykonał reakcję transakcyjną. 

Najprostszymi transakcjami 
są te, które pochodzą od 
Dorosłych obu uczestników.

Komunikacja przebiega 
gładko, dopóki transakcje 
są komplementarne, czyli 
gdy reakcja na bodziec 
jest właściwa i oczekiwana 
i następuje zgodnie 
z naturalnym porządkiem 
zdrowych stosunków 
międzyludzkich. Komunikacja 
przerywa się, kiedy zajdzie 
transakcja skrzyżowana.

Przykład 

• Kierownik apteki 
wyjaśnia farmaceucie 
konieczność zmiany 
podejścia do młodych 
pacjentów. Robi to 
rzeczowo i logicznie 
(stan Ja-Dorosły). 

• Farmaceuta może 
zareagować również 
podobnie, przyjmując 
argumentację ze 
zrozumieniem, zadając 
doprecyzowujące 

Grą nazywamy serię 
komplementarnych 
transakcji ukrytych, 
prowadzących do 
dobrze określonego, 
dającego się 
przewidzieć wyniku. 
Jest to okresowy, 
często powtarzający się 
zestaw transakcji, 
pozornie bez zarzutu, 
o utajonej motywacji, 
to seria posunięć 
z pułapką albo 
sztuczką. 
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Gra jest pozytywna, 
jeżeli obie strony cieszą 

się z zabawy. W grach 
z analizy transakcyjnej 
nikt tak naprawdę się 

nie cieszy, pomimo że 
inicjatorzy gier mogą 

mieć z tego 
specyficzną satysfakcję. 

pytania. Mamy 
tutaj transakcję 
komplementarną. 

• Jednak farmaceuta może 
również zareagować 
np. tak: „Nie będziesz 
mi mówił, jak mam 
pracować, robię to od 
lat i mam bogatsze 
doświadczenie niż ty.” To 
z kolei reakcja Rodzica, 
który nie chce, by mu 
cokolwiek narzucano. 

• A jak zareaguje 
spontaniczne Dziecko? 
„No weź! Przecież jest 
dobrze. Nie przejmuj 
się, daj sobie na luz”. 

Jeżeli chcemy, by nasze 
komunikaty były zrozumiane, 
warto abyśmy pamiętali 
w kontekście analizy transak-
cyjnej o dwóch rzeczach. Jeżeli 
mamy tendencję do zbytniego 
nakazywania i rozkazywania, 
może zbyt silny jest w nas 
Rodzic normatywny i tak 
jesteśmy odbierani. Z drugiej 
strony zachowania „dziecinne” 
naszych aptekarzy nie 
wynikają z ich niedojrzałości, 
ale z mocno obecnego w nich 
Dziecka spontanicznego. Jeżeli 
tak na nich spojrzymy, zmieni 
się także nasze podejście 
i stosunki w aptece ulegną 
zdecydowanej poprawie. 

Przykłady gier 

Grą nazywamy serię komple-
mentarnych transakcji 
ukrytych, prowadzących 
do dobrze określonego, 
dającego się przewidzieć 
wyniku. Jest to okresowy, 
często powtarzający się 
zestaw transakcji, pozornie 
bez zarzutu, o utajonej 
motywacji, to seria posunięć 
z pułapką albo sztuczką. 
Każda gra jest w swoim zało-
żeniu nieuczciwa, a wynik 
ma wydźwięk dramatyczny. 
Jeśli farmaceuta prosi 
kolegę o zaufanie, po czym 
nadużywa go, działając na 
jego niekorzyść, to jest to 
gra. Zewnętrznie gra wygląda 
jak zestaw zwykłych relacji, 
lecz po finale okazuje się, 
że te były w rzeczywistości 
manewrami – nie uczciwymi 
prośbami, lecz posunięciami 
w grze. Nie zawsze zdajemy 
sobie sprawę z tego, że 
gramy w gry, dlatego warto 
nauczyć się je rozpoznawać. 
A że najlepiej korzystać 
z przykładów, oto kilka 
powszechnych typów gier, 
stosowanych zwłaszcza 
w miejscach pracy: 

• Policjanci i złodzieje

W grze tej gracze naruszają 
granice i przepisy, przez co 
muszą być ciągle nadzoro-
wani czy upominani przez 
kierownika. Zasada tej gry 
polega na tym, aby nie 
dać się przyłapać szefowi. 

• Kopnij mnie

W tej grze np. kierownik 
lub bardziej doświadczony 
aptekarz poświęca dużo 
czasu osobie, której zacho-
wanie jest naganne bądź 
która sprawia wrażenie, 
że czegoś nie rozumie. 
Ukrytym celem takiej gry 
jest przekazanie innym, że 
ten ktoś tak naprawdę nie 
potrafi dobrze tłumaczyć 

czy motywować. Zespół 
także ma korzyść z tej 
sytuacji, kierownik nie 
zajmuje się nimi.

• Wyczerpany workoholik

Gracz pracuje tak, aby nie 
podejmować ważnych 
decyzji, robi wrażenie, 
że ma mnóstwo pracy. 
Inni często współczują 
mu z powodu nawału 
pracy i o nic nie 
proszą w poczuciu, że 
mogłoby to go jeszcze 
bardziej obciążyć.

Patrząc na to wszystko, 
zastanówcie się, proszę, czy 
przypadkiem nie jesteście 
w waszych aptekach wciągani 
w różnego rodzaju gry. 
A może sami je inicjujecie? 
Gra jest pozytywna, jeżeli obie 
strony cieszą się z zabawy. 
W grach z analizy transak-
cyjnej nikt tak naprawdę 
się nie cieszy, pomimo że 
inicjatorzy gier mogą mieć 
z tego specyficzną satysfakcję. 

Umiejętność rozpoznawania 
gier daje poczucie spraw-
czości i zwiększa pewność 
siebie. Z czasem oczyszcza 
również atmosferę w aptece. 
Toteż na zakończenie 
poznajcie najważniejsze 
zasady przerywania gier:

1. Nazwij sytuację, w której 
uczestniczysz – wskaż 
na to, że jesteś w grze.

2. Korzystaj ze stanu 
Ja-Dorosły – odwołuj się 
do faktów, analizuj.

3. Dbaj o poczucie własnej 
wartości – pamiętaj, 
ile jesteś wart.

4. Dokonuj refleksji 
nad swoim zachowa-
niem – czuwaj nad 
własnymi reakcjami.

A P T E K A R Z  –  M A N A G E R 

Powodzenia!
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SŁUCHAMY 
I ODPOWIADAMY

Poprzedni rok dla marki 
APTEO był pełen wyzwań. 

Przeprowadzone badania 
opinii farmaceutów pokazały 
wyraźnie, że rynek opakowań 
farmaceutyków w aptekach 
ewoluował. Farmaceuci chcieli 
mieć na półkach produkty nie 
tylko dobre jakościowo, ale 
dobrze opakowane, użyteczne, 
wspierające ich w codziennej 
pracy. Długotrwały monitoring 
rynku farmaceutycznego 
potwierdził tę tendencję – 
odpowiedź APTEO musiała 
więc być mocna i szybka. 

JAKOŚĆ OPAKOWANIA 
I  PRODUKTU 

Druga połowa roku 2019 
i cały rok 2020 to czas zmian 
wszystkich opakowań marki. 
Dotychczasowe musiały 
nadążać za nowymi trendami, 
ale przede wszystkim być 
lepiej dostosowane do 
oczekiwań farmaceutów. 
Ambicją zespołu APTEO 
było stworzenie opakowań 
jakościowo odpowiadających 
samym produktom. – Nie 
mieliśmy wątpliwości, że do 

pracy nad nowymi projektami 
powinniśmy zaprosić farma-
ceutów. To oni są specjalistami, 
codziennie wydają pacjentom 
setki produktów, mają wiedzę, 
z której warto korzystać. Farma-
ceuci byli naszym kompasem – 
pokazywali kierunek, w którym 
powinniśmy iść – mówi Anna 
Prusińska, Dyrektor Biura 
Zarządzania Grupą Marek 
Produktów w Synoptis Pharma. 
W ocenie funkcjonalności 
i estetyki opakowań APTEO 
pomagało czterystu farma-
ceutów z całej Polski oraz Rada 
Ekspertów, również złożona 
z przedstawicieli tego zawodu. 
Proces projektowy poprzedził 
szereg cyklicznych konsultacji 
wewnętrznych z farmaceutami, 
z których wynikało, że wygląd 
opakowań bezpośrednio 
przekłada się na postrzeganie 
samego produktu. Badania 
jakościowe (prowadzone 
z zastosowaniem techniki 
badawczej FGI) pozwoliły na 
postawienie wstępnej diagnozy 
i wyznaczenie kierunku zmian. 
Proces dopełniony został przez 
badania ilościowe przepro-
wadzone wśród farmaceutów 

i pacjentów. To na podstawie 
ich wyników ostatecznie 
zadecydowano o wyglądzie 
opakowań. Warto podkreślić, 
że równocześnie stale trwały 
konsultacje z Radą Ekspertów, 
która na bieżąco analizowała 
powstające projekty. 

OPAKOWANIE JAKO 
NARZĘDZIE PRACY 

Opakowania w farmacji pełnią 
funkcję ochronną, informacyjną 
i sprzedażową, jednak ponadto 
wchodzą w swoisty dialog 
z farmaceutą i pacjentem. Dla 
farmaceuty są przede wszystkim 
narzędziem pracy i tak 
postrzegane przyczyniają się do 
zwiększenia komfortu i bezpie-
czeństwa pracy w aptece. 
Aptekarze często są poddawani 
presji czasu – kolejki oczekują-
cych, niezliczone pytania – to 
wszystko powoduje, że trudniej 
im się skupić, tra� ć od razu na 
właściwy produkt. Wymagają 
więc opakowań, które łatwo 
rozpoznać i podać pacjentowi, 
ale przede wszystkim takich, na 
których czytelnie zamieszczony 
jest skład, postać i ilość 

W aptekach
pojawiły się nowe 
opakowania
produktów APTEO. 
Zmiana ich wyglądu 
nastąpiła po 
wielomiesięcznych 
badaniach i aktywnych 
konsultacjach
ze środowiskiem 
farmaceutycznym. 

[ Doświadczona polska firma farmaceutyczna ] www.apteo.pl

Nowe 
opakowania
już w sprzedaży!

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y



w opakowaniu oraz dawko-
wanie. Wyraźnie wskazują na to 
wyniki badań. Dla farmaceutów 
kryteria wyboru nowych 
opakowań opierały się na 
czterech głównych � larach:

• funkcjonalności – opako-
wanie powinno być funkcjo-
nalne i łatwe do znalezienia 
w aptecznej szu� adzie,

• jakości – opakowanie 
powinno być odzwiercie-
dleniem jakości produktu, 
zwłaszcza gdy jest on 
poddawany badaniom, 
podlega procedurom i wielo-
krotnym kontrolom – tak 
jak APTEO; jakość produktu 
powinna być spójna 
z jakością opakowania, 

• czytelności – wielkość 
i nasycenie użytych 
czcionek powinny być 
podporządkowane wadze 
informacji i funkcjonalności,

• estetyce – opakowanie nie 
może być drogeryjne, przeła-
dowane, krzyczeć kolorami, 
ma mieć medyczny, 
stonowany charakter.

LICZY SIĘ 
FUNKCJONALNOŚĆ 

Wyzwanie było ogromne, 
ponieważ zmiana opakowań 

dotyczyła wszystkich 
produktów APTEO dostępnych 
na rynku. Powstałe opakowania 
są różnorodne, ale zawsze 
dopasowane do swojej 
kategorii. Przykładem mogą 
być opakowania herbatek – 
zadbano, by został podkreślony 
ziołowy charakter produktów 
oraz by wyróżniały się na półce. 
Z daleka widać ich bene� ty, 
a dzięki zastosowaniu kodów 
kolorystycznych farmaceuta 
z łatwością je odróżni. To samo 
dotyczy wszystkich nowych 
opakowań – są funkcjonalne, 
czytelne, operują bene� tami, 
ale też przyciągają wzrok. 
Istotne z punktu widzenia 
farmaceuty było też postrze-
ganie produktu przez pacjenta. 
Farmaceuci często stawiali się 
w pozycji swojego odbiorcy 
i analizowali jego postrzeganie 
opakowań. Te informacje 
również zostały uwzględnione 
w projektach – wyraźne, mocne 
motywy barwne to właśnie 
efekt rozmów z aptekarzami.
– Projektując nowe opako-
wania, braliśmy pod uwagę 
opinię farmaceutów, ale nie 
zapominaliśmy o pacjentach. 
Z badań wiemy, że jest kilka 
elementów łączących postrze-
ganie opakowań aptecznych 
przez tych odbiorców, są to 
m.in. czytelność, dawkowanie 
czy skład. Musieliśmy więc 
jeszcze bardziej podkreślić je na 

froncie i powielić na bokach. To 
był proces, ale końcowe oceny 
wystawione przez farmaceutów 
i pacjentów usatysfakcjonowały 
nas – wyjaśnia Andrzej B. 
Schonert, Prezes Zarządu 
Synoptis Pharma. – Zresztą 
zależność na linii farmaceuta 
– pacjent jest bardziej złożona. 
Wiedzieliśmy z badań, że 
pacjent w swoich decyzjach 
zakupowych często opiera się 
na rekomendacji farmaceuty. 
To opakowanie musiało więc 
przede wszystkim przemawiać 
do aptekarza, uwzględniając 
równocześnie preferencje 
kupującego. Pod uwagę 
braliśmy również płeć respon-
dentów – zawód farmaceuty 
jest mocno sfeminizowany, 
a pacjentami w dużej mierze 
są także kobiety. Ich zdanie 
miało większą wagę – dodaje. 

CZAS NA ZMIANY 

Ze względu na skalę przed-
sięwzięcia nowe opakowania 
produktów APTEO pojawiać się 
będą na rynku sukcesywnie. Na 
początku roku pojawiły się m.in. 
Witamina A + E, Tonic cardio, 
herbatki ziołowe czy preparaty 
roślinne z logo APTEO 
w nowych opakowaniach. 
Cały czas trwają też prace nad 
wdrożeniem kolejnych nowych 
opakowań, proces potrwa do 
końca tego roku. To jednak 
nie koniec tak intensywnej 
współpracy z farmaceutami, 
konsultacje trwać będą nadal. 
W tym roku planowane jest 
przeprowadzanie dalszych 
badań jakościowych. W ramach 
kampanii APTEO wysyłane są 
do aptek pełnowartościowe 
produkty, dzięki którym 
farmaceuci mogą lepiej poznać 
markę, sprawdzić jakość 
czy funkcjonalność nowych 
opakowań. Zespół APTEO 
cały czas uważnie słucha 
farmaceutów i uwzględnia ich 
potrzeby, bo wie, że ich wiedza 
i doświadczenie są bezcenne. 

Proces projektowy 
poprzedziły badania 

jakościowe i ilościowe 
przeprowadzone wśród 

farmaceutów.

* Agencja Badawcza Indago: Badanie ilościowe nowych opakowań marki APTEO wśród farmaceutów, czas: 12.2018-02.2019, N = 300* Agencja Badawcza Indago: Badanie ilościowe nowych opakowań marki APTEO wśród farmaceutów, czas: 12.2018-02.2019, N = 300

Logotyp w górnej Logotyp w górnej 
części opakowania części opakowania 
jest widoczny, jest widoczny, 
ale nieprzytłaczający ale nieprzytłaczający 

Nazwa produktu Nazwa produktu 
w centralnym miejscu w centralnym miejscu 

pozwala od razu pozwala od razu 
zidentyfi kować produktzidentyfi kować produkt

Benefi t lub cecha Benefi t lub cecha 
produktu są łatwo produktu są łatwo 

zauważalnezauważalne

Dawkowanie, Dawkowanie, 
postać farmaceutyczna postać farmaceutyczna 

i liczba kapsułek podane i liczba kapsułek podane 
w formie tabelarycznej w formie tabelarycznej 

ułatwiającej czytanieułatwiającej czytanie

Nazwa i liczba kapsułek Nazwa i liczba kapsułek 
powtórzone na powtórzone na 
dwóch bokach, tak dwóch bokach, tak 
by nie trzeba było by nie trzeba było 
obracać pudełkaobracać pudełka*

To opakowanie To opakowanie wybrało aż 80% wybrało aż 80% 
badanych farmaceutówbadanych farmaceutów*

Witamina A+E wybór farmaceutów
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Słuchamy 
i odpowiadamy
Wsłuchując się w Wasze potrzeby i opinie, zmieniliśmy 
opakowania produktów APTEO. Tworząc je, konsultowaliśmy się 
z ponad 400 farmaceutami.
To Wasze zdanie miało wpływ na wygląd nowych opakowań.

Dziękujemy
zespół Synoptis Pharma

RÓŻNORODNOŚĆ

Ważne jest dopasowanie 
opakowania do kategorii.

CZYTELNOŚĆ

Istotne jest umieszczenie 
ważnych informacji 
na froncie opakowania.

FUNKCJONALNOŚĆ

Liczy się łatwe,
szybkie odnalezienie
w szufladzie.
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Los zwróconego 
produktu

Z  wrot i reklamacja.  
   Zapewne w związku 

z pewnymi podobieństwami 
te dwa terminy bywają 
traktowane jak synonimy, 
jednak opisują odmienne 
zdarzenia. Reklamacja 
jest zgłoszeniem klienta 

występującym w odniesieniu 
do niezadowalającej jakości 
towaru lub nienależytego 
wykonania usługi. Wiąże się 
ona z żądaniem działania po 
stronie sprzedawcy i może, 
choć nie musi, towarzyszyć 
jej zwrot towaru. 

W farmacji rozróżnia się 
reklamacje dotyczące jakości 
produktów leczniczych 
oraz reklamacje związane 
z kwestiami dystrybucji. 

Reklamacje dotyczące jakości 
produktów leczniczych

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

Droga dystrybucji produktów leczniczych określona jest prawem farmaceutycznym 
i przebiega od wytwórcy do apteki poprzez hurtownię farmaceutyczną. W ostatnich 

latach wiele można było usłyszeć o procederze tzw. odwróconego łańcucha 
dystrybucji leków, polegającego na nieuprawnionej odsprzedaży leków z aptek do 

hurtowni. Jednak przepływ produktów z apteki do hurtowni to także codzienny 
aspekt standardowego funkcjonowania rynku, naturalnie związany z procesem 

zwrotów i reklamacji. Dopuszczalny pod względem prawnym i standardowy 
z punktu widzenia relacji handlowych proces ten jest jednak szczególny pod 

względem farmaceutycznym, a zatem wart odrębnego omówienia.

mgr farm.  
Mateusz Szamałek, 
farmaceuta logistyk, 

założyciel Sekcji 
Pracowników Hurtowni 

Farmaceutycznych 
Wielkopolskiej Okręgowej 

Izby Aptekarskiej 
i członek zarządu 

Stowarzyszenia 
na Rzecz Dobrej Praktyki 

Regulacyjnej GRP
R E K L A M A
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Czytaj nas również online

www.aptekarski.com

www.facebook.com/MagazynAptekarski/

Przyjęcie zwrotu 
produktu z rynku jest 
szczególnie narażone 
na potencjalną 
możliwość 
wprowadzenia do 
legalnego łańcucha 
dystrybucji leków 
sfałszowanych.

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

Dotyczą spraw związanych 
z wytwarzaniem leków, 
dlatego po przyjęciu takiej 
reklamacji przez hurtownię 
farmaceutyczną podlega ona 
dalszemu przekazaniu do 
wytwórcy. Są to najczęściej 
wady produkcyjne dotyczące 
nieprawidłowego zamknięcia 
opakowań (np. nieprawidłowo 
zakręcone butelki, niezgrzane 
blistry), nieprawidłowo 
działających aplikatorów itp. 

Rzadziej zdarzają się wady 
postaci leku (połamane 
tabletki, rozlane kapsułki, 
zmiana barwy) oraz błędy 
w oznakowaniu (np. pomyłki 
w danych zamieszczonych na 
opakowaniu). Warto zauważyć, 
że co do zasady w przypadku 
wystąpienia podejrzenia, że 
produkt leczniczy nie odpo-
wiada ustalonym dla niego 
wymaganiom jakościowym, 

zgodnie z obowiązującymi 
przepisami kierownik apteki 
najpierw powinien zgłosić taki 
fakt wojewódzkiemu inspekto-
rowi farmaceutycznemu. Jeśli 
pierwotna informacja o wadzie 
produktu pochodzi od pacjenta 
oraz wystąpiły działania 
niepożądane, powinny być one 
również zaraportowane do 
Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych.

REKLAMACJE ZWIĄZANE 
Z KWESTIAMI 
DYSTRYBUCJI

Zdecydowanie „prostszymi 
w obsłudze” są natomiast 
reklamacje dotyczące 
dystrybucji – zgłoszenia 
związane z nieprawidłowym 
wykonaniem usługi kompletacji 
i dostawy towarów przez 
hurtownię farmaceutyczną do 

apteki. Należą do nich wszelkie 
niedobory lub nadwyżki 
w zamówieniu, różnice 
ilościowe dostarczonych serii, 
niewłaściwe terminy ważności 
dostarczonych produktów 
czy też wszelkie uszkodzenia 
mechaniczne powstałe 
np. w trakcie transportu. 

Większości zgłoszeń reklama-
cyjnych towarzyszy zwrot rekla-
mowanego produktu. Jednak 
główny strumień zwrotów do 
hurtowni farmaceutycznych 
stanowią produkty oddawane 
z przyczyn niezwiązanych 
z reklamacjami – są to typowe 
rezygnacje klientów. Zasady 
regulujące przyjmowanie 
takich zwrotów określone 
są kwestiami handlowymi, 
istnieją jednakże obostrzenia 
ze strony przepisów prawa 
farmaceutycznego.
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Prawo wymaga 
stworzenia stosownych 

procedur 
postępowania 
z reklamacjami 

i zwrotami. Każdy 
przypadek musi zostać 

należycie 
udokumentowany 

i zewidencjonowany, 
stąd też konieczne jest 

prowadzenie 
elektronicznej formy 

zgłoszeń, 
a przyjmowanie 

zwrotów wyłącznie za 
pokwitowaniem na 

stosowym protokole.

PROCES KONTROLOWANY

Prawo farmaceutyczne narzuca 
na hurtownie konieczność 
spełnienia norm jakościowych 
znanych jako Dobra Praktyka 
Dystrybucyjna (DPD). 
Nadrzędnym celem istnienia 
zasad DPD jest zapewnienie 
jakości dystrybuowanych 
przez hurtownię produktów 
oraz zabezpieczenie łańcucha 
dystrybucji przed produktami 
sfałszowanymi. Procesy 
związane z obsługą reklamacji 
i przyjmowaniem zwrotów 
są szczególnie narażone na 
powyższe zagrożenia, więc 
nie bez powodu zasady 
postępowania hurtowni 
w tych aspektach zostały 
wyodrębnione i szczególnie 
podkreślone w DPD.

Przede wszystkim prawo 
wymaga stworzenia stosownych 
procedur postępowania 
z reklamacjami i zwrotami. 
Każdy przypadek musi zostać 
należycie udokumentowany 
i zewidencjonowany, stąd też 
konieczne jest prowadzenie 
elektronicznej formy zgłoszeń, 
a przyjmowanie zwrotów 
wyłącznie za pokwitowaniem 
na stosowym protokole.

Zarówno zgłoszenia, jak i same 
zwrócone towary podlegają 
ocenie. Badanie przyczyn 
reklamacji, w tym także 
prowadzenie stosownych 
statystyk i ocena wskaźników, 
ma na celu wdrażanie odpo-
wiednich działań naprawczych 
i zapobiegawczych, docelowo 
prowadzących do poprawy 
jakości i eliminowania powsta-
wania kolejnych reklamacji.

Zwrócone produkty podlegają 
� zycznej ocenie przez przeszko-
lony i upoważniony personel 
hurtowni. Ewaluacji poddawana 
jest także dokumentacja 
towarzysząca – sprawdzana jest 
zgodność serii zwracanego leku, 
data ważności, pochodzenie 
produktu, czas, jaki upłynął 
pomiędzy sprzedażą a zwrotem, 

warunki temperaturowe 
transportu oraz dokumenty 
i (lub) oświadczenia kierownika 
apteki o prawidłowym 
przechowywaniu. Dopiero 
komplet powyższych danych 
wraz z potwierdzeniem � zycznej 
integralności zwracanego 
towaru uprawnia do podjęcia 
decyzji o zgodzie na jego przy-
jęcie z powrotem do zapasów 
hurtowni farmaceutycznej (tzw. 
redystrybucji). W przypadku 
wystąpienia wszelkich wątpli-
wości lub braków w dokumen-
tacji apteka proszona jest o ich 
uzupełnienie – w przeciwnym 
wypadku zwracany produkt 
jest odsyłany lub kierowany 
do utylizacji. W tym miejscu 
warto podkreślić, że ostateczną 
decyzję, jako jedyna prawnie 
umocowana do tego osoba, 
podejmuje zawsze zatrudniony 
w hurtowni farmaceuta.

ZABEZPIECZENIE PRZED 
FAŁSZYWKAMI

Przyjęcie zwrotu produktu 
z rynku jest szczególnie 
narażone na potencjalną 
możliwość wprowadzenia do 
legalnego łańcucha dystrybucji 
leków sfałszowanych. Warto 
zauważyć, że zgodnie z de� nicją 
zapisaną w ustawie Prawo 
farmaceutyczne produkt 
fałszywy to nie tylko ten 
wyprodukowany nielegalnie, ale 
również taki, co do którego nie 
można prawidłowo udokumen-
tować jego historii. Od 9 lutego 
2019 r. wery� kacja autentycz-
ności zwracanych produktów 
leczniczych w hurtowniach 
farmaceutycznych obligatoryjnie 
wspomagana jest systemowo 
poprzez skanowanie kodów 2D 
każdego zwróconego opako-
wania i porównanie zapisanych 
w kodzie danych numerycznych 
z informacjami w europejskim 
systemie baz, zasilanym przez 
legalnych wytwórców. Wraz 
z odczytem kodów wery� kacji 
poddawana jest również 
integralność zabezpieczeń 
(plomb) opakowań.

WYCOFANIA – ZWROTY 
SZCZEGÓLNE

Szczególnym rodzajem 
zwrotów produktów 
leczniczych z aptek do hurtowni 
farmaceutycznych są wycofania 
realizowane na podstawie 
decyzji administracyjnych 
wydanych przez Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego. 
W zasadzie można więc uznać, 
iż są to zgłoszenia reklamacyjne 
realizowane z urzędu. W tym 
przypadku również istnieje 
konieczność zapewnienia 
pełnej transparentności 
i rzetelnego udokumentowania 
procesu oraz zachowania 
odpowiednich warunków 
przechowywania i transportu, 
zwłaszcza że zwrócony do 
dostawcy wycofany produkt 
czasami podlega ponownemu 
wprowadzeniu do obrotu, np. 
po przepakowaniu, jeśli wada 
dotyczyła jego oznakowania, 
oraz oczywiście po wydaniu 
stosownej decyzji dopuszcza-
jącej przez GIF. Warto również 
podkreślić, że zwroty leków 
wycofanych z obrotu mają 
prawnie określony termin,
który dla aptek wynosi 60,
a dla hurtowni 90 dni.

ROTACJA 
A BEZPIECZEŃSTWO

Szczególne znaczenie prawi-
dłowego przebiegu procesu 
rozpatrywania reklamacji 
i przyjmowania zwrotów 
w hurtowni farmaceutycznej 
ma swoje uzasadnienie 
w trosce o życie oraz zdrowie 
� nalnego odbiorcy leku, jakim 
jest pacjent. Zwrócony z apteki 
do hurtowni farmaceutycznej 
produkt z powodu rezygnacji 
pacjenta, pod warunkiem 
właściwego udokumentowania 
jego historii na każdym 
etapie, powróci do zapasów 
i ostatecznie tra�  do kolejnego 
pacjenta. Zatem dobra 
współpraca pomiędzy apteką 
a hurtownią oraz farmaceutami 
w nich pracującymi jest 
gwarancją bezpieczeństwa.

O K I E M  H U R T O W N I K A 
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lamegom, 25 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD 
JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera agomelatynę z kwasem cytrynowym co odpowiada 25 mg agomelatyny. 
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 0,2 mg sodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 
6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana [tabletka]. Żółta, podłużna, obustronnie wypukła tabletka powlekana, o długości 9 mm i 
szerokości 4,5 mm. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie dużych epizodów depresyjnych. Produkt 
leczniczy Agomelatyna jest wskazany do stosowania u dorosłych. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Zalecana dawka to 25 mg 
raz na dobę, zażywana doustnie wieczorem przed snem. Po dwóch tygodniach leczenia, jeżeli nie ma poprawy, dawka może być zwiększona do 50 
mg raz na dobę, tj. do dwóch tabletek po 25 mg przyjmowanych przed snem. Decydując o zwiększeniu dawki należy wziąć pod uwagę wyższe 
ryzyko zwiększenia aktywności aminotransferaz. W każdym przypadku zwiększenie dawki do 50 mg powinno być oparte na ocenie korzyści i 
ryzyka u konkretnego pacjenta oraz na ścisłym przestrzeganiu monitorowania wyników testów czynnościowych wątroby. U wszystkich pacjentów 
należy przeprowadzić badania czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia. Nie należy rozpoczynać terapii, jeśli aktywność aminotransferaz w 
surowicy 3-krotnie przekracza górny zakres normy (patrz punkty 4.3 i 4.4). Podczas leczenia należy okresowo monitorować aktywność 
aminotransferaz: po około trzech tygodniach, po sześciu tygodniach (koniec ostrej fazy), po dwunastu tygodniach i po dwudziestu czterech 
tygodniach leczenia (koniec fazy podtrzymującej) oraz później, kiedy jest to klinicznie wskazane (patrz także punkt 4.4). Terapię należy przerwać, 
jeśli aktywność aminotransferaz w surowicy 3- krotnie przekracza górny zakres normy (patrz punkty 4.3 i 4.4). Zwiększając dawkowanie, należy 
znowu przeprowadzić badania czynności wątroby z tą samą częstością, jak podczas rozpoczynania leczenia. Czas trwania leczenia Aby zapewnić 
ustąpienie objawów, pacjenci z depresją powinni być leczeni wystarczająco długo, przynajmniej 6 miesięcy. Zmiana leczenia z leku 
przeciwdepresyjnego z grupy SSRI/SNRI na leczenie agomelatyną Po przerwaniu stosowania leku przeciwdepresyjnego z grupy SSRI (ang. Selective 
Serotonin Reuptake Inhibitors – Selektywne Inhibitory Wychwytu Zwrotnego Serotoniny) lub SNRI (ang. Serotonin Norepinephrine Reuptake 
Inhibitors – Inhibitory Wychwytu Zwrotnego Serotoniny i Noradrenaliny) u pacjentów mogą wystąpić objawy odstawienia. Aby ich uniknąć, należy 
sprawdzić w Charakterystyce Produktu Leczniczego aktualnie stosowanego produktu leczniczego z grupy SSRI/SNRI, jak należy go odstawiać. 
Podawanie agomelatyny można rozpocząć od razu w trakcie zmniejszania dawkowania leku z grupy SSRI/SNRI (patrz punkt 5.1). Przerwanie 
leczenia Nie jest wymagane stopniowe zmniejszanie dawki podczas przerywania leczenia. Szczególne grupy pacjentów Pacjenci w podeszłym 
wieku Ustalono skuteczność i bezpieczeństwo stosowania agomelatyny (25 do 50 mg/dobę) u pacjentów w podeszłym wieku (<75 lat) z depresją. 
Działanie leku nie jest udokumentowane u pacjentów ≥75 lat. Z tego względu agomelatyny nie należy stosować u pacjentów z tej grupy wiekowej 
(patrz punkty 4.4 i 5.1). Nie wymaga się dostosowania dawki w zależności od wieku (patrz punkt 5.2).  Zaburzenie czynności nerek U pacjentów z 
ciężkim zaburzeniem czynności nerek nie obserwowano istotnej zmiany parametrów farmakokinetycznych agomelatyny. Jednak dostępne są tylko 
ograniczone kliniczne dane dotyczące stosowania agomelatyny u chorujących na depresję pacjentów z ciężkim lub umiarkowanym zaburzeniem 
czynności nerek i z dużymi epizodami depresyjnymi. Z tego względu należy zachować ostrożność przepisując agomelatynę tym pacjentom. 
Zaburzenie czynności wątroby Produkt leczniczy Agomelatyna jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkty 
4.3, 4.4 i 5.2). Dzieci i młodzież Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności agomelatyny u dzieci powyżej 2 lat w 
leczeniu dużych epizodów depresyjnych. Brak dostępnych danych (patrz punkt 4.4).  Agomelatyna nie ma zastosowania w leczeniu dużych 
epizodów depresyjnych u dzieci do 2 roku życia. Sposób podawania Podanie doustne. Tabletki powlekane produktu Lamegom mogą być 
przyjmowane z pokarmem lub bez pokarmu. 4.3 Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Zaburzenia czynności wątroby (tj. marskość lub czynna choroba wątroby) lub aktywność aminotransferaz 
w surowicy 3-krotnie przekraczająca górny zakres normy (patrz punkty 4.2 i 4.4).  Jednoczesne stosowanie z silnymi inhibitorami CYP1A2 (np. 
fluwoksamina, cyprofloksacyna) (patrz punkt 4.5). 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Monitorowanie 
czynności wątroby U pacjentów leczonych produktem Lamegom, po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki uszkodzenia wątroby, w 
tym niewydolność wątroby (wyjątkowo zgłoszono kilka przypadków zakończonych zgonem lub wymagających przeszczepienia wątroby u 
pacjentów z czynnikami ryzyka uszkodzenia wątroby), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych powyżej 10- krotnej wartości górnej 
granicy prawidłowego zakresu, zapalenie wątroby i żółtaczkę (patrz punkt 4.8). Większość tych przypadków wystąpiła w pierwszych miesiącach 
leczenia. Uszkodzenie wątroby następuje głównie na poziomie hepatocytów, przy czym aktywności aminotransferaz w surowicy zwykle powracają 
do poziomów prawidłowych po przerwaniu stosowania produktu Lamegom. Przed rozpoczęciem leczenia należy zachować ostrożność, a 
przez cały okres terapii uważnie monitorować wszystkich pacjentów, zwłaszcza tych z czynnikami ryzyka uszkodzenia wątroby lub 
jednocześnie stosujących produkty lecznicze związane z ryzykiem uszkodzenia wątroby. Przed rozpoczęciem leczenia U pacjentów z 
czynnikami ryzyka uszkodzenia wątroby, np.: z otyłością, nadwagą, niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, cukrzycą, z zaburzeniami 
spowodowanymi spożywaniem alkoholu i (lub) spożywających znaczne ilości alkoholu oraz jednocześnie leczonych produktami leczniczymi, 
których stosowanie niesie ryzyko uszkodzenia wątroby, leczenie produktem Lamegom można zalecać tylko po uważnym rozważeniu korzyści i 
ryzyka. U wszystkich pacjentów należy przeprowadzić badania czynności wątroby, a leczenia nie należy rozpoczynać u pacjentów z wartościami 
AlAT i (lub) AspAT >3-krotnej wartości górnej granicy prawidłowego zakresu (patrz punkt 4.3).  Należy zachować ostrożność, podając produkt 
Lamegom pacjentom, u których przed leczeniem aktywność aminotransferaz była zwiększona (>wartości górnej granicy prawidłowego zakresu i 
≤3-krotnej wartości górnej granicy prawidłowego zakresu). Jak często badać czynność wątroby przed rozpoczęciem leczenia następnie: po około 3 
tygodniach, po około 6 tygodniach (koniec ostrej fazy), po około 12 i 24 tygodniach (koniec fazy podtrzymującej) oraz później, kiedy jest to 
klinicznie wskazane. Zwiększając dawkę należy ponownie przeprowadzić badania czynności wątroby z tą samą częstością, jak podczas 
rozpoczynania leczenia. U każdego pacjenta, u którego wystąpi zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, należy w ciągu 48 godzin 
powtórzyć badania czynności wątroby. W czasie leczenia Leczenie produktem Lamegom należy natychmiast przerwać, jeśli: u pacjenta wystąpią 
objawy przedmiotowe lub podmiotowe potencjalnego uszkodzenia wątroby (takie jak ciemno zabarwiony mocz, jasny kał, zażółcenie skóry lub 
oczu, ból w prawej górnej części brzucha, utrzymujące się i niewyjaśnione zmęczenie). aktywność aminotransferaz w surowicy 3-krotnie 
przekracza górny zakres normy. Po przerwaniu leczenia produktem Lamegom należy powtarzać badania czynności wątroby, dopóki aktywność 
aminotransferaz w surowicy nie powróci do normy. Stosowanie u dzieci i młodzieży Nie zaleca się produktu Lamegom w leczeniu depresji u 
pacjentów w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności produktu Lamegom w tej grupie wiekowej. W 
badaniach klinicznych dzieci i młodzieży leczonych innymi lekami przeciwdepresyjnymi częściej obserwowano zachowania związane z 
samobójstwem (próby samobójcze i myśli samobójcze) oraz wrogość (głównie agresja, sprzeciw i gniew) niż u pacjentów otrzymujących placebo 
(patrz punkt 4.2). Pacjenci w podeszłym wieku Nie udokumentowano działania u pacjentów ≥75 lat, z tego względu agomelatyna nie powinna 
być stosowana przez pacjentów z tej grupy wiekowej (patrz także punkty 4.2 i 5.1). Stosowanie u pacjentów  w podeszłym wieku z otępieniem 
Produkt Lamegom nie powinien być stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, 
ponieważ nie ustalono u nich bezpieczeństwa i skuteczności tego produktu.  Choroba afektywna dwubiegunowa/mania/hipomania Produkt 
Lamegom powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, manią lub hipomanią w wywiadzie, a 
leczenie należy przerwać, jeżeli u pacjenta wystąpią objawy manii (patrz punkt 4.8). Samobójstwo/myśli samobójcze Depresja jest związana ze 
zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych, samookaleczeń i samobójstwa (zdarzenia związane z samobójstwem). Ryzyko utrzymuje się do czasu 
uzyskania znaczącej remisji. Poprawa może nie wystąpić w ciągu pierwszych tygodni leczenia a nawet dłużej, dlatego pacjentów należy ściśle 
obserwować, aż do uzyskania znaczącej poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnych 
etapach powrotu do zdrowia. Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego 
stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i powinni być 
uważnie obserwowani podczas leczenia.  Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych, dotyczących leków przeciwdepresyjnych 
stosowanych u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wykazała u pacjentów w wieku poniżej 25 lat zwiększone (w porównaniu z 
placebo) ryzyko zachowań samobójczych.  W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i po zmianach dawki, należy ściśle obserwować 
pacjentów, szczególnie z grupy wysokiego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy powiadomić o konieczności obserwowania 
jakiegokolwiek klinicznego pogorszenia stanu, zachowań lub myśli samobójczych i niezwykłych zmian w zachowaniu oraz natychmiastowego 
zwrócenia się o poradę lekarską, jeśli te objawy wystąpią. Jednoczesne leczenie inhibitorami CYP1A2 (patrz punkty 4.3 i 4.5) Należy zachować 
ostrożność, stosując produkt Lamegom z umiarkowanymi inhibitorami CYP1A2 (np. propranololem, enoksacyną), ponieważ może to powodować 
zwiększoną ekspozycję na agomelatynę. Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu” 
4.8 Działania niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa W badaniach klinicznych ponad 8 000 pacjentów z depresją otrzymywało 
produkt Lamegom. Działania niepożądane zazwyczaj były łagodne lub umiarkowane i występowały w pierwszych dwóch tygodniach leczenia. 
Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: ból głowy, nudności i zawroty głowy. Zazwyczaj były to przemijające działania niepożądane i na 
ogół nie prowadziły do przerwania leczenia. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych  W poniższej tabeli przedstawiono działania 
niepożądane obserwowane podczas badań klinicznych kontrolowanych placebo oraz kontrolowanych substancją czynną. Działania niepożądane 
wymieniono poniżej zgodnie z następującą konwencją: bardzo częste (≥1/10); częste (≥1/100 do <1/10); niezbyt częste (≥1/1 000 do <1/100); 
rzadkie (≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadkie (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych). 
Częstości występowania nie były korygowane względem placebo.

Klasyfikacja układów i narządów
Częstość 
występowania

Preferowane określenie

Zaburzenia psychiczne

Często
Lęk

Niezbyt często

Myśli lub zachowania samobójcze (patrz punkt 4.4)
Pobudzenie oraz powiązane objawy* (takie jak drażliwość i niepokój)
Agresja*
Koszmary senne*
Nietypowe sny*
Stan splątania*
Mania/hipomania*, Objawy te mogą być także spowodowane przez chorobę 
podstawową (patrz punkt 4.4).

Rzadko Omamy*

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często Ból głowy

Często
Zawroty głowy
Senność
Bezsenność

Niezbyt często
 Parestezje
 Zespół niespokojnych nóg*
Migrena

Rzadko Akatyzja*
Zaburzenia oka Niezbyt często Niewyraźne widzenie
Zaburzenia ucha i błędnika Niezbyt często Szumy uszne*

Zaburzenia żołądka i jelit Często

Nudności
Biegunka
Zaparcie
Ból brzucha
Wymioty*

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Zwiększone wartości AlAT i (lub) AspAT [w badaniach klinicznych wartości 
>3- krotnej wartości górnej granicy prawidłowego zakresu dla AlAT i (lub) 
AspAT stwierdzono u 1,2% pacjentów stosujących agomelatynę w dawce 25 
mg na dobę oraz u 2,6% pacjentów stosujących dawkę 50 mg na dobę wobec 
0,5% po placebo].

Niezbyt często
Zwiększona aktywność gamma- glutamylotransferazy* (GGT) (>3-krotnej 
wartości górnej granicy prawidłowego zakresu)

Rzadko

Zapalenie wątroby

Zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej* (>3-krotnej wartości górnej 
granicy prawidłowego zakresu)
Niewydolność wątroby*(1)
Żółtaczka*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często

 Egzema
Wzmożone pocenie
Świąd*
Pokrzywka*

Rzadko
Wysypka rumieniowata
Obrzęk twarzy i obrzęk naczynioruchowy*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki 
łącznej

Często Ból pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Rzadko Zatrzymanie moczu*
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często Zmęczenie

Badania diagnostyczne
Często Zwiększenie masy ciała*
Niezbyt często Zmniejszenie masy ciała*

* Częstość działań niepożądanych określona w badaniach klinicznych na podstawie spontanicznych raportów. (1) Wyjątkowo zgłoszono kilka 
przypadków zakończonych zgonem lub wymagających przeszczepienia wątroby dotyczących pacjentów z czynnikami ryzyka uszkodzenia wątroby. 
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych 
działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące 
do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu 
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania 
niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia. 8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE 
DO OBROTU Pozwolenie nr: 25025 wydane przez  Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych.9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data 
wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.12.2018 r.10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU 
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 12.12.2018 r. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii dostępności Rp – leki wydawane na 
receptę. Produkt refundowany z 30% odpłatnością dla pacjenta.

CENA URZĘDOWA DETALICZNA I MAKSYMALNA KWOTA DOPŁATY PRZEZ PACJENTA ZGODNIE Z: Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie 
wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 
2020 r.

Nazwa, postać i dawka Zawartość opakowania Cena detaliczna Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
Lamegom, tabletki powlekane, 25 mg 28 szt. 65,46 zł 20,83 zł

Lamegom_Reklama_Magazyn Aptekarski_Q1.2020
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Unguator 
w recepturze aptecznej 

Unguator, jak sama 
nazwa wskazuje 
jest urządzeniem, 

które jest wykorzystywane 
do produkcji półstałych 
postaci leku, m.in. maści. 
Pełni rolę mechanicznego 
mieszadła, które łudząco 
przypomina mikser lub 
blender wykorzystywany na 
co dzień w sztuce kulinarnej. 
W porównaniu z tymi 
prozaicznymi, kuchennymi 
urządzeniami unguator 
daje możliwość mieszania 
w płaszczyźnie pionowej.

Pierwszym złym nawykiem, 
który obserwuję od dobrych 
kilku lat, jest nonszalanckie 
podejście do długości 
i szybkości obrotów podczas 
mieszania. W znakomitej 
większości przypadków 
parametry te są zupełnie 
niesłusznie wybierane 
przypadkowo lub zgodnie 
z błędnym widzimisię 
osoby sporządzającej lek. 
Zazwyczaj ustawiamy obroty 
na „7” i w zależności od typu 
unguatora ustalamy czas 

mieszania. W przypadku 
unguatora półautoma-
tycznego momentem 
zwiastującym zakończenie 
pracy jest zmęczenie mięśni 
przedramienia, a w przypadku 
automatycznej wersji 
premium ostatni pacjent 
w kolejce do pierwszego 
stołu. Już zupełnie poważnie 
– nie ma jednoznacznych 
zaleceń dotyczących 
szybkości i czasu obrotów. 
Masło kakaowe, by ulec 
stopieniu, wymaga szybkiego 
i intensywnego mieszania 
w unguatorze, podczas gdy 

Obecny niemal w każdej recepturze unguator wypiera powoli z receptury 
symbole tradycyjnego aptekarstwa, czyli moździerz i pistel. Niestety, nie 
zawsze urządzenie to jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, 
co może powodować daleko idące konsekwencje. Warto więc dokładniej 
przyjrzeć się unguatorowi, obalić pewne mity i przyzwyczajenia związane 
z jego stosowaniem w recepturowej izbie, a przede wszystkim w pełni 
wykorzystać jego nieodkryte dotąd możliwości.

R E C E P T U R A 

mgr farm.
Artur Rakowski,  
farmaceuta, bloger 
i promotor zdrowia

SZYBKO, WOLNO, DŁUGO, 
KRÓTKO?
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M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  |  M A R Z E C  2 0 2 0

Wydając maść receptu-
rową pacjentowi, warto 

zwrócić uwagę, że 
zamiast palca do 

wydobywania maści 
powinien używać tłoka, 

który znajduje się 
w niemal każdej tubie 

do unguatora.

maści emulsje lubią raczej 
długie i spokojne obroty.

Rp.
3% Acidi borici 20,0 
Eucerini ad 50,0 
M.f. ung.

To książkowy przykład, jak 
zepsuć w zasadzie banalną 
recepturę, robiąc wszystko 
w pośpiechu. Część osób 
odważone podłoże przenosi do 
tuby, wlewa całość (gorącego, 
o zgrozo!) sporządzonego 
wcześniej roztworu kwasu 
bornego i miesza przez 3-4 
minuty na wysokich obrotach. 
Po tym czasie w obliczu 
niezaabsorbowanego 
roztworu pływającego 
na powierzchni podłoża 
„farmaceuta technolog” 
z uporem maniaka zwiększa 
jeszcze bardziej obroty 
i dalej prowadzi mieszanie. 
Efekt – mniej niż zadowalający. 

Tymczasem prawidłowo 
wykonana recepta powinna 
rozpocząć się od zamieszania 
samego podłoża, by 
równomiernie wypełniło tubę 
i zakryło nieszczelności w jej 
tłoku. Następnym krokiem 
jest powolne mieszanie 

roztworu z podłożem przez 
dłuższy czas, np. 5-8 minut. 
Jeśli po tym czasie absorpcja 
fazy wodnej nas nie zachwyci, 
można delikatnie zwiększyć 
obroty i mieszać całość 
jeszcze przez kilka minut.

MIESZANIE VS. 
MIKRONIZACJA

„Jak zrobić tę receptę?”, „Hmm... 
Wrzuć całość do tuby i zamie-
szaj w unguatorze.” Prawdziwy 
dialog posłyszany w aptece, 
która szczyci się, że wykonuje 
leki recepturowe w 15 minut, 
świetnie przybliży wam kolejny 
przykład błędnego wykorzy-
stania unguatora w praktyce 
recepturowej. Dla wielu 
farmaceutów rozdrabnianie jest 
tożsame z mieszaniem. Wszak 
na zwiększonych obrotach, 
wszystko „ładnie się wkręci”. 
O ile w przypadku substancji 
rozpuszczalnych w podłożu 
jest w tym wiele prawdy, o tyle 
w przypadku maści Wilkinsona 
czy prostej maści z mocznikiem 
takie założenie może 
prowadzić do przygotowania 
peelingu. W najlepszym 
wypadku sporządzimy maść, 
której konsystencja jest 
niejednorodna, a większość 
składników ulokowała się 
na dnie tuby. To tak jakby 
wrzucić do miski kilogram 
cukru i ręcznym mikserem 
usiłować przygotować 
cukier puder. Powodzenia!

DAWAJ, DAWAJ! WYŻSZE 
OBROTY!

Wielu uważa, że wzrost 
temperatury spowodowany 
tarciem mieszadła 
unguatora jest czymś 
najlepszym, co może spotkać 
sporządzaną formulację. 
I tak, i nie! W przypadku 
wspomnianych już substancji 
rozpuszczalnych w podłożu 
wzrost temperatury rzeczy-
wiście przekłada się na lepszą 
rozpuszczalność substancji. 
W przypadku wymienionych 

już w tym artykule maści 
emulsji intensywne mieszanie 
składników z podłożem 
i nagłe ochłodzenie może 
doprowadzić do nieodwra-
calnego rozdzielnia faz.

KOCHAM TUBY I TUBY 
NIENAWIDZĘ...

Dla wielu z nas unguator 
jest synonimem wygody 
i krótkiego czasu sporządzania 
leku. Dodatkowym atutem jest 
to, że tuba pełni od razu rolę 
zewnętrznego opakowania. Nie 
musimy walczyć z dokładnym 
i czasochłonnym przeniesie-
niem maści z moździerza do 
innego opakowania. Tuba 
eliminuje również ryzyko 
strat. Tuba jest poręczna – 
wyposażona jest w tłok, który 
umożliwia korzystanie z maści 
niemal ze stuprocentową 
wydajnością. Jednak nawet 
coś, co jest atutem, może 
stać się przekleństwem, 
jeśli jest niewłaściwie wyko-
rzystywane. Wykonywanie 
maści w moździerzu dawało 
możliwość obserwowania 
całego procesu powstawania 
maści od momentu mieszania 
składników aż po przeniesienie 
gotowej maści do opakowania. 
Dzięki temu osoba sporzą-
dzająca lek mogła w czasie 
rzeczywistym kontrolować 
konsystencję maści i w porę 
zareagować na pojawiające się 
niezgodności. W przypadku 
maści sporządzonej w tubie 
w większości przypadków 
kontrola jakości sprowadza 
się do odkręcenia nakrętki 
i rzucenia okiem na górną 
powierzchnię maści. 

CZOPKI METODĄ... 
UNGUATORA

Przez spory kawałek czasu 
mojej recepturowej kariery 
byłem zafascynowany 
możliwością wykonania 
czopków metodą wylewania 
z wykorzystaniem unguatora. 
Napiszę nieskromnie – sztukę 

R E C E P T U R A 
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tę opanowałem do perfekcji 
i chwaliłem się wszem i wobec 
farmaceutycznym kolegom 
i koleżankom. Do czasu aż 
karkołomnie próbowałem 
sporządzić tym sposobem 
czopki z metronidazolem.

Rp. Metronidazoli 0,45 
Oleum Cacao q.s. 
M.f. supp.

Dotarło wtedy do mnie, 
że do tej pory w moje ręce 
wpadały recepty, gdzie 
zawartość składników stałych 
była niewielka w stosunku 
do całej masy czopka. 
Wówczas sporządzanie 

czopków tym sposobem 
było czystą przyjemnością. 
Jednak gdy na 24 g masła 
kakaowego przypadało ok. 
10 g proszku, wykonanie 
czopków metodą wylewania 
z wykorzystaniem unguatora 
graniczyło z cudem.

PRACUJĄC 
Z UNGUATOREM

Unguator jest i powinien 
być w moim przekonaniu 
nieodzownym wyposażeniem 
nowoczesnej receptury. Jest 
narzędziem, które usprawnia 
pracę i daje możliwość 
wykonywania w jednym 

czasie kilku czynności. Nie 
jest jednak urządzeniem typu 
all-in-one. Nie jest robotem 
kuchennym, ale nieco 
droższą wersją blendera lub 
misera, dzięki któremu nie 
musimy ślęczeć 10 minut 
nad mieszaniem składników 
i możemy w tym czasie zająć 
się czymś ważniejszym. 
Pamiętajmy więc, że – jak 
w większości pracy rzemieśl-
niczej – narzędzie zawsze 
jest wtórne i drugorzędne. 
Świetnie, jeśli jest możliwość 
korzystania z niego, ale 
musi towarzyszyć temu 
doświadczenie i umiejętności 
recepturowe technologa.

R E C E P T U R A 

PRZEKAŻ PACJENTOWI 
Wydając maść recepturową pacjentowi, warto zwrócić uwagę, że zamiast palca do 
wydobywania maści powinien używać tłoka, który znajduje się w niemal każdej tubie 
do unguatora. Leki recepturowe również mają określoną trwałość, która w przypadku 
maści zawierających wodę wynosi zaledwie 7 dni. 

Dla wielu z nas ungu-
ator jest synonimem 
wygody i krótkiego 
czasu sporządzania 
leku. Dodatkowym 
atutem jest to, że tuba 
pełni od razu rolę 
zewnętrznego opako-
wania. Nie musimy 
walczyć z dokładnym 
i czasochłonnym 
przeniesieniem maści 
z moździerza do 
innego opakowania.

R E K L A M A
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Konsekwencje mody na 
zdrowy styl życia 

i ekologię stopniowo 
stają się odczuwalne 
również w aptekach, 

a skład leków wielu 
pacjentów czyta równie 

dokładnie jak produktów 
spożywczych. Ilość 

substancji pomocniczych 
w stosunku do ilości 
substancji czynnych 

w lekach osobom bez 
fachowej wiedzy może 

wydać się przesadna. 
Czy jednak naprawdę jest 

się czego obawiać?

Farmaceuta vs. mity – 
nagonka na substancje 
pomocnicze

Substancje pomocnicze 
to składniki leków, 
które w odróżnieniu 

od substancji czynnych 
są pozbawione działania 
terapeutycznego i są obojętne 
dla zdrowia. Ich obecność 
w składzie leku ma na celu 
nadać mu odpowiednią postać 
(tabletki, maści, syropu), 
zapewnić odpowiednią 
biodostępność, zwiększyć 
jego trwałość (konserwanty), 
poprawić walory smakowe 
(np. zamaskować gorzki 
smak substancji czynnej) 
lub ułatwić identyfikację 
leku (barwniki). Wykaz 
substancji pomocniczych 
dopuszczonych do stosowania 
przy produkcji leków wraz 
z wymaganiami jakościowymi 
znajduje się w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 16 
stycznia 2003 r. w sprawie 

środków konserwujących, 
słodzących, barwników 
i przeciwutleniaczy, które 
mogą wchodzić w skład 
produktów leczniczych. 

SUBSTANCJE POMOCNICZE 

Można wśród nich 
wyróżnić substancje:

• wypełniające/rozcień-
czające – dodawane 
podczas formulacji w celu 
uzyskania odpowiedniej 
masy i objętości jednostki 
leku (np. laktoza, celuloza 
i skrobia dodawane do 
tabletek czy recepturowych 
proszków dzielonych),

• wiążące – stosowane 
w celu uzyskania spójności 
masy podczas formulacji, 
umożliwiającej uzyskanie 

formy leku (poliwinylopi-
rolidon, żelatyna, skrobia),

• rozsadzające – przyspie-
szają proces rozpadu 
(np. tabletek w przewodzie 
pokarmowym), wpływając 
bezpośrednio na dostęp-
ność substancji leczniczej 
(kroskarmeloza sodowa, 
krospowidon, skrobia),

• poślizgowe (lubrykanty) 
– zapobiegają zbrylaniu 
materiału, zmniejszają 
tarcie między cząsteczkami 
materiału, ułatwiają 
zsypywanie materiału 
do matryc, zmniejszają 
przyczepność wytwarzanej 
formy leku do matryc 
(talk, magnezu stearynian, 
uwodorniony olej roślinny),

F A R M A C E U T A  V S .  M I T Y  M E D Y C Z N E 

mgr farm. 
Joanna Krajewska
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Nie ma żadnych nauko-
wych doniesień 
o jakiejkolwiek toksycz-
ności stearynianiu 
magnezu. Jego 
właściwości wiążące 
i poślizgowe ułatwiają 
nie tylko połykanie 
tabletek, ale również 
zabezpieczają przed 
przyleganiem leków 
do urządzeń produk-
cyjnych. 

F A R M A C E U T A  V S .  M I T Y  M E D Y C Z N E 

• powlekające – tworzące 
otoczkę tabletki, która 
może modyfikować czas 
oraz miejsce uwalniania 
substancji leczniczej 
(otoczki dojelitowe), 
chronić przed wpływem 
czynników zewnętrznych, 
nadawać estetyczny 
wygląd, ułatwiać połykanie, 
maskować smak lub 
zapach składników leku 
(hydroksypropylome-
tyloceluloza, polimery 
kwasu metakrylowego),

• konserwujące – zabez-
pieczają przed skażeniem 
mikrobiologicznym 
w trakcie przechowywania/
użytkowania, mogącym 
obniżyć skuteczność leku 
(rozkład substancji czynnej) 
– np. tiomersal, kwas borny,

• barwniki i substancje 
zapachowe – poprawiają 
wygląd i smak postaci 
leku oraz dodatkowo 
umożliwiają identyfikację 
np. dawek leku. 

KONTROWERSJE – 
KONSERWANTY

W ostatnim czasie coraz 
bardziej słyszalne są głosy 
kwestionujące bezpieczeństwo 
substancji pomocniczych 
stosowanych w lekach. 
Najwięcej kontrowersji 
budzi tiomersal – organiczny 
związek rtęci znany ze swoich 
właściwości antyseptycznych 
i przeciwgrzybiczych, 
stosowany jako środek 
konserwujący w wyrobach 
farmaceutycznych, w tym 
w szczepionkach i innych 
produktach biologicznych 
do wstrzykiwań. Zwolennicy 
ruchu antyszczepionkowego 
ten właśnie związek posądzają 
o wywoływanie niepożądanych 
odczynów poszczepiennych 
na czele z autyzmem. Takiego 
związku nie potwierdziły 
jednak liczne badania kliniczno-
-kontrolne i kohortowe. 

Wiadomo natomiast, że okres 
półtrwania etylortęci we 
krwi wynosi od 3 do 7 dni, 
w związku z czym jej poziom 
we krwi i mózgu po podaniu 
skumulowanych dawek szcze-
pionek nie osiąga poziomu 
toksycznego, a dostępne 
dowody zdecydowanie 
potwierdzają bezpieczeństwo 
stosowania tiomersalu jako 
środka konserwującego 
w szczepionkach podawanych 
niemowlętom i dzieciom 
(oświadczenie Światowego 
Komitetu Doradczego 
ds. Bezpieczeństwa Szczepień 
(ang. GACVS), eksperta 
klinicznego i naukowego 
oraz organu doradczego 
ustanowionego przez WHO, 
2012). Obecnie w Polsce jedyną 
szczepionką zawierającą 
tiomersal stosowaną u dzieci 
w ciągu dwóch pierwszych lat 
życia jest pełnokomórkowa 
szczepionka przeciwko błonicy, 
tężcowi i krztuścowi (DTP; IBSiS 
BIOMED S.A.). Ze względu na 
przerwy między kolejnymi 
dawkami szczepionki (szcze-
pienie DTP składa się z czterech 
dawek – w drugim, 3-4 i 5-6 
miesiącu życia jako szczepienie 
pierwotne, a następnie w wieku 
16-18 miesięcy czwarta dawka 
podawana jest jako szczepienie 
uzupełniające) i potwierdzone 
szybkie usuwanie etylortęci 
z organizmu przyjęcie nawet 
czterech dawek szczepionki 
DTP w pierwszych dwóch 
latach życia dziecka nie 
powoduje żadnego negatyw-
nego kumulatywnego wpływu. 
Spośród substancji konserwu-
jących udowodnione działanie 
toksyczne u dzieci i niemowląt 
ma natomiast kwas borowy 
(borny), niegdyś popularny 
składnik maści na odparzenia 
pieluszkowe u dzieci. Obecnie 
nie stosuje się go jako składnika 
preparatów dla noworodków 
ze względu na większą 
przepuszczalność skóry niż 
u osób dorosłych i ryzyko 
jego kumulacji w wątrobie 
i układzie nerwowym.

KONTROWERSJE 
– SUBSTANCJE 
POWLEKAJĄCE

Coraz częściej w ogniu krytyki 
przeciwników konwencjonalnej 
medycyny znajduje się 
stearynian magnezu. Według 
najczęściej powtarzanej opinii 
związek ten może osadzać 
się na ścianach jelit, tworząc 
nieprzepuszczalną powłokę, 
kumulować się w organizmie, 
a przez to hamować wchła-
nianie substancji odżywczych. 
Pojawiają się również głosy, 
że „przytępia” on działanie 
układu odpornościowego. 
Podstawą mitów o osłabianiu 
odporności przez stearynian 
magnezu stała się publikacja 
z 1990 roku (Tebbey P.W., 
Buttke T.M.: Molecular basis 
for the immunosuppressive 
action of stearic acid on T 
cells, Immunology, 1990 Jul; 
70(3):379-84.), w której badano 
wpływ dużych dawek kwasu 
stearynowego na limfocyty T 
myszy w warunkach in vitro, 
co zostało następnie nadinter-
pretowane, a wyniki ekstrapo-
lowane z kwasu stearynowego 
na stearynian magnezu. Nie 
ma żadnych naukowych 
doniesień o jakiejkolwiek 
toksyczności stearynianu 
magnezu. Jego właściwości 
wiążące i poślizgowe ułatwiają 



48 

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  |  M A R Z E C  2 0 2 0

W ostatnim czasie 
coraz bardziej słyszalne 
są głosy kwestionujące 

bezpieczeństwo 
substancji pomocni-
czych stosowanych 
w lekach. Najwięcej 
kontrowersji budzi 

tiomersal – organiczny 
związek rtęci znany ze 

swoich właściwości 
antyseptycznych 

i przeciwgrzybiczych, 
stosowany jako środek 

konserwujący 
w wyrobach farmaceu-

tycznych, w tym 
w szczepionkach 

i innych produktach 
biologicznych do 

wstrzykiwań. 
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nie tylko połykanie tabletek, 
ale również zabezpieczają 
przed przyleganiem leków 
do urządzeń produkcyjnych. 
W przewodzie pokarmowym 
stearynian magnezu rozkłada 
się do magnezu, kwasu 
stearynowego i palmitynowego, 
które podlegają dobrze 
zbadanemu metabolizmowi. 
Ilości przyjmowane wraz z 
lekami z całą pewnością nie 
mogą „zakleić” jelit ani blokować 
wchłaniania przez nie substancji 
leczniczych i składników 
pokarmowych. W badaniach 
na szczurach ustalono, że 
dopiero przy dawkach 
2500 mg/kg m.c./dobę 
przyjmowanych przez 
3 miesiące u niektórych 
osobników pojawiają się 
efekty uboczne (m.in. spadek 
masy ciała, kamica nerkowa, 
spadek masy wątroby). 

KONTROWERSJE 
– SUBSTANCJE 
WYPEŁNIAJĄCE

Do standardowo stosowa-
nych substancji wypełnia-
jących należy laktoza oraz 
skrobia. Oba cukry mogą 
wywołać niekorzystne 
objawy tylko w wyjątkowych 
sytuacjach – u osób 

z nietolerancją laktozy lub 
z celiakią (skrobia). Stopień 
dolegliwości zależy jednak 
od poziomu nietolerancji 
oraz od ilości zażywanych 
leków – należy pamiętać, że 
leki dostarczają niewielkich 
ilości tych składników 
w porównaniu z produktami 
spożywczymi. Zgodnie 
z normami farmakopealnymi 
skrobia wykorzystywana 
przy produkcji leków 
może zawierać śladowe 
ilości glutenu (<0,3 proc.), 
co oznacza zawartość 
glutenu poniżej 100 ppm, 
podczas gdy za produkt 
bezglutenowy uważa się 
taki, w którym zawartość 
glutenu nie przekracza 
30 ppm. Obecnie nie ma 
obowiązku oznaczania 
leków pod kątem zawartości 
glutenu – osoby z celiakią 
mogą posłużyć się opraco-
wanym przed laty wykazem 
leków bezglutenowych 
bądź też szukać informacji 
bezpośrednio u producenta. 
W lepszej sytuacji są osoby 
z nietolerancją laktozy, 
która w przeciwieństwie 
do glutenu musi być 
wymieniona jako składnik 
leku, więc zdecydowanie 
łatwiej jest obliczyć ilość 

tego cukru, jaką dostarczy 
lek. Dodatkowo uważa się, 
że zdecydowana większość 
osób z nietolerancją laktozy 
może bezpiecznie przyjąć 
ponad 10 gramów tego cukru 
na dobę, zatem zagrożenie 
związane z farmakoterapią 
jest relatywnie niewielkie. 
Niemniej jednak istnieją 
przypadki pojawienia się 
objawów po spożyciu 
zaledwie 200 mg laktozy.

Substancje pomocnicze to 
niezbędne składniki leków, 
bez których niemożliwe 
byłoby nadanie im odpo-
wiedniej postaci, zapew-
nienie trwałości, pożądanej 
biodostępności i szybkości 
uwalniania. Jak każda 
substancja, u niektórych 
osób mogą one wywoływać 
reakcje nadwrażliwości 
o indywidualnym nasileniu. 
Każdy ze stosowanych 
składników leków przechodzi 
jednak szereg badań 
i kontroli oraz musi uzyskać 
dopuszczenie do stosowania 
– zatem dla większości 
populacji są one obojętne 
dla zdrowia. Propagowane 
przez niektóre środowiska 
poglądy o ich toksyczności 
nie są oparte na żadnych 
racjonalnych przesłankach, 
ani tym bardziej na wynikach 
badań naukowych.

R E K L A M A
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Przyczynami nieżytu 
nosa mogą być: praca 
w klimatyzowanych 

pomieszczeniach, czynniki 
fizyczne (zmiana temperatury, 
wilgotności otoczenia), 
zanieczyszczenie środowiska, 
stosowanie niektórych leków, 
zmiany hormonalne, zakażenia 
grzybicze czy polipy nosa.

Chorzy bardzo często 
bagatelizują katar i czekają, 
aż sam przejdzie. Tymczasem 
nieleczony może być przyczyną 
zapalenia oskrzeli, ucha 
wewnętrznego, migdałków 
albo zatok. Katar sienny ma 
zupełnie inne podłoże: jest 
konsekwencją alergii na pyłki 
roślinne. W ciągu ostatnich 
lat katar sienny stał się bardzo 
powszechnym problemem, 
zwłaszcza wśród dzieci. Jego 

objawami są: napady kichania, 
wodnisty wyciek z nosa, 
łzawienie, często połączone 
z zapaleniem spojówek. Alergicy 
nie mają łatwego życia. Jak tylko 
ustąpi katar spowodowany 
pyłkami, to na skutek obniżonej 
odporności szybko „łapią” 
katar bakteryjny lub wirusowy. 
W konsekwencji zdarza się, 
że mają katar przez cały rok.

LECZENIE NIEŻYTU NOSA 

W przypadku ostrego nieżytu 
nosa postępowanie lecznicze 
polega na podawaniu leków 
objawowych takich jak wapno, 
witamina C i rutyna. Ulgę 
pacjentom, którzy nie mogą 
swobodnie oddychać, przy-
niosą leki obkurczające błonę 
śluzową nosa, które zmniejszą 
jej przekrwienie i obrzęk oraz 

ilość utrudniającej normalne 
funkcjonowanie wydzieliny. 
Trzeba mieć jednak na uwadze, 
że preparaty te mogą być 
stosowane do 7 dni 
i mogą prowadzić do wtórnego 
wysuszenia śluzówki. 

Pomocne będą preparaty 
nawilżające i oczyszczające nos. 

WALKA NIE TYLKO 
Z KATAREM

Osoby zakatarzone powinny 
unikać picia alkoholu, który 
rozszerza naczynia krwionośne 
i powoduje nasilony wyciek 
wydzieliny z nosa. Można 
stosować wodę morską 
(zwłaszcza u niemowląt 
i dzieci), która oczyszcza 
i nawilża zmieniony przez 
zapalenie nabłonek.  (bch) 

Okrutnie się mści na 
tych, którzy traktują go 
jak błahą przypadłość 
i nawet nie podejmują 
leczenia. Mowa 
o katarze, który może 
okazać się dużym 
problemem, gdy nie 
jest właściwie leczony.

Jak leczyć katar 
N I E Ż Y T  N O S A 

R E K L A M A



Gdy krew nie odpływa 
Przed kilku laty

lekarze sprawdzali 
powszechność 

występowania chorób 
żył u Polaków. Okazało 

się, że objawy ze 
strony układu żylnego 

kończyn dolnych, od 
najlżejszych po 

zaawansowane, ma aż 
połowa dorosłych 

Polaków.

Żylaki to schorzenie 
powierzchniowego 
układu żylnego, który 

odprowadza z kończyn 
tylko 10 proc. krwi, niewielki 
więc jest jego wpływ na 
prawidłowe jej krążenie 
w organizmie. Biorąc pod 
uwagę te dane, można by 
dojść do wniosku, że zmiany 
chorobowe w obrębie tego 
układu powinny w niewielki 
sposób oddziaływać na 
organizm. Jest to błędny 
wniosek, bowiem nawet 
przy niewielkich zmianach 
dyskomfort odczuwany 
przez osobę chorą może 
być bardzo duży. 

Pajączkom towarzyszy często 
wieczorna ciężkość nóg, 
czasem dochodzą do tego 
również nocne, bolesne kurcze 
łydek. Objawy te nie muszą 
wcale oznaczać, że mamy 
problem z żylakami, powinny 
jednak skłonić do wizyty 
u lekarza pierwszego kontaktu, 
bo niewątpliwie są sygnałem, 
że coś złego dzieje się 
w organizmie.

ZGRUBIENIA, 
PRZEBARWIENIA, OBRZĘKI

Wielu pacjentów bagatelizuje 

pierwsze sygnały. Jednak gdy na 
nogach pojawią się zmiany 
w postaci poskręcanych 
i nabrzmiałych żył, należy udać 
się do lekarza.  Z czasem 
nabrzmiałe żyły uwypuklają się, 
potem pojawiają się na nich 
zgrubienia. Źle odżywiona skóra 
łuszczy się. Dalszy postęp choro-
by widoczny jest w postaci 
przebarwień żylnych, szczegól-
nie w okolicy kostek – plamy 
mają kolor brązowy. W gorące 
dni, a zwłaszcza w upalne 
wieczory, kostki są też obrzęk-
nięte. U kobiet objawy choroby 
mogą wzmagać się wraz ze 
zmianami hormonalnymi zwią-
zanymi z miesiączkowaniem.

CIĘŻKOŚĆ I  KURCZE
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KASZTANOWIEC I RUSZCZYK KOLCZASTY
Naturalnymi substancjami poprawiającymi krążenie żylne w kończynach dolnych są 
kasztanowiec i ruszczyk kolczasty. Kasztanowiec wzmacnia ścianki naczyń i uszczelnia 
je, zapobiegając ich pękaniu. Ma także działanie przeciwzakrzepowe. Preparaty z kasz-
tanowcem polecane są osobom mającym problemy z  obrzękami i  tzw. ciężkimi 
nogami. Kasztanowiec wykazuje również właściwości przeciwzapalne i  ściągające. 
Krążenie żylne oraz naczynia krwionośne w nogach wspiera również ruszczyk kolczasty. 
Poprawia on elastyczność, zmniejsza zastój żylny i obkurcza naczynia. Pomaga również 
zmniejszyć obrzęk i przynosi uczucie lekkości w nogach. 

S P O S Ó B  N A  Z D R O W E  N O G I 



Ostatnim, najcięższym objawem 
żylaków są otwarte rany – 
owrzodzenia.

NIE TYLKO WIEK

Wspomniane na wstępie 
badania wykazały, że owrzodze-
nia występują u 1,5 proc. osób, 
u których wykryto jakiekolwiek 
objawy choroby. Najcięższe 
z nich – począwszy od przebar-
wień, czyli przewlekła niewydol-
ność żylna – występują przede 
wszystkim u osób starszych. 
Wiek i postępujące w związku 
z nim osłabienie ścian żylnych to 
tylko jeden z czynników 
sprzyjających chorobie. Są nimi 
także spadek aktywności oraz 
zesztywnienie i ograniczenie 
ruchomości stawów.
Czasem choroba pojawia się 
jednak już u dwudziestolatków. 
U młodych kobiet pierwsze jej 
symptomy mogą wystąpić na 
przykład w ciąży.

BO KREW NIE ODPŁYWA

Ani wieku, ani ciąży nie można 
jednak „obwiniać” o to, że są 
przyczynami powstawania 
żylaków. Przyczyną tą są bowiem 
nieprawidłowości w odprowa-
dzaniu krwi z kończyn dolnych.
Gdy proces ten przebiega 
prawidłowo, krew, która płynie 
najpierw w dół, bez problemu 
pokonuje też drogę do góry. Jej 
cofaniu się, poddaniu się siłom 
ciążenia zapobiegają prawidło-
wo działające zastawki żylne. 
Jeśli jednak nie spełniają one 
dostatecznie swej funkcji lub 
gdy żyły są rozszerzone, krew 
cofa się, zamiast płynąć we 
właściwym kierunku. Dzieje się 
tak również w przypadku, gdy 
mięśnie łydek są przykurczone 
i osłabione.
A jeśli krew nie odpływa z żył we 
właściwym tempie, zaczyna 
w nich zalegać, co prowadzi do 
wzrostu ciśnienia żylnego. Nad- 
ciśnienie uruchamia całą kaska- 
dę procesów patologicznych.

LIKWIDACJA 
NADCIŚNIENIA

Celem leczenia choroby na 
każdym etapie jest więc 
likwidacja nadciśnienia żylnego, 
nawet jeśli pacjenci zgłaszają się 
do lekarza jedynie z przyczyn 
estetycznych, bo chcieliby, by 
ich nogi znów ładnie i zdrowo 
wyglądały. Pacjentom z niewiel-
kimi zmianami lekarze proponu-
ją zwykle kompresjoterapię, 
która polega na stosowaniu 
specjalnych uciskowych 
podkolanówek, pończoch czy 
rajstop dobieranych na miarę 
w sklepach medycznych. 
Kompresjoterapię stosuje się 
także w późniejszych stadiach 
przewlekłych zaburzeń żylnych. 
Terapia ta często wspomagana 
jest lekami zmniejszającymi 
obrzęk i uszczelniającymi 
ściany żył.
Można rozważyć również 
przyjmowanie leków flebotro-
powych. 

CZASEM POTRZEBA 
CHIRURGA

W przypadku zmian zaawanso-
wanych i dokuczliwych stosuje 
się rozwiązania radykalniejsze – 
operacyjnie usuwa się niewydol-
ne pnie żylne. Metoda ta nosi 
nazwę strippingu i polega na 
nacięciu żyły poniżej i powyżej 
zmian, a następnie na usunięciu 
poszerzonej żyły. W przypadku 
mniejszych żylaków metodę 
usuwania fragmentów żył 
nazywa się miniflebektomią. 
Zabieg polega na niewielkim 
nacięciu skóry i usunięciu żylaka 
za pomocą haczyka.
Nowoczesne specjalistyczne 
ośrodki chirurgiczne proponują 
też inne metody leczenia 
żylaków. Skleroterapia kompre-
syjna polega na przykład na 
ostrzykiwaniu żył lekami 
powodującymi ich zarastanie. 
Podobny skutek daje leczenie 
wewnątrznaczyniowe, w którym 
wykorzystuje się sondy 
emitujące światło laserowe. (MG) 
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Sylimaryna w leczeniu 
i ochronie wątroby

Sylimaryna to 
kompleks 

flawonolignanów 
pozyskiwanych 

z owoców ostropestu 
plamistego, rośliny 

należącej do gatunku 
astrowatych. Jest to 

obecnie najlepiej 
przebadany produkt 

pochodzenia 
roślinnego stosowany 

w leczeniu chorób 
wątroby. 

Wątroba to największy 
i najbardziej złożony 
pod względem 

wykonywanych funkcji gruczoł 
wydzielania wewnętrznego 
w ludzkim organizmie. Jej rola 
to przetwarzanie składników 
odżywczych w łatwo przyswa-
jalne przez komórki substancje, 
odtruwanie z toksycznych 
substancji przyjmowanych 
z pożywieniem bądź będących 
odpadami przemiany materii. 
Bierze też udział w procesach 
termoregulacji, w utrzymywaniu 
prawidłowej krzepliwości 
krwi, we wspomaganiu pracy 
układu odpornościowego, 
a także magazynowaniu 
substancji nadających się do 
ponownego wykorzystania. 
Jest nieustannie narażona na 
uszkodzenia spowodowane 
np. nadużywaniem alkoholu, 
chorobami wirusowymi 
(zwłaszcza WZW typu B i C), 
działaniem leków i substancji 
toksycznych czy zastojem 
żółci. Co prawda wątroba się 
regeneruje, nie jest jednak 
niezniszczalna, a jej uszkodzenia 
prowadzą do przewlekłych 
stanów zapalnych, stłuszczenia, 

zwłóknień, marskości, a nawet 
raka wątrobowokomórkowego. 
Ponieważ nie jest unerwiona 
czuciowo, pacjenci przez lata 
mogą nie wiedzieć o postępu-
jącym procesie degeneracji tego 
narządu. Bardzo często jedyną 
szansą na wczesne wykrycie 
choroby są badania profilak-
tyczne – badanie krwi, próby 
wątrobowe, USG, tomografia 
komputerowa, scyntygrafia 
lub rezonans magnetyczny. 

DZIAŁANIE 
HEPATOPROTEKCYJNE

W przebiegu chorób wątroby 
stosuje się leczenie przyczyno-
we, uzależnione od czynnika 
etiologicznego rozwijających się 
uszkodzeń, a także działanie 
hepatoprotekcyjne, czyli 
ochronę wątroby przed 
czynnikami toksycznymi 
i wspieranie jej funkcji metabo-
licznych, detoksykacyjnych 
i regeneracyjnych. Jedną 
z najczęściej stosowanych 
substancji używanych do tego 
celu jest sylimaryna, czyli 
kompleks flawonolignanów 
pozyskiwanych z owoców 
ostropestu plamistego (Silybum 
marianum), rośliny należącej do 
gatunku astrowatych. Jest to 
obecnie najlepiej przebadany 
produkt pochodzenia roślinne-
go stosowany w leczeniu 
chorób wątroby, a wśród 
zawartych w nim związków 
najbardziej aktywna biologicz-
nie jest sylibina (inne substancje 
czynne to m.in. sylidianina oraz 
sylikrystyna). Sylimaryna ma 
działanie antyoksydacyjne, 
przeciwzapalne, hamujące 
wnikanie toksyn do wnętrza 
hepatocytów, zapobiegające 

utlenianiu lipidów, przeciwzw-
łóknieniowe, regeneracyjne czy 
zapobiegające deficytowi 
glutationu. 

DAWKOWANIE

Sylimaryna nie jest rozpuszczal-
na w wodzie, najczęściej 
stosowana jest więc w formie 
kapsułek zawierających 
wystandaryzowane ilości 
ekstraktu roślinnego (70-80 proc.). 
Wchłanianie substancji 
czynnych z przewodu pokarmo-
wego jest stosunkowo niskie 
(testy na zwierzętach wykazały 
je na poziomie zaledwie 2-3 proc.), 
dlatego bardzo ważne jest, by 
preparaty z sylimaryną 
podawane były w odpowiednio 
dużych dobowych dawkach – 
zgodnie z zaleceniem Niemiec-
kiej Komisji Ekspertów oraz WHO 
powinno to być 200-400 mg, 
jednak w badaniach klinicznych 
nierzadko stosowane są jeszcze 
wyższe dawki, nawet znacząco 
przekraczające 800 mg na dobę 
(w dwóch lub trzech dawkach 
podzielonych). Za górną granicę 
uważa się dawkę 1500 mg na 
dobę, przy czym możliwym 
objawem ubocznym terapii jest 
jedynie łagodny efekt przeczysz-
czający. Sylimaryna jest 
substancją o znikomej 
toksyczności i bardzo dobrej 
tolerancji, stosowana jest więc 
w terapii długofalowej, a także 
profilaktycznie, najczęściej 
u osób z grupy ryzyka chorób 
wątroby (alkoholicy, mieszkańcy 
bardzo zanieczyszczonych 
środowisk, pacjenci zarażeni 
wirusem HBV i HCV czy osoby 
z predyspozycjami genetycznymi).

Kamila Śnieżek
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Wstydliwy 
problem

Choć cierpi na nie 
co drugi Polak, do 
lekarza specjalisty 
docierają nieliczni. 

Hemoroidy są 
tematem wstydliwym, 

a chorobą objęta jest 
dodatkowo bardzo 

intymna część 
ludzkiego ciała. 

Jednak hemoroidy 
trzeba leczyć. 

Choroba rozwija 
się powoli, a im 
wcześniej podejmie 

się kurację, tym większe są 
szanse na szybkie pozbycie 
się tego wstydliwego 
i utrudniającego codzienne 
funkcjonowanie problemu. 

CZYM WŁAŚCIWIE SĄ?

Hemoroidy to nic innego jak 
zwyczajne żylaki, tyle że odbytu. 
Inaczej nazywane są też guzkami 
krwawniczymi lub krwawnicami. 
Zdrowe guzki ma każdy 
człowiek, to struktury przypomi-
nające poduszeczki wypełnione 
krwią, które uszczelniają kanał 
odbytu, pozwalając kontrolować 
wypróżnianie. W momencie 
parcia guzki te opróżniają się 
z krwi, umożliwiając człowiekowi 
oddanie stolca. Czasami jednak 
guzki rozciągają się ponad miarę 
i nie do końca opróżniają z krwi. 
Może wówczas dochodzić do 
stanów zapalnych splotów 
żylnych i tkanek odbytu. 
Rozróżnia się hemoroidy 

zewnętrzne i wewnętrzne, 
a przebieg choroby dzieli się na 
kilka faz.  

PRZYCZYNY 
POWSTAWANIA 

U większości osób uskarżających 
się na to nieprzyjemne 
schorzenie za przyczynę 
pojawienia się hemoroidów 
uważa się mało aktywny, 
siedzący tryb życia, dietę ubogą 
w błonnik i wodę, zaburzenia 
rytmu wypróżnień (zaparcia, 
biegunki), otyłość, zbyt wysokie 
ciśnienie w jamie brzusznej, 
a także obciążenia genetyczne. 
Żylakom odbytu sprzyjają też 
zmiany hormonalne pojawiające 
się w czasie ciąży oraz sam 
poród. Bardziej narażone na nie 
są kobiety, które wielokrotnie 
rodziły oraz osoby uprawiające 
seks analny. Ze względu na 
osłabione napięcie mięśniowe 
do grupy podwyższonego 
ryzyka należą też osoby 
w podeszłym wieku. 

JAK JE ROZPOZNAĆ

Pierwszym symptomem 
kłopotów z żylakami jest 
uciążliwe swędzenie i pieczenie 
w okolicach odbytu, uczucie 
niepełnego wypróżnienia, 
a czasami także niewielkie ilości 
jasnoczerwonej krwi zauważal-
nej w stolcu lub na papierze 
toaletowym. Gdy dochodzi do 
wypadania guzka (można go 
wyczuć na zewnątrz odbytu po 
wypróżnieniu), to znak, że 
choroba hemoroidalna weszła 
w bardziej zaawansowaną, 
drugą fazę. Początkowo guzki 
samoistnie cofają się, potem 
trzeba im w tym pomóc ręcznie, 
a w ostatniej, czwartej fazie 
pozostają już na zewnątrz, nie 
dają się odprowadzić i mają 
skłonność do obrzęków, 
zakrzepów i martwicy. 

NIEZBĘDNE BADANIA

Wiele osób ma poważne opory 
przed mówieniem lekarzowi 
o chorobie odbytu, a co dopiero 
przed badaniem per rectum. To 
błąd, gdyż wczesne rozpoznanie 
i rozpoczęcie leczenia pozwala 
pozbyć się hemoroidów szybko, 
skutecznie, a często nawet bez 
interwencji chirurgicznej. 

Badanie per rectum odbywa się 
albo w pozycji łokciowo-kolan-
kowej, albo leżącej bocznej 
(wskazanej w przypadku osób 
starszych). Lekarz palcem bada 
odbyt, kanał odbytu i bańkę 
odbytnicy pacjenta. Takie 
badanie pozwala stwierdzić lub 
wykluczyć chorobę hemoroidal-
ną. W celu oceny stopnia 
zaawansowania choroby 

WSPOMAGA PROCES GOJENIA OSTRYCH 
I PRZEWLEKŁYCH RAN BŁONY ŚLUZOWEJ 

ODBYTU I ODBYTNICY

Wyrób medyczny

  Szczeliny odbytu   Hemoroidy
  Po zabiegu leczenia hemoroidów 
metodą Barrona (ligatura Barrona)

I możesz usiąść bez bólu…
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konieczne jest badanie zwane 
anoskopią – wziernikowanie 
kanału odbytu i końcowego 
odcinka odbytnicy. Obydwa 
badania trwają krótko, są 
bezbolesne i nie wymagają od 
pacjenta wcześniejszego 
przygotowania. 

ZAPOBIEGANIE I  LECZENIE

W przypadku choroby 
hemoroidalnej podstawą jest 
profilaktyka – lekarze radzą 
dbać o zdrową, lekkostrawną 
dietę bogatą w błonnik, pić 
2-2,5 litra wody dziennie, 
regularne się wypróżniać, 
nie spędzać długich godzin 
w pozycji siedzącej, spacerować, 
pływać, wypoczywać z nogami 
uniesionymi do góry. Przestrze-
ganie powyższych zaleceń daje 
dużą szansę, że jelita będą 
pracować sprawnie, znikną przy-
czyny powstawania hemoro-

idów, a choroba wycofa się. 
Jeśli powyższe metody nie 
skutkują, lekarz może zapisać 
czopki, maści, żele i nasiadówki, 
które pomagają łagodzić ból, 
świąd i obrzęki oraz opóźniają 
rozwój guzków. Należy je 
stosować w okresach zaostrze-
nia objawów i zgodnie 
z zaleceniami lekarza. Niektóre 
z tych produktów zawierają 
sterydy, inne zaś naturalne 
substancje, np. wyciąg 
z kasztanowca. 

Czasami, z różnych względów, 
konieczna jest interwencja 
chirurgiczna, czyli usunięcie 
guzków. Najpopularniejsza 
obecnie metoda to tzw. 
gumkowanie hemoroidów 
(metoda Barrona) polegające na 
założeniu na nasadę guzków 
gumowych pierścieni odcinają-
cych dopływ krwi. Metoda jest 
bezbolesna, bardzo szybka 

i skuteczna – guzki obumierają 
i odpadają po około tygodniu 
od zabiegu. Podobne efekty 
przynosi skleroterapia, czyli 
ostrzykiwanie guzków 
specjalnymi preparatami (np. 
fenolem) powodującymi 
obumieranie i odpadanie 
hemoroidów. Inne dostępne 
metody to laseroterapia, 
metoda DGHAL (zamykanie 
naczyń hemoroidalnych za 
pomocą szwów), a także 
klasyczna operacja wycięcia 
guzków. Niektóre z tych metod 
są refundowane, za inne pacjent 
musi zapłacić z własnej kieszeni. 
Lekarz indywidualnie dopaso-
wuje odpowiednie leczenie do 
choroby, stanu ogólnego 
i możliwości danego pacjenta.  
Po zabiegach można zastoso-
wać preparaty przyspieszające 
gojenie się ran odbytu 
i odbytnicy. 

Kamila Śnieżek
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Wczesne rozpoznanie 
i rozpoczęcie leczenia 
pozwala pozbyć się 
hemoroidów szybko, 
skutecznie, a często 
nawet bez interwencji 
chirurgicznej.

H E M O R O I D Y H E M O R O I D Y   

R E K L A M A
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Warto przeczytać 
Małgorzata Grosman 
MORD NA ZIMNYCH WODACH 
„Mord na Zimnych Wodach” to debiut pisarski Małgorzaty Grosman – dziennikarki, autorki m.in. artykułów publikowa-
nych co miesiąc w „Magazynie Aptekarskim”.
Rok 1926. Bydgoszcz. Znalezienie zwłok młodej kobiety na wyspie na Zimnych Wodach staje się początkiem śledztwa 
prowadzonego przez aspiranta Andrzeja Fąferka. Krok po kroku, z wykorzystaniem najnowszych ówczesnych technik 
śledczych, policjanci odkrywają mroczną historię seryjnego mordercy, która odciska się na życiu wielu mieszkańców 
miasta. W tej historii fakty mieszają się z fikcją, prawdziwe wydarzenia przeplatają się z sytuacjami zrodzonymi w wy-
obraźni autorki. Miejsca, które naprawdę istniały, a często nadal istnieją, sąsiadują ze stworzonymi na potrzeby książki. 
Otrzymujemy więc alternatywną historię ludzi, miejsc i zdarzeń bardzo mocno odwołującą się do realiów.

Przemysław Gulda
KORTYZOL
Ta książka to osobista opowieść o doświadczeniu męskiej depresji. Na poziomie narracyjnym mamy tu historię dwóch 
rozstań i jednego kryzysu. Reszta to próby radzenia sobie z sytuacją krytyczną i szukanie sposobów, by uciec przed 
dojmującą rozpaczą. Niekiedy ratunkiem okazuje się praca, czasem pomaga zapis doświadczeń czy daleki wyjazd, ale 
najczęściej – rozmowy z przyjaciółmi. Wciąż jednak pozostaje świadomość winy i pustka połączona z utratą poczucia 
własnej wartości. Autor obnaża bolesne sprawy związane z  podziałem czasu na „przed” i „po” związku, relacjami 
z przyjaciółmi i znajomymi, doświadczeniami z terapeutami, dwuznaczną rolą serwisów społecznościowych, trudno-
ściami w nawiązywaniu kontaktów z nowymi osobami i wchodzeniem w nowe związki, problemami z seksualnością. 
Mężczyźni bardzo często próbują realizować kulturowy ideał silnego, radzącego sobie w każdej sytuacji samca alfa, 
dlatego wstydzą się swoich emocji, a kiedy nie mogą sobie z nimi poradzić, ukrywają to i udają, że nic się nie stało. Ta 
książka próbuje uciec od owego stereotypu, pokazując, że nie wszyscy muszą zawsze umieć zapanować nad własnym 
życiem i w momentach kryzysowych nie powinno się – a może wręcz nie wolno – uciekać przed prawdą. Pokazuje, 
że takie sytuacje dotykają także innych ludzi, stara się podsunąć sposoby wyjścia, namawia do szukania kontaktu 
z otoczeniem i szczerej rozmowy na temat swojego stanu.

Z BIBLIOTEKI FARMACEUTY

IMMUNOLOGIA I IMMUNOTERAPIA
„Immunologia i immunoterapia” autorstwa trojga niemieckich naukowców, pracowników uniwersytetów medycz-
nych w Monachium i we Frankfurcie nad Menem, to dzieło wyjątkowe i jednocześnie pierwsza taka książka na pol-
skim rynku wydawniczym. Oprócz podstawowej wiedzy immunologicznej, pozwalającej zrozumieć mechanizmy 
związane z działaniem układu odpornościowego, książka ta jest także źródłem fachowej wiedzy na temat szeroko 
pojętej immunoterapii. Pierwsza część zawiera najważniejsze informacje dotyczące mechanizmów odpowiedzi 
wrodzonej i nabytej, a także interakcji komórek i czynników humoralnych. W drugiej części omówione zostały leki 
immunosupresyjne, immunostymulujące, szczepionki, przeciwciała oraz leki przeciwalergiczne. Dzięki temu jest to 
źródło wiedzy z zakresu farmakodynamiki, farmakokinetyki, wskazań do stosowania poszczególnych preparatów 
i  innych aspektów niezbędnych w  praktyce klinicznej. W  książce przedstawiono również zagadnienia związane 
z metodami diagnostyki oraz otrzymywania preparatów immunologicznych.

ANTYBIOTYKI I ŚRODKI PRZECIWGRZYBICZE. SUBSTANCJE – OBRAZY CHOROBOWE – LECZENIE
Grit Ackermann, red. wyd. I pol. Małgorzata Bulanda
Właściwe leczenie antybiotykami wymaga fachowej wiedzy i  odpowiedniego doświadczenia, tak aby zastosowana 
terapia była skuteczna, niedroga i dobrze tolerowana przez pacjenta. Książka obejmuje wiedzę z zakresu antybiotyków, 
leków przeciwgrzybiczych oraz przeciwgruźliczych. Znajdziemy tutaj dane na temat: farmakokinetyki i dawkowania 
leków, również u pacjentów z chorobami nerek, schematy terapii zastępczej w różnych chorobach infekcyjnych, zakres 
działania leków i profile oporności bakterii na antybiotyki.
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Osoby będące w związku małżeńskim rzadziej chorują na otępienie starcze w porównaniu z osobami rozwie-
dzionymi, pozostającymi w separacji, owdowiałymi lub samotnymi od zawsze. Wcześniejsze badania pokazały, 
że małżeństwo ma korzystny wpływ na stan zdrowia, ponieważ pomaga zmniejszać stres oraz przyczynia się do 
skuteczniejszej rekonwalescencji po poważnych chorobach, co w efekcie sprzyja dłuższemu życiu. Najnowsze 
testy dowodzą, że pozostawanie w związku małżeńskim wpływa również na niższe zagrożenie demencją. 
Amerykańscy naukowcy zaprosili do 14-letnich badań ponad 15 tys. niechorujących na otępienie osób w wieku 
52 lat. Okazało się, że osoby rozwiedzione odznaczają się dwukrotnie wyższym ryzykiem demencji niż małżon-
kowie. Z analiz wynika, że najbardziej narażeni na otępienie są samotni lub rozwiedzeni mężczyźni – cechują się 
2,6 razy wyższym prawdopodobieństwem demencji niż żonaci. Dla porównania rozwódki odznaczają się 
o 30 proc. wyższym zagrożeniem demencją niż ich zamężne koleżanki. Skąd ten związek? Otóż ma na to wpływ 
kilka czynników. Po pierwsze, małżonkowie mogą liczyć na silne wsparcie emocjonalne, co zdecydowanie 
obniża poziom stresu i pomaga uchronić się przed objawami demencji. Co więcej, osoby pozostające w związku 
małżeńskim zwykle prowadzą bogatsze życie rodzinne i towarzyskie, a jak wynika z licznych badań, regularne 
kontakty z innymi chronią nas przed problemami poznawczymi. Poza tym osoby będące w związku zawsze 
mogą liczyć na obecność partnera, więc rzadko czują się samotne. Nie bez znaczenia jest też fakt, że małżeństwa 
zwykle mają lepszą sytuację finansową niż osoby samotne, więc mogą pozwolić sobie na profesjonalną pomoc 
w zapobieganiu różnym dolegliwościom i w razie potrzeby szybciej podjąć leczenie. W efekcie rzadziej zapadają 
na choroby, które podnoszą prawdopodobieństwo wystąpienia demencji.

Z badań wynika, że osoby, które myślą pozytywnie, lepiej sypiają. Uczeni z Uniwersytetu Illinois 
dowiedli, że istnieje zależność między optymizmem i dobrym, dłuższym snem. Uczeni przeanalizowali 
całkowitą jakość snu oraz symptomy bezsenności, trudności z zasypianiem i liczbę godzin snu. 
Uczestnicy nosili też specjalne urządzenia, które zapisywały aktywność nocną i dzienną w trakcie 
badania. Poziom optymizmu uczestników badania określano na podstawie stopnia zgody z określo-
nymi zdaniami o treści zawierającej pozytywne lub negatywne przewidywania. Analizy wyników 
potwierdziły, że każdy punkt więcej na „skali optymizmu” oznaczał o ponad 70 proc. wyższą jakość snu 
i podobnie rzadsze objawy bezsenności oraz senności w ciągu dnia. Poza tym optymiści najczęściej 
spali zalecane 6 do 9 godzin na dobę. Warto zaznaczyć, że takie efekty pozytywnego nastawienia 
odkryto po uwzględnieniu także innych czynników wpływających na sen, jak np. warunki społeczno-
-demograficzne, obecność różnych chorób i objawy depresji. Skąd taka zależność? Autorzy twierdzą, że 
ma to związek z umiejętnością zarządzania stresem. „Optymiści częściej koncentrują się na problemach, 
zachowując pewien dystans i interpretują stresujące wydarzenia w bardziej pozytywny sposób, 
osłabiając zmartwienia i ograniczając myśli na ten temat. To z kolei pomaga zasypiać” – mówią badacze.

Optymizm sposobem na dobry sen

Małżonkowie mają niższe ryzyko demencji 

W dniach 13-15 marca 2020 roku w Krakowie odbędzie się kolejna, już IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Opieki 
Farmaceutycznej organizowanego przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji. W tym roku głównym zagadnieniem 
będzie „Opieka farmaceutyczna w astmie i POChP. Wykorzystanie urządzeń medycznych”. Wydarzeniu będzie 
towarzyszyła Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rozwój nowoczesnej technologii w opiece farmaceutycznej 
w Polsce i na świecie” oraz VII Ogólnopolski Konkurs Receptury Aptecznej. 

Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej to idea mająca na celu skonfrontowanie wiedzy i poszerzenie umiejętności 
studentów. Uczestnicy konkursu mierzą się z przypadkami pacjentów, proponując optymalne rozwiązanie problemu. 
Przedsięwzięcie to ma na celu propagowanie idei opieki farmaceutycznej w Polsce oraz podkreślenie jej istoty. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.ptsf.pl oraz na Facebooku: 
https://www.facebook.com/ptsf.okof.

P A T R O N A T

IV Ogólnopolski Konkurs Opieki 
Farmaceutycznej
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