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Drodzy 
Czytelnicy
Urzędowe marże apteczne. To od lat jedna 

z największych bolączek trapiąca polskich 
farmaceutów. A jak jest za granicą? Lepiej lub 

dużo lepiej (obrazuje to m.in. mapa na okładce i na s. 14). 
Polska ma bowiem jedną z najniższych marż urzędowych 
w Europie. Efekt? Żeby apteka była rentowna, musi sprzedać 
więcej leków OTC, suplementów diety czy kosmetyków. Stoi 
to niestety w sprzeczności z tym, do czego powinien być 
zobligowany każdy farmaceuta, czyli wypuszczeniem pacjenta 
z apteki tylko z preparatami, które są mu bezwzględnie 
potrzebne. Jak kwestia marż została rozwiązana w innych 
krajach? Z czego żyją europejskie apteki? (s. 14) 

Nielegalny handel pseudoefedryną to coraz poważniejszy 
problem. Niestety państwo polskie jest kompletnie 
bezradne wobec tego procederu i nie ma pomysłu, 
jak mu przeciwdziałać. Pseudoefedryna na receptę i na 
dowód osobisty to najnowsze pomysły na ograniczenie jej 
sprzedaży. Niestety nietra�one, przeciwnikiem jest bowiem 
nie zwykły pacjent, ale osoba, która nie ma problemu z tym, 
by działać nielegalnie. Co ciekawe – może ona posiadać przy 
sobie całe tony tego leku i nikt jej nic za to nie zrobi, ponieważ 
pseudoefedryna jest produktem legalnym. Jaką drogą 
jest obecnie nabywana? Gdzie jest najczęściej wywożona? 
Jak radzi sobie z tym inspekcja farmaceutyczna? (s. 29) 

Przyglądamy się również, jak w tej chwili wygląda 
rynek apteczny i zastanawiamy się, jakie zmiany 
mogą nastąpić na nim w najbliższym roku (s. 18). 
Rozmawiamy także z farmaceutami ze Szwecji, Irlandii 
i Szwajcarii, którzy opowiadają nam, jakie usługi mogą 
wykonywać w ramach opieki farmaceutycznej (s. 24). 

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

Pisałem już list do Świętego Mikołaja 
z prośbą o pomoc. Chodziło o uzupeł-
nienie braków lekarzy w Polsce. Niestety, 

Boże Narodzenie minęło, choinka zasila już 
Matkę Ziemię, Mikołaj w Laponii, a my nadal 
w d… Okazało się, że ten Święty to zwykła 
ściema. Lekarzy nie ma. Na noworoczny deser 
dostałem wiadomość, że dobrze wyszkolona 
rezydentka zmienia miejsce swojej dalszej 
rezydentury na szpital „nieuniwerystecki” 
w nadziei, że po uzyskaniu specjalizacji będzie 
mogła mieć w nim lepsze uposażenie. Kolejna 
również rezygnuje z „uniwersyteckości” szpitala 
na rzecz spokojnego szpitala „na kraji mesta”. 
A na domiar złego wiedziona przykładem 
młodszych koleżanek świeżo upieczona 
specjalistka już żałuje, że podpisała umowę 
ze szpitalem, w którym się wychowała. 

NĘCI NIE TYLKO KASA 

Zaczyna działać nowe zjawisko podkupowania 
lekarzy z jednych ośrodków do drugich, kusząc 
ich większymi zarobkami. Ale jak się okazuje, nie 
tylko większa kasa jest tym, co nas („starców”) 
i ich („młodzież”) podnieca. Główną rolę 
odgrywa obecnie wśród medycznych „piskląt” 
sposób organizacji pracy i jak największa 
niezależność życiowa. Mam na myśli możliwość 
bezkolizyjnego planowania czasu wolnego 
poświęconego np. rozwojowi zawodowemu 
(kursy, szkolenia itp.), rodzinie czy własnym 
pasjom. Szpitale-Godzille (czytaj molochy, 
potwory) nie mają tego w swoim katalogu. 

REALIZUJ C PLAN ZEMSTY  

W klinikach i oddziałach zlokalizowanych 
w którejś „Godzilli” dobrze się ma struktura 
ubezwłasnowolniająca jednostkę, czyniąc 
z niej małe koło zębate napędzane rozkazami 
ordynatora lub kierownika kliniki lub oddziału. 
Znam przykłady, że szefami takich struktur 
pozostają lekarze, którzy mając po 70 lat, 
dawno przekroczyli wiek emerytalny. Dzieje 
się tak często z racji braku następców. Wycho-
wani w medycznym feudalizmie realizują 
podświadomie plan „zemsty” za swoje młode 
lata, które przypadały na lata 70. ubiegłego 
wieku. W końcu ich „centrala” zaczyna 
spowalniać przetwarzanie rzeczywistości. 
To oczywiste, że każdego z nas to czeka. Ale 
młodzież nie chce pracować w warunkach 
chaosu organizacyjnego. Na to tylko czekają 

dyrektorzy mniejszych szpitali żebrzących 
o lekarzy jak spragniony o szklankę wody. 

MNIEJSZY MO E WIĘCEJ  

Okazuje się, że mając często lepsze �nanso- 
wanie i mogąc mieć lepszą kontrolę nad jego 
wykorzystaniem, mniejszy może więcej. 
Ot, taki paradoks. Zaczyna więc być coraz 
bardziej widoczny odpływ specjalistów 
z większych ośrodków do mniejszych, gdzie 
czeka ich lepsza płaca i lepsza (bo częstokroć 
spokojniejsza) praca. Dawno, dawno temu 
takie zjawisko nie występowało. Młody 
człowiek, decydując się na zawód lekarza, 
a w szczególności wybierając specjalność 
zabiegową, wiedział, że będzie ciężko. 
Wiedział, że prawie zamieszka w szpitalu. 
Po uzyskaniu specjalizacji był dumny, gdy 
uzyskał możliwości dalszej pracy w szpitalnym 
oddziale, który go wychował. Teraz wszystko 
zmieniło swoje pozycjonowanie. Powstało wiele 
miejsc poza światem szpitali uniwersyteckich, 
które oferują dużo lepsze zarobki niż szpital 
w dużym mieście. Ponadto tam specjalista 
staje się dobrem specjalnej troski. Zatem droga 
wolna. Tobołek w garść i chodu do lepszego 
płatnika. Jak skończy się eldorado w jednym 
miejscu, to można szukać w następnym. 

KOLOS NA GLINIANYC  NOGAC  

Wielu z was przytaknie, że to dobrze. Jest 
alternatywa. To trochę jak w małżeństwie. 
W razie braku porozumienia – rozwód. Jednak 
rozwód nie daje 100 proc. pewności, że podjęty 
wybór jest prawidłowy. Jako chirurg „nieco 
starszy” od przeciętnego rezydenta, mogę 
powiedzieć: za moich czasów tego nie było. 
Czy to było lepsze? Nie umiem odpowiedzieć. 
Wybierając nową drogę, a porzucając starą, 
wiemy, co tracimy, ale nie wiemy, co zyskujemy. 
Rozprzestrzeniający się mechanizm drenażu 
sił medycznych z dużych ośrodków woje-
wódzkich do mniej prestiżowych ośrodków 
w miastach powiatowych prowadzi do 
zachwiania równowagi personalnej pomiędzy 
szpitalami referencyjnymi a szpitalami 
w małych ośrodkach, często na korzyść tych 
drugich. Jestem właśnie w trakcie takiej 
obserwacji. Bez wątpienia stoimy teraz niczym 
kolos na glinianych nogach. I to się raczej 
nie zmieni. Święty Mikołaj nie żyje! Cdn. 

Chirurga kupię!

dr n. med. 
Maciej Świtoński 
chirurg, 
autor telewizyjnych 
programów 
medycznych
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Zatem droga wolna. 
Tobołek w garść 

i chodu do lepszego 
płatnika. Jak skończy 

się eldorado w jednym 
miejscu, to można 

szukać w następnym. 
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W ramach naszej akcji nie 
tylko będziemy nagłaśniać 
konsekwencje braku 
uregulowania kwestii 
prowadzenia opieki 
farmaceutycznej w polskich 
aptekach, objęliśmy także 
patronatem medialnym 
działania Stowarzyszenia Leki 
Tylko z Apteki, które wysłało 
do posłów z sejmowej Komisji 
Zdrowia apel o wprowadzenie 
w obecnej kadencji Sejmu 
opieki farmaceutycznej 
w polskich aptekach.

– Farmaceuci to środowisko, 
które poradziło sobie 
doskonale z procesem 
cyfryzacji aptek. To dzięki 
farmaceutom możemy dziś 
korzystać z e-recept. Należy 
wykorzystać ich potencjał 
i możliwości, jakie daje 
cyfryzacja, np. do upowszech-
nienia Internetowego Konta 
Pacjenta. Zakładanie IKP 
pacjentom przez farma-
ceutów może być wstępem 
do poszerzenia zakresu usług 
oferowanych przez apteki 
np. o przeglądy lekowe 
i kolejne usługi – zaznacza 
Wojciech Giedrys, rzecznik 
prasowy Stowarzyszenia 
Leki Tylko z Apteki.

A A PLAMA

W poprzednim wydaniu 
„Magazynu Aptekarskiego” 
opublikowaliśmy europejską 
mapę usług farmaceutycz-
nych. Wnioski? Europa już 
dawno zauważyła korzyści 
płynące z wykorzystania 
wiedzy farmaceutów 
i aktywnego włączenia ich 
w proces leczenia pacjentów. 
Dlatego w Wielkiej Brytanii 
aptekarz oferuje pacjentom 
m.in. przeglądy lekowe, 
realizuje programy zdrowotne 
dla astmatyków. Pacjent 

w brytyjskiej aptece może 
wykonać spirometrię, pomiar 
cholesterolu i glukozy, 
a nawet badanie przesiewowe 
jelita grubego. Patrząc na 
naszą mapę, widzimy, że 
apteka w Wielkiej Brytanii ma 
w ofercie w sumie 15 usług. 
To nie wyjątek – w Portugalii 
i we Włoszech apteki 
wykonują 14 usług, w Szwecji 
10, a w Norwegii 11.

TEN ZAWÓD 
PRZE YWA ZAWÓD

Polski farmaceuta może zaofe-
rować pacjentom pomiar
ciśnienia tętniczego, w okreś-
lonych sytuacjach wystawić 
receptę farmaceutyczną, 
przyjąć niepotrzebne lub 
przeterminowane leki (i prze-
kazać do utylizacji) i ewen-
tualnie pełnić dyżury nocne. 
Taka sytuacja to kompletne 
niewykorzystanie potencjału 
zawodowego 26-tysięcznej 
grupy farmaceutów 
i marginalizowanie ich roli 
w systemie ochrony zdrowia.

Stowarzyszenie w liście do 
posłów z Komisji Zdrowia 
wskazało korzyści wprowadzenia 
opieki farmaceutycznej. Wśród 
nich jest m.in. zmniejszenie 
kolejek do lekarzy, zwiększenie 
rangi zawodu farmaceuty czy 
oszczędności (ok. 470 mln zł 
tylko przy wprowadzeniu samej 
usługi porady farmaceutycznej, 
np. przeglądu lekowego – 
dane raportu Deloitte’a „Jak 
wprowadzić w Polsce opiekę 
farmaceutyczną. Rola i wyzwania 
współczesnej apteki”).

APTEKA  OPIEKA

Zachęcamy do obserwowania 
naszej strony internetowej 
– aptekarski.com oraz pro� li 
„Magazynu Aptekarskiego” 
i Stowarzyszenia Leki Tylko 
z Apteki na Facebooku, 
gdzie będziemy informować 
o naszych kolejnych działaniach. 
Zapraszamy Państwa także 
aktywnego udziału w dyskusji 
o opiece farmaceutycznej.

Redakcja

#aptekaiopieka
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Przygotowana przez 
„Magazyn Aptekarski” 
mapa usług 
świadczonych przez 
apteki w Europie 
dobitnie pokazała, że 
Polska na tle Unii 
Europejskiej jest białą 
plamą. Dlatego 
powstała kampania 
#aptekaiopieka, która 
przypomina, że mamy 
w kraju ok. 26 tys. 
farmaceutów 
posiadających 
kwali� kacje, by włączyć 
się w proces leczenia.

P A T R O N A T



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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F L E S Z

W PIGUŁCE
E-recepty (niezbyt) 
obowiązkowe
Wyjaśnienia do rozporządzenia i wyjaśnienia do wyjaśnień – tak można w wielkim skrócie 
opisać zawirowania towarzyszące wprowadzaniu e-recept. Do tego błędy na e-receptach 
i  nieprzewidzenie w  przepisach wielu sytuacji, co powodowało i  powoduje, że rośnie 
ryzyko nałożenia na apteki kar za będącą ich skutkiem (choć nie tylko, oczywiście) 
błędną realizację e-recept. To od kilku miesięcy podgrzewało do czerwoności atmosferę 
w aptekach, ale było niczym w porównaniu z informacją, że lekarze wcale nie muszą od 
8 stycznia wypisywać wyłącznie e-recept. I nie chodzi wcale o wyjątki wskazane w prze-
pisach, ale o  zapowiedź „miękkiego” podejścia do tych lekarzy, którzy nie zamierzają 
wystawiać e-recept, bo… się do tego nie przygotowali. 

Amnezja e-zleceń
Od 1 stycznia miał zadziałać system e-zleceń, uwalniający pacjentów i  ich bliskich od 
konieczność odwiedzin w  NFZ w  celu potwierdzenia zleceń na wyroby medyczne. 
Resort zdrowia, NFZ i  wszyscy inni odpowiedzialni za jego wdrożenie przeżyli chyba 
jednak chwilę amnezji, bo w grudniu okazało się, że nic nie jest gotowe. Bo niby system 
jest, ale testowano go zaledwie dwa miesiące. Nie bardzo wiadomo, kto to robił i z jakim 
skutkiem. Za to „za pięć dwunasta” wyszło na jaw, że do jego stosowania nie są przygo-
towane poradnie i lekarze, bo albo nie mają aplikacji do obsługi e-zleceń, albo nawet nie 
wiedzą, że powinni je mieć. Urzędnicy, zwykle gotowi do wymyślania i nakładania kar 
na apteki i farmaceutów, znów byli niezwykle wyrozumiali. Identycznie jak w przypadku 
e-recept. Skoro lekarze nie są gotowi – choć uczciwie trzeba dodać, że również sklepy 
medyczne i apteki – termin obowiązkowego stosowania e-zleceń został przesunięty…

Litwa kupuje jod
Litwa nie chce być bezradna w obliczu potencjalnej katastrofy białoruskiej elektrowni 
atomowej w Ostrowcu (powstającej w odległości 50 km od Wilna). Ogłosiła przetarg na 
zakup 4 mln tabletek jodu. Kto pamięta katastrofę w Czarnobylu, ten wie, że jod, a konkretnie 
płyn Lugola, był wówczas podawany dzieciom, by zapobiec wchłanianiu przez tarczycę 
radioaktywnego jodu, który może przyczynić się do rozwoju chorób nowotworowych. 

Grudziądzki klincz
Gdy latem ubiegłego roku trzeba było jednoznacznie wybrać, czy chce się prowadzić 
działalność leczniczą, czy farmaceutyczną, szpitale pozamykały prowadzone przez 
siebie apteki. Z jednym wyjątkiem. Szpital w Grudziądzu nadal zarządza apteką 
działającą na jego terenie. Problem w tym, że nikt od szpitala nie chce apteki odkupić. 
Kolejne przetargi zakończyły się niepowodzeniem. A jest to jedyna całodobowa 
placówka w tym blisko 95-tysięcznym mieście.
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Czynne bez farmaceutów
We wrześniu minionego roku wielkopolski WIF w  9 dni roboczych skontrolował 
30 aptek. Ustalił, że tylko w  co drugiej na zmianie był farmaceuta. Nieco później 
warmińsko-mazurski WIF „zrobił” znacznie bardziej szokujący wynik – na 10 aptek 
skontrolowanych przez nadzór farmaceuta był tylko w jednej. Łącznie w kraju skontro-
lowano w tym czasie 145 aptek, czyli co setną działającą. W ponad 60 farmaceutów nie 
było. Nie było ich między innymi w kilku aptekach już wcześniej przyłapanych na tym 
samym przewinieniu. Ich właścicielom – jako recydywistom – grozi za to odebranie 
zezwolenia. Pozostałe apteki, jak nakazują przepisy, dostały ostrzeżenia i  nakazy 
dostosowania prowadzonej działalności do wymogów prawa. Które, co powszechnie 
wiadomo choćby dzięki wspomnianym recydywistom, kompletnie nie działa. 

Zarzuty (na razie?) tylko
dla techniczki
Pod koniec ubiegłego roku prokuratura postawiła zarzuty techniczce farmaceutycznej 
z  Jarocina, która rok wcześniej wydała lek zawierający 10-krotnie wyższą dawkę mor� ny niż 
przepisana. Techniczka wydawała mor� nę, bo w aptece nie było farmaceutki (była na urlopie). 
Pacjentka, która zastosowała lek, zmarła. Spółka prowadząca aptekę zwolniła i  farmaceutkę, 
i techniczkę. W śledztwie techniczka miała ujawnić, że właściciele apteki zdawali sobie sprawę 
z  nieobecności magistra, a  nawet że informatycy pracujący dla sieci aptecznej stworzyli 
specjalną ścieżkę, dzięki której techniczka mogła logować się na konto farmaceutki i wydawać 
pacjentom leki, do których wydawania nie była upoważniona. Podkreślała też, że pracownice 
wielokrotnie zwracały uwagę właścicielom spółki na niedobory kadrowe w aptece i wynikające 
z tego powodu problemy. W chwili, gdy pojawiła się informacja na ten temat, nie było wiadomo, 
czy zarzuty w tej sprawie zostaną postawione jeszcze innym osobom. 

F L E S Z

Szczepią, chcą przepisywać leki
Podczas gdy w Polsce nieustannie jesteśmy na początku debaty o tym, czy należy zwięk-
szać uprawnienia farmaceutów, w Kanadzie chętnie korzysta się z ich wiedzy i doświad-
czenia. Już od jakiegoś czasu farmaceuci mogą przedłużać recepty, szczepić przeciwko 
grypie i  niektórym innych chorobom, teraz domagają się kolejnych uprawnień. Chcą 
przepisywać leki, które są stosowane w najczęstszych, drobnych schorzeniach. Podkreś-
lają, że odciążyłoby to system opieki zdrowotnej. Co więcej, w niektórych kanadyjskich 
prowincjach mają już takie uprawnienia. W Nowej Szkocji farmaceuci mogą wystawiać 
recepty na leki na przeziębienie, w Saskatchewan – na środki antykoncepcyjne i leki na 
zapalenie pęcherza, a w Adalbercie nawet na antybiotyki.

Powrót do Europy?
O niedoborze leków mówi się jeszcze w innym kontekście. Dokładnie takim, 
o  jakim pisaliśmy w  poprzednim numerze „Magazynu Aptekarskiego”. 
Chodzi o  potrzebę produkcji w  kraju substancji czynnych niezbędnych do 
wytwarzania leków. Pomysł rządu jest taki, by do� nansować 200 mln zł Polfę 
Tarchomin, by mogła wybudować fabrykę z dwoma liniami produkującymi 
m.in. leki onkologiczne. Co z tych planów wyjdzie – czas pokaże. Czas pokaże 
również, jak ten pomysł ma się do unijnych projektów przenoszenia produkcji 
różnych substancji czynnych z  krajów azjatyckich z  powrotem do Europy. 
Według tej koncepcji w  Europie powinny powstawać fabryki produkujące 
substancje czynne na potrzeby całego kontynentu, nie pojedynczych krajów. 
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Reklama od konkurencji?
Śląski WIF został jakiś czas temu zawiadomiony, że jedna z  lokalnych stacji radiowych informuje o tym,
iż w  pewnej aptece można zostawiać przeterminowane leki. Firma będąca właścicielem apteki zapew-
niła, że nie zamówiła takiego spotu, rozgłośnia odmówiła wskazania zleceniodawcy. Co było dalej? Nic! 
Inspektor uznał, że dalsze działania w tej sprawie są bezprzedmiotowe, bo nie zdołał uprawdopodobnić, że 
puszczanie na antenie spotu apteki zlecił jej właściciel. 

Już kiedyś coś podobnego miało miejsce. Właściciel reklamowanej apteki zapewniał, że nie zlecał żadnej 
reklamy i sugerował, że mogła to – na złość – zrobić jego konkurencja…

Żarty jednak na bok. Skoro inspekcja farmaceutyczna nie ma możliwości sprawdzenia, kto zlecał emisję 
reklamy, a tym samym na kogo została wystawiona faktura, to po co GIF podpisał niemal dwa lata temu 
porozumienie z Krajową Administracją Skarbową? 

Wątpliwości, policja, 
zatrzymanie
Takiej historii jeszcze nie opisywaliśmy. Do pewnej wrocławskiej apteki zgłosił się 
mężczyzna z receptą na mor� nę. Leku akurat brakowało, więc został poproszony o przyj-
ście następnego dnia, gdy hurtownia zrealizuje zamówienie. Po wyjściu mężczyzny 
pojawiły się jednak wątpliwości co do autentyczności recepty. Powiadomiono policję, 
która następnego dnia czekała na pojawienie się mężczyzny. Zatrzymano go do 
wyjaśnienia.

FDA o homeopatycznych
Produkty homeopatyczne tym razem na celowniku amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. 
FDA przymierza się do zakazania sprzedaży produktów, które nie przeszły badań. A tak właśnie 
dzieje się z produktami homeopatycznymi, bo funkcjonuje dziś przepis zezwalający na wprowa-
dzenie ich na rynek, jeśli producenci przestrzegają zasad dobrej praktyki wytwarzania i wskazują 
na opakowaniach składniki, z których specy� k został wykonany. 

Wymieniane są dwa powody takiego stanowiska FDA. Pierwszy to rezygnacja pacjentów
ze stosowania leków i zastępowanie je specy� kami homeopatycznymi. Drugi to brak pewności,
że produkty homeopatyczne nie szkodzą. FDA twierdzi wręcz, że znane są przypadki, gdy produkty 
homeopatyczne spowodowały lub mogły wyrządzić pacjentom znaczną szkodę. Między innymi za 
sprawą zawartych w nich substancji toksycznych, w tym belladonny.

Podobne kroki podejmowane są w ostatnich latach w niektórych europejskich krajach.

Allegro pod lupą?
Portal Allegro jakiś czas temu zapowiedział, że od listopada apteki, które chcą za jego 
pośrednictwem nadal sprzedawać leki, muszą podpisać nowe umowy i  zaktualizować 
swoje dane. Wszystko po to, by sprzedażą leków za pośrednictwem tego portalu zajmowali 
się wyłącznie zwery� kowani sprzedawcy.

Odpowiedział na tę inicjatywę mazowiecki WIF. Poinformował, że sprzedaż produktów 
leczniczych przez apteki przy udziale Allegro jako pośrednika w  ogóle nie ma oparcia 
w przepisach. I zapowiedział, że będzie analizował przypadki takiej sprzedaży. 

Ciekawe, czy WIF zajmie się też innymi portalami? Oraz czy ktoś zabierze teraz głos 
w sprawie innych niż apteki podmiotów, które sprzedają leki za pośrednictwem rozmaitych 
internetowych portali…
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Amerykański trop
W  USA jedna z  sieci przejęła w  krótkim czasie kilka aptek tylko po to, by je 
zamknąć. Wraz z aptekami przejęła też dokumentację pacjentów, co powoduje, 
że są oni zmuszeni do zaopatrywania się w  aptekach tej sieci. Tyle, że takich 
aptek nie ma w pobliżu ich miejsca zamieszkania. 

Sieć nie widzi problemu. Podkreśla, że pacjenci zostali listownie poinformowani 
o  tej sytuacji i  zapewnia, że miło jej będzie obsługiwać pacjentów w  swych 
aptekach. Czekające pacjentów nawet kilkudziesięciokilometrowe dojazdy 
nazywa niedogodnościami.

Łańcuch wystarczy
GIF cofnął przedsiębiorcy zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 
z  powodu uczestnictwa w  odwróconym łańcuchu dystrybucji leków. Przedsiębiorca 
najpierw utrudniał inspekcji przeprowadzenie kontroli, potem odwołał się do WSA, 
a gdy to odwołanie okazało się nieskuteczne, złożył skargę kasacyjną do NSA. Próbował 
w  niej dowieść, że wydając decyzję, GIF powinien sprawdzić, czy na rynku brakowało 
leków, którymi wbrew przepisom handlował, oraz czy odmówił komukolwiek sprzedania 
produktów leczniczych. 

NSA nie podzielił tego stanowiska i  oddalił skargę. Uznał, że samo skupowanie leków 
z aptek i odsprzedawanie ich za granicę, czyli działanie w ramach odwróconego łańcucha 
dystrybucji leków, jest wystarczającym powodem, by GIF wydał decyzję o  cofnięciu 
zezwolenia, a przyjęcie wykładni proponowanej przed przedsiębiorcę byłoby sprzeczne 
z celem regulacji. 

Farmaceuta na 
muralu
Murale stają się polską specjalnością. Na 
jednym z  nich, w  Wojniczu (małopolskie), 
przedstawione zostało małżeństwo farma-
ceutów – Stanisława i  Józef Pazdirkowie. 
W budynku, na którym powstał mural, prowa-
dzili oni aptekę od 1931 do 1951 roku, czyli do 
momentu, gdy apteki przejęło państwo. 

Mural powstał z inicjatywy farmaceutki, która 
prowadzi aptekę w tym samym miejscu.

Szybka reakcja ministerstwa
Przykład szybkiej reakcji resortu zdrowia na aktualne problemy. Nie, nie polskiego resortu 
zdrowia. Wzrost zachorowań na odrę spowodował, że w Nowej Zelandii farmaceuci będą 
mogli szczepić osoby powyżej 16. roku życia przeciwko tej chorobie. Wielu z nich zostało 
już przeszkolonych. Nowozelandzkie ministerstwo zdrowia chce dzięki temu ograniczyć 
ryzyko wybuchu epidemii odry.

Przygotowała: Małgorzata Grosman
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Marże urzędowe 
nie dają przeżyć 

Gdy w styczniu 2012 roku 
wchodziła w życie 
ustawa refundacyjna, 

zmiany nią wprowadzane 
nazywano rewolucyjnymi, bo 
to przecież na jej mocy ceny 
leków refundowanych miały 
być jednakowe we wszystkich 
aptekach. Ustalać je miano, 
dodając do cen wynegocjo-
wanych przez Ministerstwo 
Zdrowia urzędową marżę 
hurtową i równie sztywne 
marże detaliczne. Z góry 
określono, że marża hurtowa 
z czasem będzie spadać. 
Z początkowych 8,91 proc. do 
7 proc. w roku 2012, do 6 proc. 
w roku 2013 i do 5 proc. od roku 
2014. Wysokość marż aptecz-
nych miała mieć związek z ceną 
hurtową leków. Jednocześnie 
zakazano stosowania promocyj-
nych cen na leki refundowane, 

w tym popularnego wówczas 
ustalania cen na poziomie 
złotego lub nawet grosza. 

Farmaceuci popierali 
usztywnienie cen, licząc, że 
będzie ono prowadzić do 
wyrównania szans między 
aptekami indywidualnymi 
i sieciowym oraz że ukróci 
wyłudzenia z NFZ, o czym 
napisano w uzasadnieniu 
do ustawy. Obserwatorzy 
rynku aptecznego podkreślali 
jednak, że nigdzie w Europie 
marże apteczne nie są 
ustalane w podobny sposób 
oraz że marże wyższe od 
tych określonych ustawą 
refundacyjną są nawet 
w tanich, nastawionych na 
masową sprzedaż dyskontach. 
Przeciwnicy projektowanych 
zmian sugerowali natomiast, 

że ze względu na ograniczenie 
marży, hurtownie mogą 
zmniejszyć częstotliwość 
dostaw leków oraz skrócić 
terminy płatności, co 
doprowadzi do pogorszenia 
ich funkcjonowania oraz 
sytuacji ekonomicznej, a tym 
samym do wzrostu liczby 
zadłużonych placówek. 

Osobną kwestią było to, 
czy na zmianach prawnych 
skorzystają, czy jednak 
stracą pacjenci. Ci, którzy 
zachęcali pacjentów do 
wyboru swoich aptek poprzez 
promocje w stylu lek za grosz, 
zapewniali, że pacjenci będą 
więcej płacili za leki. Grzegorz 
Kucharewicz, ówczesny prezes 
Naczelnej Izby Aptekarskiej, 
mówił wtedy jednemu 
z portali internetowych, że 
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Jakie powinny być marże 
apteczne, by zapewniały 

aptekom bezpieczne 
funkcjonowanie? Czy te, 

które obowiązują 
w Polsce, zapewniają 

aptekom stabilizację? Czy 
podobnie jest w innych 
krajach? I jeszcze – jeśli 

marże nie zapewniają 
godziwych zysków, co 

mogą zrobić i robią 
właściciele aptek?

Powyższa gra�ka oraz okładka na podstawie danych zawartych w: ZAPPA „Apteki w Polsce – raport ”, rys. 35
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Polskie marże 
urzędowe nakładane 
na leki refundowane 
plasują nasz kraj na 
jednym z ostatnich 
miejsc w Europie. 

w jego opinii wszystkie apteki 
będą bene�cjentami ustawy 
refundacyjnej, a największymi 
– państwo i pacjenci.

MAR E  LIMITY  POZIOMY

Dyskusja o tym, czy dzięki 
tym zmianom pacjenci 
zapłacą za leki mniej, ucichła 
bardzo szybko. Bo pewne 
ceny rzeczywiście spadły, 
ale inne poszły w górę – nie 
tylko ceny tych leków, które 
przestały być dostępne za 
grosz. Stało się to jednak 
nie tylko za sprawą marż.

Dla nowych cen leków bardzo 
ważne okazały się – obok 
marż – limity �nansowania 
i poziom odpłatności przy-
pisany pacjentom, czyli ich 
współpłatność. W 2011 roku 
współpłacenie przekraczało 
30 proc., podczas gdy w innych 
krajach, np. na Słowacji czy na 
Węgrzech, było dwu-, trzy-
krotnie niższe. W efekcie nikt 
nie miał chyba wątpliwości, 
że na ustawie refundacyjnej 
najbardziej skorzystało 
państwo i jego budżet. 

Do tego doszła jeszcze jedna 
kwestia – powtarzających się 
negocjacji o spadku cen leków 
między przedstawicielami 
rządu a producentami. Dwa 
efekty tej sytuacji są oczywiste 
i często opisywane. Ceny, te 
płacone przez państwo przy 
zakupie leków od producentów, 
rzeczywiście spadają. Budżet 
jest więc wielkim wygranym 
prowadzonej polityki cenowej. 
Druga kwestia jest już niepo-
żądanym skutkiem ubocznym 
takiego stanu rzeczy – Polska 
jest krajem, w którym bardzo 
brakuje leków nie tylko 
z powodu ogólnoświatowych 
zawirowań, ale również 
dlatego, że z niskich cen 
chętnie korzystają przestępcy, 
wykupując leki z naszego 
rynku i wywożąc je za granicę. 
A że państwo jest wobec 
tego procederu bezbronne 

mimo wielokrotnego grożenia 
palcem i zmieniania przepisów, 
zwłaszcza zaostrzania kar, 
lista leków zagrożonych 
wywozem wciąż się wydłuża. 

O kolejnej kwestii pisze się 
już rzadziej, ale jest nie mniej 
ważna, może nawet kluczowa. 
Gdy maleją ceny produktów, 
od których dolicza się marże 
określane procentowo, 
ostateczne przychody aptek 
osiągane z ich sprzedaży 
również spadają.

Prawdziwość peanów na 
cześć ustawy refundacyjnej 
i zapewnienia, że skorzystają 
na niej i państwo, i apteki, 
i pacjenci, szybko zostały 
więc zwery�kowane. 

DIA E  TKWI W SZCZEGÓ AC

W minionym roku tematowi 
marż aptecznych Związek Apte-
karzy Pracodawców Polskich 
Aptek poświęcił fragment 
swojego raportu „Apteki 
w Polsce”. Wypunktował, że 
marże apteczne utrzymują się 
w Europie na poziomie 
od 14 proc. we Francji 
i 15 proc. w Luksemburgu 
do 43 proc. we Włoszech i na 
Cyprze. W Polsce średnia marża 
to 25 proc., podobnie jak 
w większości państw europej-
skich (widełki dla aż 17 europej-
skich państw to 22-27 proc.). 

Co ciekawe, wysokość 
marż aptecznych pozostaje 
w różnych krajach 
w odmiennym stosunku do 
marż hurtowych. Największe 
ich zróżnicowanie widać we 
Włoszech, gdzie wynosi 
40 proc. (marża hurtowa to 
jedynie 3 proc.), najmniejsze 
w takich krajach jak Holandia 
(31 do 23 proc.), Malta 
(25 i 18 proc.) oraz Rumunia 
(22 i 14 proc.). Z tych danych 
można by wysnuć wniosek, 
że w Polsce marże wcale nie 
należą do najniższych, a tym 
samym – że nieuprawnione 

jest twierdzenie, iż nasze 
marże apteczne należą do 
najniższych w Europie. Diabeł 
tkwi jednak w szczegółach. 
Co innego bowiem marże 
średnie, co innego urzędowe, 
które stosowane są wobec 
leków refundowanych. W tym 
przypadku polskie marże 
plasują nasz kraj na przed-
ostatnim miejscu w ogonku. 
Urzędowa marża wynosi 
bowiem już tylko 18,5 proc., 
a więc o kilka punktów mniej 
niż średnia. Niższa jest tylko na 
Litwie, sięga 14 proc. (wobec 
23 proc. średniej marży). 
Tendencja, że marża średnia jest 
wyższa od urzędowej, stanowi 
typowe rozwiązanie w aż 
12 krajach, jednak w sześciu 
pozostałych, uwzględnionych 
w raporcie ZAPPA, jest 
odmienna. W Luksemburgu, 
gdzie marża średnia jest 
bardzo niska, ta urzędowa 
sięga aż 48 proc. Oznacza to, 
że apteki dobrze zarabiają 
na sprzedaży leków objętych 
urzędową marżą, a marża na 
inne produkty jest symboliczna. 
Ma to dwa pozytywne 
skutki. Po pierwsze zapewnia 
aptekom stabilizację, po 
drugie – nie zachęca właścicieli 
aptek do maksymalizowania 
sprzedaży takich produktów 
jak suplementy diety. Zupełnie 
inaczej niż u nas, gdzie marże 
nakładane na produkty 
dostępne w sprzedaży 
odręcznej de facto umożliwiają 
funkcjonowanie aptekom 
często zwyczajnie stratnym 
na sprzedaży leków objętych 
refundacją lub pełnopłatnych. 
Marże dla sprzedaży odręcznej, 
jak podał ZAPPA, od lat są 
wyższe od średniej. Obecnie 
plasują się w granicach nieco 
poniżej 30 proc., kilka lat temu 
były o 2-3 punkty wyższe. 
W przypadku leków pełno-
płatnych obserwowany jest 
zdecydowanie większy spadek 
marż. Z poziomu 27-28 proc. 
w roku 2015 do mniej więcej 
22 proc. obecnie. Marże na leki 
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refundowane, sięgające dziś 
18,5 proc., są więc najniższe.

STRATY NA OBROCIE 
LEKAMI

Poziom marż i limity �nan-
sowania powodują więc, że 
spadają zyski brutto dzięki nim 
generowane. W efekcie średni 
zysk brutto polskich aptek 
należy do najniższych w Europie; 
niższy jest tylko w Grecji i na 
Łotwie, w Niemczech jest niemal 
pięciokrotnie wyższy. Niskie 
zyski brutto w powiązaniu 
z wysokimi kosztami działalności 
oraz stosunkowo niskimi 
przychodami (na co ma wpływ 
zarówno nasza ograniczona 
skłonność do inwestowania 
w zdrowie, jak i stosunkowo 
niewielka liczba potencjalnych 
pacjentów przypadających 
na aptekę) przekładają się na 

oczekiwanie wzrostu marż. 
Dla aptek olbrzymie znaczenie 
ma też m.in. spadek marż 
hurtowych. Ustalenie ich na 
poziomie 5 proc. powoduje, że 
hurtownie są mniej skłonne do 
udzielania aptekom rabatów 
czy odroczonych terminów 
płatności. Dokładnie tak jak prze-
widywali analitycy, zanim ruszył 
mechanizm obniżania marż. 

W efekcie – podaje ZAPPA – 
statystyczna apteka nierzadko 
generuje straty na obrocie  
lekami refundowanymi. 
A ponieważ marże urzędowe 
są nieadekwatne do kosztów 
prowadzenia apteki, konieczna 
jest wysoka sprzedaż leków 
pełnopłatnych i dostępnych 
w sprzedaży odręcznej. Stąd 
wysnuwa też wniosek, że 
skoro pacjenci zmuszeni są 
ponosić dodatkowe koszty, by 

apteki mogły dystrybuować 
leki refundowane, rzeczywiste 
współpłacenie pacjentów za 
leki jest wyższe niż wynika 
z o�cjalnych danych. 

Innym efektem tej sytuacji 
były postulaty okręgowych 
izb aptekarskich, z którymi 
ich przedstawiciele jechali 
w tym roku na wybory władz 
Naczelnej Rady Aptekarskiej. 
Były wśród nich propozycje, 
by doprowadzić do zmiany 
sposobu ustalania marż 
aptecznych – nie od limitu 
�nansowania, ale od ceny 
zakupu leków czy urealnienia 
marż. Było też słychać głosy, 
że uchwały w tej sprawie 
były już podejmowane przez 
Krajowy Zjazd Aptekarzy, ale 
nie zostały zrealizowane. 

Małgorzata Grosman 

Wysokość marż 
aptecznych pozostaje 

w różnych krajach 
w odmiennym stosunku 

do marż hurtowych. 
Największe ich 

zróżnicowanie widać we 
Włoszech, gdzie wynosi 

40 proc. (marża hurtowa 
to jedynie 3 proc.), 

najmniejsze w takich 
krajach jak Holandia 

(31 do 23 proc.), Malta 
(25 i 18 proc.) oraz 

Rumunia (22 i 14 proc.). 

Marże urzędowe są w  Polsce procentowo na poziomie średnim europejskim, natomiast przez fakt, że 
w Polsce leki są najtańsze w Europie, te procenty przekładają się na niskie kwoty. Oznacza to, że marża 18 proc. 
w Polsce może oznaczać 1 euro, gdy marża w Luksemburgu wynosząca 10 proc. – 30 euro. Dlatego nie przy- 
wiązujmy się do wartości procentowych, mówmy o kwotach. I tu faktycznie jest słabo. 
W raporcie ZAPPA zderzyłem kwoty pozyskane z marży realizowanej na lekach refundowanych z kosztami 
dystrybucji tych leków w  statystycznej aptece. Z  wyliczeń wychodzi, że dystrybucja tych leków przynosi 
ogromne straty, tzn. jej koszt znacznie przewyższa kwoty uzyskane z marż. W ten sposób w budżecie aptecznym 
powstaje dziura, którą trzeba uzupełnić, żeby przetrwać. A uzupełnia się sprzedażą leków OTC, suplementów 
czy kosmetyków. Policzyłem, że załatanie de�cytu budżetowego apteki wymaga sprzedaży wysokomarżo-
wych suplementów na kwotę 30 tys. zł. Jakie z tego wnioski? Otóż po pierwsze, system dający tak niskie kwoty 
z marż leków urzędowych z automatu zmusza przedsiębiorców do sprzedaży innego asortymentu, co jest 
oczywiście niezgodne z celem leczenia – pacjent powinien spożywać minimalną ilość farmaceutyków. Po 
drugie, taki system, to zły system, bo każdy przedsiębiorca musi wypracować zysk, żeby nie upaść. A ponieważ 
apteka realizuje konstytucyjne zadania państwa w obszarze zaopatrzenia ludności w leki, państwo powinno 
zapewnić jej takie warunki, żeby w interesie publicznym przetrwała i funkcjonowała. 
Osobną, ale ogromnie istotną kwestią jest regulacja liczby aptek na rynku. Na hasło „regulacja” w Polsce 
z miejsca odzywa się głos oburzonych liberałów, tym niemniej, jeśli zależy nam na pacjentach, ich zdrowiu, 
to zależeć powinno też na dobrze i  zgodnie z  potrzebami pacjentów funkcjonującym systemie. Skoro 
rynek jest wartością określoną, bo determinowaną potrzebami zdrowotnymi (liczba opakowań razy cena), 
a koszty dystrybucji leków też są policzalne, to znana jest optymalna liczba aptek. I państwo powinno we 
własnym interesie oraz interesie pacjentów tę liczbę regulować. W Polsce, zgodnie z wyliczeniami zamiesz-
czonymi w raporcie ZAPPA, żeby marża uzyskana z obrotu lekami refundowanymi równała się z kosztami 
tej dystrybucji (nadal nie mówię o zysku!), powinno funkcjonować około 11 tys. aptek. Każda następna 
powoduje spadek obrotu pozostałych i wzrost kosztu systemu. Dlatego regulacja jest słuszna i konieczna.

Marcin Wiśniewski,  
prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek

Z D A N I E M  E K S P E R T A

M A R Ż E 
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Ubywanie aptek 
komentowano 
w rozmaity sposób, 

w zależności od tego, kto za 
jakim modelem rynku się 
opowiada. Ten trend utrzyma 
się zapewne i w bieżącym 
roku. Liczba aptek nadal 
będzie się więc zmniejszać, 
pytanie tylko w jakim tempie. 
Oraz czy nadal o zakończeniu 
działalności aptek będą 
decydować głównie względy 
ekonomiczne, czy też może 
zaczną z rynku znikać 
wreszcie przede wszystkim 
te apteki, które brały udział 
w odwróconym łańcuchu 
dystrybucji leków lub należą 
do �rm, które złamały przepisy 
antykoncentracyjne. 

Przekonania, że liczba aptek 
może rosnąć nieskończenie, 
nie sposób racjonalnie 
wytłumaczyć. A jednak przez 
ostatnie lata towarzyszyło ono 
wielu uczestnikom rynku i jego 
obserwatorom, nie budząc 
re�eksji, że bez końca tak się nie 
da. Dlatego, gdy weszła w życie 
nowelizacja Prawa farmaceu-
tycznego nazywana apteką dla 
aptekarza, wprowadzone nią 
zmiany budziły konsternację, 
a nawet oburzenie. Podniosło 
się larum, że nie będzie 
można już otwierać nowych 
aptek, a tego przecież chcą 
pacjenci. Co nie oznaczało 
wcale, że kolejne placówki nie 
powstawały. Powstawały, jednak 
otwarć było mniej niż zamknięć. 
Jednocześnie zachodziły na 
rynku zupełnie inne zmiany. 

Najgłośniejsza z nich, mogąca 
odcisnąć się na całym rynku, 
jest jednak dopiero planowana. 
Chodzi o projekt sprzedaży 
sieci aptecznej Gemini. 

GEMINI NA SPRZEDA

Wieść o tym, że sieć apteczna 
Gemini wystawiona została na 
sprzedaż, gruchnęła w listo-
padzie poprzedniego roku. Jej 
właściciel, fundusz Warburg 
Pincus, chce ją sprzedać za 
600 mln euro (ponad 
2,5 mld zł) – informowała 
agencja Bloomberg. Gemini 
to sieć 180 aptek 
stacjonarnych działających 
w całym kraju oraz 
placówka internetowa. 

Rok 2019 minął pod 
znakiem wielkich zmian 

na aptecznym rynku –
ubyło na nim ponad 

600 aptek. Ten rok 
też upłynie pod 
znakiem zmian.

Rok pod 
znakiem zmian

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

2020

2019
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Warburg Pincus jest jej 
właścicielem od nieco ponad 
czterech lat. Gdy przejmował 
tę sieć, nie miał doświadczenia 
na polskim rynku aptecznym, 
wcześniej inwestował 
w Polsce w sieć kablową i sieć 
restauracji oraz w operatora 
telekomunikacyjnego Netia. 
Rynek usług zdrowotnych 
nie był mu jednak całkowicie 
obcy. W USA zainwestował 
wcześniej w sieć szpitalną 
i spółkę oferującą usługi 
diagnostyczne, w Chinach 
w szpital, a w Indiach 
w fabrykę produkującą 
substancje czynne. Jak 
przy okazji zakupu Gemini 
informował „Puls Biznesu”, 
Warburg Pincus planował 
przyspieszenie ekspansji sieci 
zarówno w sferze tradycyjnej, 
jak i internetowej. Zapowiadał 
kilkukrotne zwiększenie 
przychodów oraz liczby aptek 
w ciągu kilku lat. Gdy dziennik 
podawał te informacje, 
planowane przychody Gemini 
w 2015 roku miały wynieść 
400 mln zł przy stanie posia- 
dania sięgającym niemal 
40 aptek stacjonarnych 
(jeszcze w listopadzie 2015 roku 
było ich 31, ale do końca 
roku miało przybyć osiem 
kolejnych) i już wspomnianej 
apteki internetowej.

Fundusz Warburg Pincus, 
przedstawiany wówczas jako 
inwestor długoterminowy, plan 
ten realizował konsekwentnie. 
Na początku 2017 roku, gdy 
do UOKiK wpłynęły wnioski 
o przejęcie całkowitej kontroli 
nad spółkami, do których należą 
apteki Gemini, przez inne spółki 
działające w grupie Warburg 
Pincus, placówek Gemini było 
już ponad 50. Za 2018 rok Gemini 
mogło pochwalić się 486 mln zł 
przychodów i 15 mln zł zysku 
(wzrost w stosunku do roku 
2017 o przeszło 4 mln zł). W lipcu 
minionego roku informowano, 
że witryna internetowa apteki 
Gemini, odpowiedzialna za 
znaczącą część przychodów 

�rmy, miała ponad 2,2 mln 
unikalnych użytkowników. 

ZNACZENIE DLA RYNKU

Potencjalna sprzedaż sieci, 
w ramach której działa dziś 
niemal 1,3 proc. wszystkich 
ogólnodostępnych aptek 
w Polsce, ma ogromne 
znaczenie dla całego 
rynku, powodzenie lub 
niepowodzenie planowanej 
transakcji może bowiem mieć 
wpływ na funkcjonowanie 
i wyceny aptek w ogóle. 
Nigdy wcześniej na naszym 
rynku nie było takiej oferty, jej 
wymiar jest więc historyczny. 

Gdy pojawiła się informacja 
o planach sprzedaży, 
jednocześnie mówiono, że 
zainteresowane kupnem sieci 
są inne fundusze inwestujące 
w kapitał prywatny oraz 
inwestorzy branżowi. 
Gemini nie wypowiedziało 
się w tej sprawie. 

„Puls Biznesu” domyślał się, że 
przyczyną planowanych zmian 
właścicielskich są ograniczone 
możliwości rozwoju sieci po 
nowelizacji Prawa farmaceu-
tycznego. Przez kilka tygodni 
na przełomie roku, choć 
sprawa jest absolutnie bezpre-
cedensowa, niczego więcej 
na ten temat publicznie nie 
powiedziano ani nie napisano.

W styczniu postanowiliśmy 
więc sprawdzić, czy listopa-
dowa informacja ma już jakiś 
ciąg dalszy. Pytania skierowa-
liśmy przede wszystkim do 
Gemini. Interesowało nas, czy 
pojawiły się już jakieś oferty 
kupna sieci, a jeśli tak – ile. 
Pytaliśmy, na kiedy planowane 
jest s�nalizowanie sprzedaży 
oraz czy taka transakcja może 
wiązać się z jakimiś zmianami 
wewnątrz sieci, na przykład ze 
zmniejszeniem liczby aptek 
czy zwolnieniami farma-
ceutów. Chcąc zwery�kować 
prawdziwość domysłów „Pulsu 

Biznesu”, zapytaliśmy również 
o powód sprzedaży sieci. 
Odpowiedzi w umówionym 
terminie nie otrzymaliśmy. 

O opinię w tej sprawie poprosi-
liśmy też GIF. Zapytaliśmy, 
czy taka zmiana właścicielska 
jest w ogóle możliwa. 
Innymi słowy – czy w świetle 
przepisów Prawa farmaceu-
tycznego jeden podmiot 
może kupić dziś sieć apteczną 
mającą 180 aptek i liczyć na 
uzyskanie nowych zezwoleń 
dla tych wszystkich placówek. 
A może – dopytywaliśmy – taki 
podmiot w opinii GIF wcale 
nie musiałby występować 
o nowe zezwolenia lub 
mody�kację wcześniejszych? 

Niestety, GIF nie zajął 
stanowiska w tej sprawie. 
Jak nas poinformowała 
Dominika Walczak z biura 
prasowego inspekcji, GIF 

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

ZAPPA wyliczył, 
że w Polsce powinno 
działać około 11 tys. 
aptek. Obliczenia 
dokonał, biorąc pod 
uwagę liczbę obecnie 
pracujących 
farmaceutów (27 tys.) 
i średnie w krajach UE 
zatrudnienie 
farmaceutów 
w aptekach (2,4).
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nie komentuje tego typu 
wydarzeń. – Każdy podmiot 
– przypomniała jednak – jest 
zobowiązany przestrzegać 
obowiązujących przepisów 
dotyczących ograniczeń 
koncentracji oraz pozostałych 
wymogów. W przypadku 
zmiany podmiotu, który 
zamierza prowadzić aptekę, 
konieczne jest wystąpienie 
o zmianę zezwolenia. 
Organem właściwym w tym 
zakresie jest wojewódzki 
inspektorat farmaceutyczny. 
Każda zmiana zezwolenia 
powinna być zgodna 
z obowiązującym prawem.

INNE ZMIANY

Projektowana zmiana 
właściciela sieci Gemini 
to niejedyna potencjalna 
zmiana na rynku. W tym 
samym czasie co informacja 
o planach Gemini pojawiła 
się też wiadomość, że sieć 
DOZ otrzymała warunkową 
zgodę na przejęcie kontroli 
nad spółką Medix, o co 
wnioskowała do Urzędu 
Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów jakiś czas 
wcześniej. By umowa mogła 
dojść do skutku, musi 
zostać sprzedana apteka 
�rmy Medix w Tczewie. 

A i to zaledwie wycinek 
zmian, do których dochodzi 
lub dojdzie na rynku 
aptecznym. Najbardziej 
widoczna jest zmiana liczby 
aptek. Jak wyliczył PEX 
PharmaSequence, tylko 
od października 2018 do 
października 2019 roku 
ubyło ich blisko 800. W ciągu 
2019 roku ich liczba spadła 
o nieco ponad 600, co 
oznacza, że trend spadkowy 
liczby aptek pod koniec 
minionego roku wyhamował. 
Czy jest to sygnał, że 
największa fala zamknięć 
za nami? Czas pokaże.

Według Jarosława Frącko-
wiaka, prezesa zarządu PEX 
PharmaSequence, ten trend 
spadkowy zapowiadany 
był już wiele lat temu, bo 
oceniano, że nawet 40 proc. 
aptek działa niejako na 
kredyt, ponieważ funkcjonują 
dzięki kredytom kupieckim 
i długim terminom płatności. 
Gdy zaczęły spadać marże 
apteczne i zmieniła się 
polityka hurtowni farma-
ceutycznych, musiało to 
wpłynąć na funkcjonowanie 
takich aptek, pogarszając 
ich sytuację �nansową. A ci 
właściciele, którzy oceniali 
ją jako złą lub bardzo złą, 

w pewnym momencie 
zaczęli podejmować decyzje 
o zamknięciu swoich aptek. 
Żadne zmiany legislacyjne 
i rynkowe nie wieściły 
bowiem możliwości poprawy 
sytuacji. Tzw. apteka dla 
aptekarza również nie, bo 
mogła ona jedynie zaha-
mować dalszą konsolidację 
na rynku aptecznym, a nie 
odwrócić zmiany, które 
zaszły na nim przez ostatnie 
lata. Założony cel nie został 
jednak osiągnięty. Sieci wciąż 
starają się zwiększać stan 
posiadania. I przedstawiają 
taką interpretację przepisów, 
która ma dowodzić zgod-
ności z prawem kolejnych 
przejęć indywidualnych 
aptek czy włączenia do 
sieci innych, mniejszych 
sieci. Konsolidacja na rynku 
trwa więc w najlepsze, 
tyle że zachodzi poprzez 
kupowanie sieci przez sieci 
oraz bardzo silne franczyzy. 
Likwidowane są za to apteki 
indywidualne. Efekt jest taki, 
że sieci posiadają obecnie 
przeszło 46 proc. aptek 
(według niektórych źródeł 
nawet ponad 48), które mają 
aż 62-procentowy udział 
w rynku. W połowie minio-
nego roku doliczono się, że 
do sieci aptecznych należy 
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Konsolidacja na rynku 
trwa więc w najlepsze, 

tyle że zachodzi poprzez 
kupowanie sieci przez 
sieci oraz bardzo silne 

franczyzy.
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11 TYSIĘCY APTEK 
Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) wyliczył, że w  Polsce powinno 
działać około 11 tys. aptek. Obliczenia dokonał, biorąc pod uwagę liczbę obecnie pracujących 
farmaceutów (27 tys.) i średnie w krajach UE zatrudnienie farmaceutów w aptekach (2,4). Przy-
pomniał też, że daleko nam do krajów UE, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców przypadających 
na aptekę. U nas jeszcze niedawno było to średnio nieco ponad 2,6 tys. (od 2,3 do niemal 
3 tys.; w  związku ze spadkiem liczby aptek średnia ta niewątpliwie wzrosła), podczas gdy 
średnia unijna wynosi około 4350. Związek zestawia też sytuację na rynku z przepisami anty-
koncentracyjnymi i informuje inspekcję farmaceutyczną, gdzie w jego opinii zostały złamane. 
Jednocześnie stara się pozyskać sojuszników w swoich działaniach na rzecz przestrzegania 
przepisów antykoncentracyjnych. Na jego wniosek śląski WIF, przed którym prowadzone jest 
postępowanie dotyczące cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek w związku z naruszeniem 
tych przepisów, dopuścił do niego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. To prece-
dens, bo rzecznik nigdy wcześniej nie występował w  takich sprawach. Teraz ma to zrobić. 
I  chronić rynek apteczny oraz działających w  zgodzie z  przepisami mikroprzedsiębiorców 
– właścicieli aptek przed naruszaniem zasad uczciwej konkurencji w sposób prowadzący do 
przejęcia kontroli na tym rynku przed duże podmioty polskie lub zagraniczne. 
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przeszło 6200 placówek, co 
czwarta z nich do mikrosieci 
(od 5 do 9 aptek). Najwięcej 
sieciowych aptek – ponad 
1800 – należało jednak do 
7 dużych sieci, co oznacza, 
że każda z nich miała średnio 
nieco ponad 264 apteki. 

A TO NIE KONIEC

W kontekście wypowiedzi 
Jarosława Frąckowiaka 
zmian, które obserwowaliśmy 
na rynku aptecznym 
w minionym roku i które 
zachodzą obecnie, nie sposób 
więc uznać za zakończone. 
Oznacza to, że i w bieżącym 
roku dochodzić będzie do 
zamknięć lub przejęć aptek. 

Nie sposób więc dziś wyro-
kować, z jaką liczbą aptek 
i sieci aptecznych zamkniemy 
2020 rok. Jeśli wprost 
powtórzy się historia z minio-
nego roku, z rynku zniknie 
dwa razy tyle aptek indy-
widualnych, co sieciowych, 
a spośród aptek sieciowych 
największe (choć w sumie 
niewielkie) spadki liczby 

aptek dotyczyć będą sieci 
mających od 10 do 14 i od 
15 do 24 aptek. I to właśnie 
te sieci będą znikać z rynku, 
wchłaniane przez swych 
większych konkurentów. No 
chyba że w tej sprawie coś się 
wreszcie wydarzy i nikt już nie 
będzie próbował zasłaniać 
się nieprzystającymi do 
przepisów Prawa farmaceu-
tycznego decyzjami UOKiK. 
To wymagałoby na przykład 
jednoznacznych, stanowczych 
i szybkich działań inspekcji 
farmaceutycznej. Albo wyroku 
sądu administracyjnego 
z klarownym uzasadnieniem.
Jak to wpłynie na sytuację 
pacjentów? Wbrew 
pojawiającym się czasem 
pesymistycznym wizjom 
spadek liczby aptek nie 
musi pogorszyć ich sytuacji, 
zwłaszcza gdy znikać 
będzie jedna z dwóch aptek 
funkcjonujących do tej pory 
drzwi w drzwi. Dla pacjentów 
podstawowym kryterium jest 
przecież dostęp do leków, 
a w takich przypadkach 
nie będą zmuszeni do 
żadnego dodatkowego 

wysiłku czy poświęcenia 
odrobiny dodatkowego 
czasu, by dotrzeć do apteki. 

Doświadczenia minionego 
roku – problemy niedoboru 
leków – każą na spadającą 
liczbę aptek spojrzeć także 
z tej perspektywy. Wciąż duża 
liczba aptek nie gwarantowała 
przecież pacjentom dostępu 
do niezbędnych dla nich 
leków. Innymi słowy – liczba 
aptek nie jest decydującym 
kryterium, gdy chodzi 
o kwestię dostępności leków. 

Nie bez znaczenia dla rynku 
aptecznego i zmian na nim 
zachodzących będzie też 
rozwój aptek internetowych. 
Każdego roku notują one 
kilkunastoprocentowe wzrosty 
sprzedaży. Należy założyć, 
że i w tym roku obserwować 
będziemy takie wzrosty, co 
może w jakimś stopniu odbić 
się na sprzedaży, a tym samym 
i kondycji tradycyjnych aptek.

Małgorzata Grosman

Z M I A N Y  N A  R Y N K U  A P T E C Z N Y M 
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Według Jarosława 
Frąckowiaka, 
prezesa zarząd 
PEX PharmaSequence, 
trend spadkowy 
zapowiadany był już 
wiele lat temu, bo 
oceniano, że nawet 
40 proc. aptek działa 
niejako na kredyt, 
ponieważ funkcjonują 
dzięki kredytom 
kupieckim i długim 
terminom płatności.

Problem zbywania aptek, w  tym również tych prowadzonych przez sieci, jest regulowany przez przepisy Prawa farmaceutycznego, 
zmienionego w 2017 roku ustawą (tzw. apteką dla aptekarza). Podmiot nabywający aptekę musi spełniać szereg wymogów wskazanych 
w art. 104a ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Są to m.in. normy koncentracji, wskazane w art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 i ust. 3a pkt 2 i 3. Należy to 
rozumieć w ten sposób, że nabywca aptek nie może prowadzić więcej niż 4 aptek w skali kraju i 1 proc. aptek w skali województwa. Tym 
samym, w mojej ocenie, kupienie aptek en masse (np. w liczbie kilkudziesięciu) nie jest możliwe, albowiem nabywca w wyniku takiej 
transakcji przestałby spełniać warunki do ich prowadzenia. A nawet gdyby WIF „przepuścił” tego rodzaju transakcję, to i  tak nabywca 
aptek w takiej postaci musiałby liczyć się z daleko idącymi konsekwencjami w zakresie udzielonego zezwolenia. Istnieje bowiem bogata 
linia orzecznicza, która stwierdza, że apteka musi spełniać warunki do udzielenia zezwolenia na jej prowadzenie przez cały okres wykony-
wania tego rodzaju działalności. Z kolei w ostatnim czasie WSA w Warszawie wydał kilka wyroków, w których stwierdził, że każda zmiana 
w strukturze podmiotu prowadzącego apteki dokonana po 25 czerwca 2017 roku (tj. po wejściu w życie „apteki dla aptekarza”), nie może 
tworzyć stanu faktycznego sprzecznego z przepisami Prawa farmaceutycznego, na przykład w zakresie ww. ograniczeń ilościowych. Tym 
samym, jeżeli jakiś podmiot zdecyduje się zbyć całość udziałów lub akcji w spółce prowadzącej na przykład kilkadziesiąt aptek, to taka 
transakcja jako niezgodna z ustawą „apteka dla aptekarza" może według mnie skutkować cofnięciem zezwoleń na prowadzone apteki. 
Konsekwencje takiego działania ponosiłby rzecz jasna nabywca udziałów i akcji.

Piotr Sędłak,  
radca prawny 

ZDANIEM EKSPERTA
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Na Zachodzie 
farmaceuta 
może więcej

Aleksandra Gromnicka, 
farmaceutka 
pochodząca 

z Gdańska, w polskiej aptece 
przepracowała rok. Od trzech 
lat pracuje w Szwajcarii. 
Obecnie w Zurychu. – Co mnie 

frustrowało? Przede wszystkim 
to, że polski farmaceuta może 
niewiele więcej od technika 
farmaceutycznego, a ma 
znacznie większą wiedzę, 
kwali�kacje i umiejętności – 
podkreśla Gromnicka. – Praca 
w polskiej aptece nie była 
dla mnie satysfakcjonująca: 
układałam leki na półkach, 
kontrolowałam numery 
seryjne czy daty ważności 
leków i biegałam za lekarzami, 
żeby poprawili receptę. 
Postanowiłam w końcu 
wyjechać do Szwajcarii. To 
było dla mnie wyzwanie.

Co w ramach opieki farma-
ceutycznej mają do zaofero-
wania apteki nad Wisłą? Tak 
naprawdę niewiele. Polskie 
apteki (ale też nie wszystkie) 
przyjmują niepotrzebne lub 
przeterminowane leki, pełnią 
dyżury nocne (tylko wybrane). 
Farmaceuci mogą (oczywiście 
za darmo) zmierzyć nam 
ciśnienie krwi i wydać 
w awaryjnych sytuacjach lek 
na receptę bez recepty lekar-
skiej. W Polsce – choć mówi 
się o tym od wielu lat i tylko 
na mówieniu się kończy 
– brakuje systemowego 

Oferta usług, jaką może zaproponować pacjentowi 
farmaceuta w Polsce, jest mizerna. Zwłaszcza 

w porównaniu z tym, co mogą farmaceuci 
w Europie. Jak to wygląda w Szwecji, Irlandii 

i Szwajcarii? Zapytaliśmy o to polskich 
farmaceutów, którzy tam pracują.
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rozwiązania dotyczącego 
opieki farmaceutycznej i tego, 
jak ma być ona �nansowana.

SZCZEPI  OPATRUJ  
RANY  ADAJ  MOCZ

Co pacjentom może zaofe-
rować farmaceuta w Szwaj-
carii? Wachlarz usług jest 
szeroki. Są to usługi odpłatne: 
w ramach kasy chorych 
lub z kieszeni pacjentów. 
Z kasy chorych opłacane są 
m.in. przeglądy lekowe.

– Farmaceuta sprawdza, jakie 
leki ma przepisywane pacjent, 
jakie leki i suplementy diety 
przyjmuje (bywa, że pacjenci 
zapominają o przyjmowaniu 
leków lub sami decydują 
o ich odstawieniu), w jakich 
dawkach, jak często oraz to, 
czy nie ma między lekami 
interakcji – wyjaśnia farma-
ceutka z Zurychu. – Dzięki 
temu pacjent nie tylko wydaje 
mniej na leki, ale też nie 
szkodzi sobie, unikając nega-
tywnych skutków interakcji 
między lekami czy też działań 
niepożądanych. Istnieje 
również możliwość przygo-
towania kasetki z lekami, 
co dla starszych pacjentów 
jest ogromnym ułatwieniem 
w życiu codziennym.

Po przeszkoleniu farmaceuta 
może wykonywać szczepienia 
przeciwko grypie czy 
przeciwko FMSE (szczepionka 
przeciw przenoszonemu 
przez kleszcze zapaleniu 
mózgu). To szkolenie trwa 
kilka dni. Po jego ukończeniu 
farmaceuci mają uprawnienia 
do wykonywania szczepień 
przeciw grypie, ale tylko 
osobom od 16. roku życia. 
Szczepionkę można zamówić 
lub kupić w aptece. Szcze-
pienie odbywa się w pokoju 
zabiegowym (każda apteka 
ma takie pomieszczenie). 
Tam także można zmierzyć 
ciśnienie, poziom lipidów 
czy glukozy we krwi, zrobić 

testy na alergię, poradzić się 
przed podróżą do tropików, 
czy też uzyskać wskazówki 
i wsparcie przy rzuceniu 
palenia. W aptece można też 
wykonać pomiar i dobrać 
rajstopy uciskowe na żylaki.

To tylko wycinek usług. 
Szwajcarscy farmaceuci mogą 
jeszcze więcej. Do aptek zgła-
szają się osoby do opatrzenia 
ran lub do zmiany opatrunku. 
– Zwykle są to osoby starsze, 
które trzeba otoczyć opieką 
– wskazuje Gromnicka. – Bez 
żadnego problemu można, 
oczywiście za niedużą opłatą, 
wypożyczyć kule, laktator 
lub wagę dla małych dzieci.

W POLSCE CZU AM SIĘ 
JAK SPRZEDAWCA 

LEKÓW

Do aptek w Szwajcarii można 
także przynieść próbkę 
moczu, którą farmaceuci 
następnie analizują pod 
kątem bakterii wywołujących 
zapalenie pęcherza moczo-
wego. Badanie trwa krótko 
i jeśli potwierdzi, że leczenie 
jest konieczne, farmaceuta na 
miejscu – bez konieczności 
wizyty u lekarza – wydaje 
antybiotyk. Recepta nie jest 
potrzebna, farmaceuta musi 
wypełnić tylko protokół. To 
bardzo wygodne i szybkie.

Farmaceuci w Szwajcarii 
samodzielnie również 
przygotowują wiele leków 
recepturowych. – Swoim 
pacjentom przygotowuję 
od podstaw suplementy 
diety, biorąc pod uwagę 
wyniki ich badań i niedobory 
składników diety. – W Polsce 
nie ma na to miejsca, 
pieniędzy i czasu – zaznacza 
Gromnicka. – W stwierdzeniu, 
że Szwajcaria jest rajem dla 
farmaceutów, nie ma żadnej 
przesady. Zawód farmaceuty 
cieszy się dużym uznaniem 
i zaufaniem wśród Szwaj-
carów. Farmaceuta jest tutaj 

szanowany i może realnie 
pomóc pacjentowi. W Polsce 
czułam się jak sprzedawca 
leków. Nie miałam prawa 
dotknąć pacjenta. Szwajcaria 
zaś chce obniżyć koszty 
ochrony zdrowia, dlatego 
podstawowe badania, takie 
jak pomiar ciśnienia krwi, 
cholesterolu i glukozy, można 
zrobić w aptece. Poza tym 
pacjenci w Szwajcarii nie 
marudzą na zbyt wysokie 
ceny leków, bo leki tutaj są 
ok. cztery razy droższe.

OGROMNY WK AD 
W D ANIE O ZDROWIE 

PACJENTA

Aleksandra Dąbek wykształ-
cenie farmaceutyczne zdobyła 
w Polsce. Wyjechała do 
Irlandii zaraz po stażu. O sobie 
mówi: „irlandzka farmaceutka 
z polskim wykształceniem”. Na 
Facebooku prowadzi stronę 
polskifarmaceuta.com. „Po 
10 latach pracy w Irlandii 
znam większość wad systemu 
opieki zdrowotnej. Wciąż 
jednak uważam, że farmaceuta 
ma tutaj ogromny wkład 

Do aptek w Szwajcarii 
można przynieść próbkę 
moczu, którą farmaceuci 
następnie analizują pod 
kątem bakterii 
wywołujących zapalenie 
pęcherza moczowego. 
Badanie trwa krótko i jeśli 
potwierdzi, że leczenie 
jest konieczne, 
farmaceuta na miejscu 
– bez konieczności 
wizyty u lekarza – wydaje 
antybiotyk. 
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w dbanie o dobro i zdrowie 
pacjenta. Chętnie podzielę się 
doświadczeniem na tej stronie 
lub osobiście w aptece”.

W Irlandii apteki są otwarte 
do godz. 21 lub 22. Nie ma 
dyżurów nocnych. – Nasi 
pacjenci proszą o przecho-
wanie recept, dzięki temu 
mogą zamówić swoje leki 
przez telefon – wskazuje 
Dąbek. – Niektórym 
pacjentom leki pakujemy 
w tygodniowe opakowania 
z podziałem na pory dnia 
– tym pacjentom również 
przechowujemy recepty.

Jakie usługi są dostępne 
w irlandzkich aptekach? 
Większość placówek oferuje 
m.in. pomiar ciśnienia, badanie 
poziomu cholesterolu czy 
założenie całodobowego 
monitora ciśnienia krwi. – 
Potra�my posługiwać się 
glukometrem – mówi polska 
farmaceutka z Irlandii. – 
Zdarza się, że pomagamy 
w tym pacjentom. Szkolimy 
ich również z używania 
inhalatorów. Wydajemy 
po konsultacji EHC, czyli 
emergency hormonal contra-
ception (chodzi o awaryjną 

antykoncepcję – przyp. red.). 
Duża część farmaceutów 
jest przeszkolona i ma 
uprawnienia do wykonywania 
szczepień przeciwko grypie, 
pneumokokom i Varicella 
zoster (wirus ospy wietrznej 
i półpaśca – przyp. red.).

Jak to wygląda w Szwecji? 
Pacjenci otrzymają od aptek 
powiadomienia o tym, że 
kończą się im leki i trzeba 
przyjść po następną „porcję”. 
– Wtedy są wszystkie recepty 
szykowane i pacjent odbiera 
tylko pakiet z gotowymi 
lekami, tylko do zapłacenia. 
Nie czeka się wtedy w kolejce – 
mówi Aleksandra Dziewulska, 
farmaceutka ze Szwecji.

TESTY NA ALERGIĘ 
I  PRZEBIJANIE USZU

Kolejną usługą są dostawy do 
domu, czyli tzw. zamówienia 
z „distansapotek”. – Pacjent 
może zamówić jakieś leki 
przez internet albo w aptece 
przy okienku (jeśli ich nie ma 
na miejscu) i wtedy może 
mieć je wysłane do domu 
albo do punktu odbioru 
paczek (coś w stylu placówki 
pocztowej) – wyjaśnia 

Dziewulska. – Nie wszystkie 
leki się da, całość pakietu 
musi mieć wymiar mieszczący 
się do skrzynki pocztowej.

Szwedzki farmaceuta 
wykonuje też przeglądy 
lekowe, analizuje skórę i na tej 
podstawie dobiera pacjentom 
kosmetyki. Te usługi są 
darmowe. Za inne trzeba 
dodatkowo zapłacić. Opłata 
waha się w przedziale od 
60 do 2000 koron (od 
ok. 25 do 800 zł). Farmaceuta 
może np. ocenić znamiona 
i pieprzyki, wykonać 
szczepienie, a nawet przebić 
uszy. W aptekach są też 
prowadzone testy na alergię, 
programy pomagające 
schudnąć lub rzucić palenie, 
badania słuchu i wzroku.

– Dodatkowo można mieć 
tzw. hälsocoach, który pomaga 
w osiągnięciu założonych 
celów w zakresie poprawy 
zdrowia, np. obniżenia 
ciśnienia krwi czy poziomu 
cholesterolu – wskazuje 
farmaceutka ze Szwecji. – 
Farmaceuta, który wykonuje 
daną usługę, ma wcześniej 
specjalne, najczęściej kilku-
dniowe szkolenie pogłębiające 
wiedzę z danego zakresu, po 
którym otrzymuje odpowiedni 
certy�kat. Oczywiście nie 
stawiamy diagnozy i nie dobie-
ramy leczenia, ale z wynikiem 
takiego badania pacjent może 
iść do lekarza i lekarz ocenia, 
czy i jakie leczenie wdrożyć. 
Opłaty są nie dla farmaceuty, 
tylko dla apteki, a farmaceuta 
świadczy te usługi w ramach 
obowiązków służbowych. 
Najczęściej jest tak, że 
pacjent musi zadzwonić do 
obsługi klienta i wtedy oni się 
kontaktują z apteką i ustalają 
termin usługi. Jest to zazna-
czane w gra�ku tak, że reszta 
zespołu wie, jak dany dzień 
będzie wyglądał i że jeden 
farmaceuta będzie np. przez 
godzinę zajęty z pacjentem.

Wojciech Giedrys

Farmaceuta w Szwecji 
może ocenić znamiona 

i pieprzyki, wykonać 
szczepienie, a nawet 

przebić uszy. W aptekach 
są też prowadzone testy 

na alergię, programy 
pomagające schudnąć 

lub rzucić palenie, 
badania słuchu i wzroku.
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Amoksiklav®. Skład: Amoksiklav/Amoksiklav QUICKTAB (500 mg + 125 mg), tabletki powlekane i tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletki 
ulegające rozpadowi w jamie ustnej: 1 tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci 
klawulanianu potasu; Amoksiklav/Amoksiklav QUICKTAB (875 mg + 125 mg), tabletki powlekane i tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletki 
ulegające rozpadowi w  jamie ustnej, i  granulat do sporządzania zawiesiny doustnej: 1 tabletka/1 saszetka zawiera 875  mg amoksycyliny w  postaci 
amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu; Amoksiklav (400 mg + 57 mg)/5 ml, proszek do sporządzania 
zawiesiny doustnej: 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu 
potasu; Amoksiklav (250 mg + 125 mg), tabletki powlekane: 1 tabletka powlekana zawiera 250 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 
125  mg kwasu klawulanowego w  postaci klawulanianu potasu. Wskazania: Leczenie zakażeń bakteryjnych u  dorosłych i  dzieci, tj. ostre bakteryjne 
zapalenie zatok (właściwie rozpoznane), ostre zapalenie ucha środkowego, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane), 
pozaszpitalne zapalenie płuc, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza zapalenie 
tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej, zakażenia kości i stawów, zwłaszcza 
zapalenie kości i szpiku. Amoksiklav 375 mg: Leczenie zakażeń bakteryjnych u dorosłych i dzieci, tj. ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane), 
zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężki ropień okołozębowy 
z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej. Dawkowanie i sposób podawania: Lek podaje się doustnie na początku posiłku. Amoksiklav 625 mg: Dorośli 
i dzieci ≥ 40 kg: 1 tabletka 3 razy na dobę. Dzieci < 40 kg: (20 mg + 5 mg) do (60 mg + 15 mg)/kg/dobę w 3 dawkach podzielonych. U dzieci ≤ 6 lat preferuje 
się lek w postaci zawiesiny lub saszetek. Brak danych u dzieci < 2 lat. Zaburzenia czynności nerek. Dorośli i dzieci ≥ 40 kg: Clkr 10-30 ml/min: 500 mg + 125 mg 
2 razy na dobę. Clkr < 10 ml/min: 500 mg + 125 mg raz na dobę. Hemodializa: 500 mg + 125 mg co 24 h + 500 mg + 125 mg w czasie i na koniec dializy. Dzieci 
< 40 kg: Clkr 10-30 ml/min: (15 mg + 3,75 mg)/kg 2 razy na dobę (max 500 mg + 125 mg 2 razy na dobę). Clkr < 10 ml/min: (15 mg + 3,75 mg)/kg raz na dobę 
(max 500  mg  +  125  mg). Hemodializa: (15  mg  +  3,75  mg)/kg raz na dobę  +  po 1 dawce przed i  po hemodializie. Amoksiklav 1000  mg/Amoksiklav 
(457 mg)/5 ml: Dorośli i dzieci ≥ 40 kg: standardowa dawka: 875 mg + 125 mg 2 razy na dobę; większa dawka: 875 mg + 125 mg 3 razy na dobę. Dzieci < 40 kg: 
(25 mg + 3,6 mg) do (45 mg + 6,4 mg)/kg/dobę w 2 dawkach podzielonych lub (w niektórych zakażeniach) do (70 mg + 10 mg)/kg/dobę w 2 dawkach 
podzielonych. Brak danych u dzieci < 2 lat. Nie stosować u pacjentów z Clkr < 30 ml/min. Amoksiklav 375 mg: Dorośli i dzieci ≥ 40 kg: 1 tabletka 3 ×/dobę. 
Dzieci <  40  kg: stosowanie niezalecane. Zaburzenia czynności nerek: Clkr >  30  ml/min – zmiana dawkowania nie jest konieczna. Dorośli i  dzieci ≥  40  kg:  
Clkr 10-30 ml/min: 1 tabl. 2 ×/dobę. Clkr < 10 ml/min: 1 tabl. 1 ×/dobę. Hemodializa: patrz ChPL. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne, 
penicyliny lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek 
beta-laktamowy (np. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam). Wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych 
przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy. Specjalne ostrzeżenia i  środki ostrożności: Przed leczeniem należy zebrać dokładny wywiad dotyczący 
uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny, beta-laktamy. U  pacjentów leczonych penicylinami notowano ciężkie, 
sporadycznie zakończone zgonem reakcje uczuleniowe (w  tym reakcję anafilaktoidalną i  ciężkie niepożądane reakcje skórne). Są one bardziej 
prawdopodobne u osób z nadwrażliwością na penicyliny i z chorobami atopowymi w wywiadzie. W razie reakcji alergicznej Amoksiklav trzeba odstawić 
i  rozpocząć inny sposób leczenia (jeśli zakażenie było wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, należy rozważyć samą amoksycylinę). 
Podawanie leku nie jest właściwe w razie dużego ryzyka, że zmniejszona wrażliwość/oporność patogenu na beta-laktamy może nie być wywołana przez 
beta-laktamazy wrażliwe na kwas klawulanowy. Leku nie stosować w  leczeniu zakażeń wywołanych przez S. pneumoniae opornych na penicylinę ani 
u pacjentów z podejrzeniem mononukleozy zakaźnej (ryzyko wysypki odropodobnej). U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących 
duże dawki leku mogą wystąpić drgawki. Stosowanie razem z allopurynolem może zwiększyć ryzyko skórnych reakcji alergicznych. Długotrwałe stosowanie 
może powodować nadmierny wzrost opornych drobnoustrojów. Występujący na początku leczenia uogólniony rumień z krostkami i gorączką może być 
objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej. W takim przypadku trzeba odstawić lek i nie stosować więcej amoksycyliny. Stosować ostrożnie u pacjentów 
z  zaburzeniami czynności wątroby. Możliwość związanego z  antybiotykiem zapalenia okrężnicy (od lekkiego do zagrażającego życiu) należy brać pod 
uwagę u  pacjentów, u  których wystąpi biegunka w  trakcie lub po zakończeniu stosowania leku. W  takim wypadku natychmiast odstawić Amoksiklav 
i  wdrożyć leczenie (bez leków hamujących perystaltykę jelit). Podczas długotrwałego leczenia okresowo oceniać czynność nerek, wątroby i  układu 
krwiotwórczego. Możliwe jest wydłużenie czasu protrombinowego i może być konieczna zmiana dawek doustnych leków przeciwzakrzepowych. W razie 
zaburzeń czynności nerek dawkę dostosować do stopnia niewydolności. U pacjentów z oligurią bardzo rzadko notowano krystalurię, głównie podczas 
leczenia pozajelitowego. Podczas stosowania dużych dawek amoksycyliny zapewnić odpowiednią podaż płynów i  wydalanie moczu, a  u  pacjentów 
z cewnikiem dopęcherzowym kontrolować drożność cewnika. Podczas leczenia oznaczać glukozurię metodami enzymatycznymi. Kwas klawulanowy może 
powodować fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. Stosowanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym powodowało dodatnie wyniki testu Bio-Rad 
Laboratories Platelia Aspergillus EIA bez zakażenia tymi grzybami. Stwierdzono reakcje krzyżowe z polisacharydami i polifuranozami niepochodzącymi od 
grzybów kropidlakowatych z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Dodatnie wyniki testu u tych pacjentów należy interpretować ostrożnie 
i potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi. Amoksiklav GOS i Amoksiklav QT zawierają aspartam, który może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią. 
Amoksiklav QT zawiera olej rycynowy, który może powodować dolegliwości żołądkowe i  biegunkę. Działania niepożądane: Bardzo często: biegunka. 
Często: kandydoza skóry i błon śluzowych, nudności, wymioty. Niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy, niestrawność, zwiększenie aktywności AspAT/AlAT, 
wysypka, świąd, pokrzywka. Rzadko: przemijająca leukopenia (w tym neutropenia), małopłytkowość, rumień wielopostaciowy. Bardzo rzadko: powierzchowne 
przebarwienia zębów u  dzieci (po zastosowaniu zawiesiny doustnej). Częstość nieznana: przemijająca agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, 
wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, zespół choroby 
posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń, przemijająca nadmierna aktywność ruchowa, drgawki, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
zapalenie jelita grubego, czarny język włochaty, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, pęcherzowe 
złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS), śródmiąższowe 
zapalenie nerek, krystaluria. Działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
URPL: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub do podmiotu odpowiedzialnego. 
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Kategoria dostępności: lek wydawany na receptę. Numery 
pozwoleń Prezesa URPL: R/0771 (tabletki 375 mg), R/0819 (tabletki 625 mg), 4111 (tabletki 1000 mg), 8948 (Amoksiklav 457 mg/5 ml), 14619 (QT 625 mg), 
14681 (QT 1000  mg), 17708 (Amoksiklav GOS). Pełna informacja o  leku dostępna na życzenie w  Sandoz Polska Sp. z  o.o., ul. Domaniewska 50C,  
02-672 Warszawa, tel.: +48  22 209 70 00, faks: +48 22 209 70 01, www.sandoz.pl. Dane dotyczące refundacji: Cena detaliczna/wysokość dopłaty 
świadczeniobiorcy (pacjenta) wynoszą odpowiednio: Amoksiklav® proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml: (35 ml) – 10,89 zł/7,65 zł,  
(70 ml) – 19,44 zł/12,95 zł, (140 ml) – 29,40 zł/16,42 zł; Amoksiklav® QT 625 mg 14 tabl. – 16,94 zł/8,83 zł; Amoksiklav® QT 1000 mg 14 tabl. – 28,39 zł/14,20 zł; 
Amoksiklav® 625 mg 14 tabl. – 18,42 zł/10,48 zł; Amoksiklav® 1000 mg 14 tabl. – 29,95 zł/16,05 zł, 20 tabl. – 41,23 zł/21,38 zł. Cena detaliczna urzędowa 
i odpłatność dla świadczeniobiorcy (pacjenta) na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2019 r. Amoksiklav 08/18
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Specjalny program 
komputerowy 
umożliwiający sprzedaż 
3600 opakowań leków 
na godzinę to 
odpowiedź 
przestępców na 
obowiązujące od kilku 
lat ograniczenia 
w sprzedaży leków 
z pseudoefedryną. Jego 
istnienie od dawna nie 
jest tajemnicą, 
podobnie jak i to, że 
wprowadzone do tej 
pory ograniczenia 
niczego nie załatwiają. 

W rytmie 
metamfetaminy

N I E L E G A L N Y  H A N D E L  P S E U D O E F E D R Y N Ą 

A jednak dopiero 
niedawno pojawił 
się pomysł, by obrót 

lekami zawierającymi tę 
substancję, wykorzystywaną 
przez przestępców do 
produkcji metamfetaminy, 
dodatkowo ograniczyć. Jednak 
czy w czymkolwiek może 
pomóc oglądanie dowodów 
osobistych pacjentów 
przez farmaceutów? 

POTĘ NY PRO LEM

Leki zawierające czystą 
pseudoefedrynę dostępne 
są w Polsce bez recepty (nie 
wszystkie, Cirrus jest już na 
receptę). Stosuje się je przy 
przeziębieniach i katarze. 
Narkomani już przed laty 
zażywali je garściami lub po 
zmieszaniu z pewnymi związ-

kami chemicznymi stosowali 
dożylnie. Dlatego Sejm 
uchwalił przepis, na którego 
mocy od lipca 2015 roku 
pacjent może w aptece kupić 
jednorazowo tylko jedno 
opakowanie leku zawierają-
cego pseudoefedrynę. Szybko 
okazało się, że przepis ten nie 
spełnia pokładanych w nim 
nadziei. Owszem, utrudnia 
nieco dostęp do leków 
z pseudoefedryną narkoty-
zującej się nimi młodzieży, 
ale nie uniemożliwia go. 
Wymaga jedynie pójścia do 
kilku aptek. Tym bardziej nie 
powstrzymuje przestępców 
traktujących leki jako 
półprodukt do wytwarzania 
metamfetaminy. Narkotyku 
szczególnie groźnego, który 
silnie uzależnia i ma więcej 
działań niepożądanych niż 

na przykład amfetamina. 
Co więcej – jest łatwy 
do pozyskania nawet 
w warunkach domowych. 

DZIENNIKARSKIE 
ŚLEDZTWO

W sposób dobitny udowodnili 
to dziennikarze „Gazety 
Wrocławskiej” i „Superwizjera” 
TVN, którzy wybrali się do 
Bogatyni, od kilkudziesięciu lat 
słynącej z turnieju małych form 
satyrycznych. W 2018 roku odbyła 
się w niej też konferencja 
„Narkomania nie zna granic”, 
na której poruszano problem 
metamfetaminy. Dziennikarze 
ukazali Bogatynię właśnie 
w tym świetle. Pokazali, że 
z tego leżącego na styku granic 
polskiej, czeskiej i niemieckiej 
miasteczka masowo 

Amoksiklav®. Skład: Amoksiklav/Amoksiklav QUICKTAB (500 mg + 125 mg), tabletki powlekane i tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletki 
ulegające rozpadowi w jamie ustnej: 1 tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci 
klawulanianu potasu; Amoksiklav/Amoksiklav QUICKTAB (875 mg + 125 mg), tabletki powlekane i tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletki 
ulegające rozpadowi w  jamie ustnej, i  granulat do sporządzania zawiesiny doustnej: 1 tabletka/1 saszetka zawiera 875  mg amoksycyliny w  postaci 
amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu; Amoksiklav (400 mg + 57 mg)/5 ml, proszek do sporządzania 
zawiesiny doustnej: 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu 
potasu; Amoksiklav (250 mg + 125 mg), tabletki powlekane: 1 tabletka powlekana zawiera 250 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 
125  mg kwasu klawulanowego w  postaci klawulanianu potasu. Wskazania: Leczenie zakażeń bakteryjnych u  dorosłych i  dzieci, tj. ostre bakteryjne 
zapalenie zatok (właściwie rozpoznane), ostre zapalenie ucha środkowego, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane), 
pozaszpitalne zapalenie płuc, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza zapalenie 
tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej, zakażenia kości i stawów, zwłaszcza 
zapalenie kości i szpiku. Amoksiklav 375 mg: Leczenie zakażeń bakteryjnych u dorosłych i dzieci, tj. ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane), 
zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężki ropień okołozębowy 
z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej. Dawkowanie i sposób podawania: Lek podaje się doustnie na początku posiłku. Amoksiklav 625 mg: Dorośli 
i dzieci ≥ 40 kg: 1 tabletka 3 razy na dobę. Dzieci < 40 kg: (20 mg + 5 mg) do (60 mg + 15 mg)/kg/dobę w 3 dawkach podzielonych. U dzieci ≤ 6 lat preferuje 
się lek w postaci zawiesiny lub saszetek. Brak danych u dzieci < 2 lat. Zaburzenia czynności nerek. Dorośli i dzieci ≥ 40 kg: Clkr 10-30 ml/min: 500 mg + 125 mg 
2 razy na dobę. Clkr < 10 ml/min: 500 mg + 125 mg raz na dobę. Hemodializa: 500 mg + 125 mg co 24 h + 500 mg + 125 mg w czasie i na koniec dializy. Dzieci 
< 40 kg: Clkr 10-30 ml/min: (15 mg + 3,75 mg)/kg 2 razy na dobę (max 500 mg + 125 mg 2 razy na dobę). Clkr < 10 ml/min: (15 mg + 3,75 mg)/kg raz na dobę 
(max 500  mg  +  125  mg). Hemodializa: (15  mg  +  3,75  mg)/kg raz na dobę  +  po 1 dawce przed i  po hemodializie. Amoksiklav 1000  mg/Amoksiklav 
(457 mg)/5 ml: Dorośli i dzieci ≥ 40 kg: standardowa dawka: 875 mg + 125 mg 2 razy na dobę; większa dawka: 875 mg + 125 mg 3 razy na dobę. Dzieci < 40 kg: 
(25 mg + 3,6 mg) do (45 mg + 6,4 mg)/kg/dobę w 2 dawkach podzielonych lub (w niektórych zakażeniach) do (70 mg + 10 mg)/kg/dobę w 2 dawkach 
podzielonych. Brak danych u dzieci < 2 lat. Nie stosować u pacjentów z Clkr < 30 ml/min. Amoksiklav 375 mg: Dorośli i dzieci ≥ 40 kg: 1 tabletka 3 ×/dobę. 
Dzieci <  40  kg: stosowanie niezalecane. Zaburzenia czynności nerek: Clkr >  30  ml/min – zmiana dawkowania nie jest konieczna. Dorośli i  dzieci ≥  40  kg:  
Clkr 10-30 ml/min: 1 tabl. 2 ×/dobę. Clkr < 10 ml/min: 1 tabl. 1 ×/dobę. Hemodializa: patrz ChPL. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne, 
penicyliny lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek 
beta-laktamowy (np. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam). Wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych 
przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy. Specjalne ostrzeżenia i  środki ostrożności: Przed leczeniem należy zebrać dokładny wywiad dotyczący 
uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny, beta-laktamy. U  pacjentów leczonych penicylinami notowano ciężkie, 
sporadycznie zakończone zgonem reakcje uczuleniowe (w  tym reakcję anafilaktoidalną i  ciężkie niepożądane reakcje skórne). Są one bardziej 
prawdopodobne u osób z nadwrażliwością na penicyliny i z chorobami atopowymi w wywiadzie. W razie reakcji alergicznej Amoksiklav trzeba odstawić 
i  rozpocząć inny sposób leczenia (jeśli zakażenie było wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, należy rozważyć samą amoksycylinę). 
Podawanie leku nie jest właściwe w razie dużego ryzyka, że zmniejszona wrażliwość/oporność patogenu na beta-laktamy może nie być wywołana przez 
beta-laktamazy wrażliwe na kwas klawulanowy. Leku nie stosować w  leczeniu zakażeń wywołanych przez S. pneumoniae opornych na penicylinę ani 
u pacjentów z podejrzeniem mononukleozy zakaźnej (ryzyko wysypki odropodobnej). U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących 
duże dawki leku mogą wystąpić drgawki. Stosowanie razem z allopurynolem może zwiększyć ryzyko skórnych reakcji alergicznych. Długotrwałe stosowanie 
może powodować nadmierny wzrost opornych drobnoustrojów. Występujący na początku leczenia uogólniony rumień z krostkami i gorączką może być 
objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej. W takim przypadku trzeba odstawić lek i nie stosować więcej amoksycyliny. Stosować ostrożnie u pacjentów 
z  zaburzeniami czynności wątroby. Możliwość związanego z  antybiotykiem zapalenia okrężnicy (od lekkiego do zagrażającego życiu) należy brać pod 
uwagę u  pacjentów, u  których wystąpi biegunka w  trakcie lub po zakończeniu stosowania leku. W  takim wypadku natychmiast odstawić Amoksiklav 
i  wdrożyć leczenie (bez leków hamujących perystaltykę jelit). Podczas długotrwałego leczenia okresowo oceniać czynność nerek, wątroby i  układu 
krwiotwórczego. Możliwe jest wydłużenie czasu protrombinowego i może być konieczna zmiana dawek doustnych leków przeciwzakrzepowych. W razie 
zaburzeń czynności nerek dawkę dostosować do stopnia niewydolności. U pacjentów z oligurią bardzo rzadko notowano krystalurię, głównie podczas 
leczenia pozajelitowego. Podczas stosowania dużych dawek amoksycyliny zapewnić odpowiednią podaż płynów i  wydalanie moczu, a  u  pacjentów 
z cewnikiem dopęcherzowym kontrolować drożność cewnika. Podczas leczenia oznaczać glukozurię metodami enzymatycznymi. Kwas klawulanowy może 
powodować fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. Stosowanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym powodowało dodatnie wyniki testu Bio-Rad 
Laboratories Platelia Aspergillus EIA bez zakażenia tymi grzybami. Stwierdzono reakcje krzyżowe z polisacharydami i polifuranozami niepochodzącymi od 
grzybów kropidlakowatych z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Dodatnie wyniki testu u tych pacjentów należy interpretować ostrożnie 
i potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi. Amoksiklav GOS i Amoksiklav QT zawierają aspartam, który może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią. 
Amoksiklav QT zawiera olej rycynowy, który może powodować dolegliwości żołądkowe i  biegunkę. Działania niepożądane: Bardzo często: biegunka. 
Często: kandydoza skóry i błon śluzowych, nudności, wymioty. Niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy, niestrawność, zwiększenie aktywności AspAT/AlAT, 
wysypka, świąd, pokrzywka. Rzadko: przemijająca leukopenia (w tym neutropenia), małopłytkowość, rumień wielopostaciowy. Bardzo rzadko: powierzchowne 
przebarwienia zębów u  dzieci (po zastosowaniu zawiesiny doustnej). Częstość nieznana: przemijająca agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, 
wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, zespół choroby 
posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń, przemijająca nadmierna aktywność ruchowa, drgawki, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
zapalenie jelita grubego, czarny język włochaty, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, pęcherzowe 
złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS), śródmiąższowe 
zapalenie nerek, krystaluria. Działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
URPL: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub do podmiotu odpowiedzialnego. 
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Kategoria dostępności: lek wydawany na receptę. Numery 
pozwoleń Prezesa URPL: R/0771 (tabletki 375 mg), R/0819 (tabletki 625 mg), 4111 (tabletki 1000 mg), 8948 (Amoksiklav 457 mg/5 ml), 14619 (QT 625 mg), 
14681 (QT 1000  mg), 17708 (Amoksiklav GOS). Pełna informacja o  leku dostępna na życzenie w  Sandoz Polska Sp. z  o.o., ul. Domaniewska 50C,  
02-672 Warszawa, tel.: +48  22 209 70 00, faks: +48 22 209 70 01, www.sandoz.pl. Dane dotyczące refundacji: Cena detaliczna/wysokość dopłaty 
świadczeniobiorcy (pacjenta) wynoszą odpowiednio: Amoksiklav® proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml: (35 ml) – 10,89 zł/7,65 zł,  
(70 ml) – 19,44 zł/12,95 zł, (140 ml) – 29,40 zł/16,42 zł; Amoksiklav® QT 625 mg 14 tabl. – 16,94 zł/8,83 zł; Amoksiklav® QT 1000 mg 14 tabl. – 28,39 zł/14,20 zł; 
Amoksiklav® 625 mg 14 tabl. – 18,42 zł/10,48 zł; Amoksiklav® 1000 mg 14 tabl. – 29,95 zł/16,05 zł, 20 tabl. – 41,23 zł/21,38 zł. Cena detaliczna urzędowa 
i odpłatność dla świadczeniobiorcy (pacjenta) na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2019 r. Amoksiklav 08/18
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dostarcza się do Czech leki 
zawierające pseudoefedrynę. 

Dzieje się tak, bo w Polsce 
można zdecydowanie łatwiej 
niż w Czechach nabyć leki 
zawierające prekursory 
kategorii 1. Czechy uchodzą 
natomiast za największego 
producenta metamfetaminy 
w Europie, zaopatrującego – 
oprócz Polski – także Niemcy 
i kraje skandynawskie. Tylko 
w 2015 roku na terenie 
Czech ujawniono ponad 
ćwierć tysiąca laboratoriów 
produkujących metam- 
fetaminę i przejęto blisko 
107 kg tej substancji, a to 
zapewne niewielki odsetek 
działających tam wytwórni 
i wytworzonej metam- 
fetaminy. Czescy policjanci 
mówią natomiast o polskiej 
kryminalnej subkulturze, 
która zajmuje się logistyką 
i ma kontakt z producentami 
i dostawcami leków. 

W reportażu znalazły się 
informacje o sposobach 
łatwego pozyskiwania leków 
zawierających pseudoefe-
drynę od „zaprzyjaźnionych” 
przedsiębiorców prowadzą-
cych apteki bądź punkty 
apteczne czy hurtowników. 
I o setkach opakowań 
po lekach znajdowanych 
w pustostanach lub lasach 
w pobliżu Bogatyni. – Bo leki 
wywożone są bez opakowań 
– tłumaczy jeden z inspek-
torów farmaceutycznych. 
– Są wyjmowane z pudełek 
i wyciskane z blistrów, 
co przestępcy nazywają 
„pestkowaniem”. Opakowania 
nierzadko są spalane, by 
nie pozostały po nich żadne 
ślady umożliwiające ich 
identy�kację. Same tabletki, 
„pestki”, pakowane są do 
worków na śmieci. W jednym 
mieści się na przykład 50 tys. 
tabletek. „Pestkowanie” po 
polskiej stronie granicy nie 
oznacza, że tabletki są u nas 
przetwarzane. To domena 

Czechów, ale wiadomo, 
że i u nas produkuje się 
z nich metamfetaminę. 
„Pestkowanie” ułatwia jednak 
przewóz leków przez granicę, 
bo w samochodach łatwiej 
upychać worki niż kartony. 
Czasem do „pestkowania” 
wykorzystywane są 
specjalne maszyny, by 
praca szła szybciej.

W reportażu była też mowa 
o aresztowaniach w Bogatyni 
w związku z handlem lekami 
zawierającymi pseudoefe-
drynę, w tym o aresztowaniu 
policjantów, biznesmenów 
i byłego burmistrza, oraz 
o zabójstwie z metamfeta-
miną w tle. Z dziennikarzami 
rozmawiał między innymi 
mężczyzna przemycający leki 
do Czech, który twierdził, że 
„zaprzyjaźniony” aptekarz 
otrzymywał zwykle dwa 
złote ponad cenę hurtową 
za każde dostarczone 
przestępcom opakowanie, 
i wyliczał, że jednorazowo 
wywożono z Polski równo-
wartość ok. 5 tys. opakowań. 
O sprawie nie zgodziła się 
rozmawiać rzeczniczka GIF. 

AKCJE S U

W tym samym miesiącu 
głośno też było o zatrzy-
maniu przez jeleniogórskich 
pograniczników trzech 
mężczyzn (dwóch pracow-
ników aptek i przedstawiciela 
handlowego z branży 
farmaceutycznej), u których 
w mieszkaniach, samocho-
dach i pomieszczeniach 
gospodarczych znaleziono 
ogromną ilość leków 
z pseudoefedryną. Według 
śledczych w ciągu kilku 
miesięcy mieli oni wywieźć 
z Polski leki, z których można 
było pozyskać niemal 
60 kg metamfetaminy, 
a tym samym ok. 60 tys. 
porcji narkotyku 
o rynkowej wartości 
przekraczającej 7 mln zł.

Znacznie większą grupę 
– 44-osobowy międzyna-
rodowy gang produkujący 
metamfetaminę – zatrzy-
mano dwa lata wcześniej 
dzięki współpracy służb 
polskich, czeskich, słowac-
kich, ukraińskich i Europolu. 
Zlikwidowano też trzy labo-
ratoria i plantację marihuany. 
Skon�skowano łącznie 160 kg 

Leki wywożone są bez 
opakowań – tłumaczy 

jeden z inspektorów 
farmaceutycznych. – 

Są wyjmowane z pudełek 
i wyciskane z blistrów, co 

przestępcy nazywają 
„pestkowaniem”. 

Opakowania nierzadko są 
spalane, by nie pozostały 

po nich żadne ślady 
umożliwiające ich 

identy�kację. 
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Przed kontrolami 
podmioty zgłaszają 
włamania, zalanie 
i utratę komputerów 
oraz dokumentów. 
Jednym ze sposobów 
było również 
prowadzenie 
podwójnej 
dokumentacji obrotu 
– jednej dla inspekcji 
i drugiej dla urzędu 
skarbowego. 

„wypestkowanych” tabletek, 
samochody warte 400 tys. zł, 
kilkaset tysięcy euro i środki 
chemiczne wykorzystywane 
do produkcji metamfetaminy. 
Zablokowano rachunki 
bankowe na kwotę 5 mln zł. 

W grudniu przypomniano też, 
że jakiś czas temu, kontrola 
przeprowadzona przez 
lubuski inspektorat farma-
ceutyczny wykazała, że przez 
jeden z tamtejszych punktów 
aptecznych w ciągu niecałych 
dwóch miesięcy „prze-
puszczono” blisko 45,7 tys. 
opakowań Cirrusu i niemal 
16 tys. opakowań Sudafedu. 
Wyliczono – dla Cirrusu – że 
taka ilość leku zaspokoiłaby 
normalne zapotrzebowanie 
pacjentów 174 lubuskich 
aptek przez ponad 76 lat.

NIE PRZYSTAJ  DO 
SYTUACJI

Te przykłady dowodzą, 
że istniejące ograniczenia 
i działania podejmowane 
przez rozmaite instytucje 
nie przystają do sytuacji. Od 
dawna wiadomo przecież, że 
przestępcy używają specjal-
nego programu kompu-
terowego, by – formalnie 
– sprzedaż leków odbywała 
się zgodnie z przepisami. 
Taki program zainstalowany 
w aptece lub punkcie 
aptecznym pozwala na 
ekspresową sprzedaż jednego 
opakowania za drugim. 
3600 sztuk na godzinę, czyli 
jednego na sekundę. W ten 
sposób w ciągu półtorej 
godziny można przygotować 
wysyłkę 5000 opakowań, 
dzięki którym pracownik 
apteki współpracujący 
z przestępcami może zarobić 
10 tys. zł. Przestępcy zarobią 
znacznie więcej. Jak podali 
dziennikarze „Gazety 
Wrocławskiej” i „Superwizjera” 
TVN, w zależności od miejsca 
sprzedaży narkotyku od 
100 do1000 razy więcej niż 

kosztował zakup leków. 
Gram metamfetaminy 
kosztuje w Europie w prze-
liczeniu od 100 do 400 zł, 
w Japonii nawet 3200 zł.

Ekspresowa sprzedaż olbrzy-
miej liczby opakowań leków 
zawierających pseudo- 
efedrynę jest tajemnicą 
poliszynela – wiedzą 
i mówią o niej farmaceuci, 
a inspektorzy farmaceutyczni 
obserwują w trakcie kontroli. 
Mimo tego działanie takie 
uchodziło i zapewne wciąż 
uchodzi płazem. Dzieje się tak 
choćby dlatego, że inspekcja 
farmaceutyczna od lat 
cierpi na niedobór kadr, jest 
niedostatecznie �nansowana 
i działa w granicach prawa. 
Ścigając przestępców, 
realizuje zadania, do których 
w ogóle nie jest powołana. 
– Inspekcja jest organem 
administracji publicznej 
i nie jest przygotowana do 
walki z przestępcami – mówi 
inspektor farmaceutyczny. – 
Nie jest na to przygotowana 
ani kadrowo, ani �nansowo. 
Tam, gdzie mamy do 
czynienia z przestępstwami, 
wchodzić powinny służby 
mundurowe. Bo co ma 
zrobić inspektor w aptece 

obsługującej pacjentów 
tylko dla pozorów, gdy w jej 
drzwiach stoi ktoś w stylu 
barowego wykidajły? Ma się 
z nim przepychać, żeby wejść 
do środka i przeprowadzić 
kontrolę? W wielu wojewódz-
twach mamy obecnie po 
jednym, dwóch inspektorów 
farmaceutycznych, więc 
możliwości kontrolne są 
znaczenie ograniczone. 
A trzeba mieć na uwadze, że 
podmioty zajmujące się niele-
galnym procederem nie cofną 
się przed niczym. W tle są 
bardzo duże zyski, a inspektor 
farmaceutyczny przeszkadza 
w ich uzyskaniu. Przestępcy 
stosują więc różne metody 
utrudniania pracy urzędnikom 
– zastraszanie, śledzenie, 
zakładanie spraw karnych 
za rzekome pomówienia czy 
zawiadamianie prokuratury 
o nieuczciwości urzędnika. 
Gdy inspektor rozpoczyna 
kontrolę w aptece lub punkcie 
aptecznym działającym 
wyłącznie po to, by zarabiać 
na masowej sprzedaży leków 
przestępcom, ich właściciele 
natychmiast składają sprzeciw 
do kontroli i powołują 
pełnomocnika, którego 
zadaniem jest utrudnienie 
cofnięcie 
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Ktoś, kto prowadzi aptekę 
i komu zależy na tym, by 

to robić dalej, kilka razy 
pomyśli, nim wplącze się 

dziś w jakieś nielegalne 
działania, co jest zasługą 

tzw. apteki dla aptekarza. 
Zupełnie inaczej jest 

z punktami aptecznymi. 

zezwolenia. Pełnomocnik 
kieruje się zasadą – cel 
uświęca środki i zaczyna 
atakować pracowników 
inspekcji oraz utrudniać 
wykonywanie czynności. 
Normą jest dziś składanie 
przez takiego pełnomocnika 
zawiadomienia do 

prokuratury dotyczącego 
korupcji inspektora bez 
przedkładania dowodów. Do 
kontroli często nie dochodzi, 
za to podejmowane jest przez 
prokuraturę postępowanie 
w sprawie o korupcję. Takie 
działania powodują, że 
inspekcja farmaceutyczna 
zostaje sparaliżowana i całe 
siły kieruje na oczyszczenie się 
z nieprawdziwych zarzutów. 
Prokuratury żądają wydania 
dokumentów lub – tak jak 
w Bydgoszczy przed kilku laty 
– organizują przeszukanie WIF.

Kradnie to czas urzędnika, 
który jest wzywany na 
przesłuchania i prześwietlany 
przez służby mundurowe. 
Efektem takich działań jest 
również strata pieniędzy, 
ponieważ wynajęcie prawnika 
i wszelkie inne koszty 
związane z postępowaniem 
inspektor pokrywa z własnej 
kieszeni. Do tej pory żaden 
inspektor farmaceutyczny nie 
został oskarżony o korupcję, 
ale takie sprawy są zamykane 
bez konsekwencji dla składa-

jących fałszywe oskarżenia. 
To dodatkowo zwiększa 
poczucie bezkarności tych, 
którzy łamią przepisy. Kiedy 
inspektor powraca w końcu 
do normalnej pracy, udowod-
nienie, że apteka lub punkt 
apteczny łamią przepisy, bywa 
już bezcelowe, ponieważ 
punkt już swoje zarobił, został 
zlikwidowany i właśnie otwie-
rany jest kolejny. Ukaranie 
winnych to często już tylko 
iluzja, bo droga odwoławcza 
jest długa, a sądy admini-
stracyjne pracują tak, jak 
pracują. A przecież wiadomo, 
że aby kara była skuteczna, 
powinna być szybko nałożona 
i nieuchronna. Kara nakładana 
przez WIF nie jest dla prze-
stępców dotkliwa – w najgor-
szym przypadku jest to utrata 
zezwolenia. Dla aptek jest 
to już dziś problem, ale nie 
dla punktów aptecznych. 
Ściągalność kar ze spółek 
z o.o., jak uczy praktyka, też 
jest iluzją, czy to przy dopala-
czach, czy przy odwróconym 
łańcuchu dystrybucji leków. 
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ZAOSTRZENIE KAR NIE WYSTARCZY 
Najpoważniejszy problem z lekami z pseudoefedryną jest – z punktu widzenia służb – taki, że są to 
produkty legalne, więc każdy może je posiadać w dowolnej ilości. Nawet „wypestkowane”. Dlatego 
na przykład zatrzymanie do kontroli auta wypakowanego lekami z pseudoefedryną nie musi 
oznaczać dla kierującego konsekwencji. Policjanci mogą, ale nie muszą zainteresować się takim 
ładunkiem. Może im wystarczyć oświadczenie kierowcy, że przez rok kupował każdego dnia po 
jednym opakowaniu leku, ale go nie zużył tylko „wypestkował”, a teraz przewozi. Policjanci mogą 
też zdecydować się na przebadanie takiego towaru, ale gdy ustalą, że to leki z pseudoefedryną, 
sprawa będzie zakończona. W praktyce trzeba więc złapać przestępców na wytwarzaniu z nich 
metamfetaminy. I to jeszcze najlepiej w momencie, gdy pracują urządzenia, przy pomocy których 
prowadzona jest taka działalność, bo wyższa kara grozi za wytwarzanie metamfetaminy niż za jej 
posiadanie, nawet w dużych ilościach. Czy to oznacza, że potrzebna jest zmiana prawa, by łatwiej 
było ścigać przestępców? Może to kontrowersyjna opinia, ale zaostrzanie kar raczej nie przyniesie 
oczekiwanych skutków. Podpowiadają tak doświadczenia wypływające z walki z heroiną i podob-
nymi substancjami. Jej zaostrzenie spowodowało, że zamiast niej przestępcy zaczęli wypuszczać 
na rynek dopalacze o tyle groźniejsze od znanych narkotyków, że mające w swoim składzie 
rozmaite substancje. W przypadku heroiny wiadomo, co podać, żeby odtruć organizm, w przy-
padku dopalaczy już nie. Obecna walka z metamfetaminą może mieć również takie nieoczywiste 
konsekwencje. Przede wszystkim Polacy wcale nie stosują jej chętnie, choćby dlatego, że daje 
więcej negatywnych skutków niż na przykład amfetamina. Poza tym takie substancje są na rynku 
dostępne, bo jest na nie popyt. Potrzebne są więc nie ostrzejsze kary, ale edukacja, by osoby, które 
mogą sięgnąć po narkotyki lub już po nie sięgają, wiedziały, jakie są konsekwencje uzależnienia. 
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Pojawiające się 
w przestrzeni publicznej 
propozycje nowych 
rozwiązań, które mają 
umożliwić skuteczniejszą 
walkę z tym procederem, 
nie budzą entuzjazmu. 

N I E L E G A L N Y  H A N D E L  P S E U D O E F E D R Y N Ą 

W AMANIA  
ZALANIA  PODWÓJNA 

DOKUMENTACJA

Inspektorzy prowadzący 
kontrolę czy próbujący ją 
przeprowadzić, spotykają 
się również z zamykaniem 
placówek przed ich nosem, 
wybiórczym raportowaniem 
obrotu wybranymi lekami do 
ZSMOPL czy manipulowa-
niem przekazanymi danymi. 
Przed kontrolami podmioty 
zgłaszają włamania, zalanie 
i utratę komputerów oraz 
dokumentów. Jednym ze 
sposobów było również 
prowadzenie podwójnej 
dokumentacji obrotu – jednej 
dla inspekcji i drugiej dla 
urzędu skarbowego. Inspekcja 
farmaceutyczna, obserwując 
potężne zainteresowanie 
grup przestępczych rynkiem 
leków (odwrócony łańcuch 
dystrybucji leków czy handel 
lekami z pseudoefedryną), 
zawarła szereg porozumień, 
na przykład z Krajową 
Administracją Skarbową 
czy Prokuraturą Krajową. 
Współpraca urzędników 
administracji z funkcjona-
riuszami mundurowymi 
przynosi efekty, są one 
jednak ograniczone ilością 
kadr, a także znajdowaniem 
przez przestępców ciągle 
nowych patentów na 
nielegalne pozyskiwanie 
leków z legalnych kanałów 
dystrybucji. Sama analiza 
pozyskanych danych również 
nie jest prosta i zajmuje 
analitykom wiele czasu. 

– W ocenie znanych mi 
farmaceutów pseudoefedryna 
jest cząsteczką o marginalnym 
znaczeniu, bo pacjentom 
z katarem proponuje się leki 
niemające jej w składzie, 
za to mające znacznie 
mniej przeciwwskazań czy 
możliwych działań niepożą-
danych – dodaje inspektor. 
– Nawet osoby uczulone 
mogą być leczone doraźnie 

zupełnie innymi produktami, 
a gdy pojawiają się u nich 
poważne objawy alergii, 
idą zwykle do lekarza, który 
może im przepisać receptę 
na dowolny produkt, tymi 
z pseudoefedryną wcale nie 
muszą się więc posiłkować. 
Zazwyczaj apteki sprzedają 
więc kilka opakowań takich 
leków miesięcznie. 

SZCZEGÓLNA SYTUACJA 
PUNKTÓW

Inspektorzy zwracają też 
uwagę na szczególną sytuację 
punktów aptecznych. – Ktoś, 
kto prowadzi aptekę i komu 
zależy na tym, by to robić 
dalej, kilka razy pomyśli, nim 
wplącze się dziś w jakieś 
nielegalne działania, co 
jest zasługą tzw. apteki 
dla aptekarza – zauważa 
inspektor. – Zupełnie inaczej 
jest z punktami aptecznymi. 
Jeśli ktoś prowadzi taki punkt, 
by sprzedawać przestępcom 
pseudoefedrynę, niczym się 
nie przejmuje. Jeśli wpadnie 
i straci zezwolenie, za chwilę 
wznowi działalność na inną 
spółkę. Albo w ogóle nie 
wpuści inspektora chcącego 
przeprowadzić kontrolę i sam 
wygasi działalność, a następ-
nego dnia rozpocznie nową. 

Konsekwencją wprowadzenia 
zmian w Prawie farmaceu-
tycznym jest więc znaczące 
zróżnicowanie sytuacji aptek 
i punktów aptecznych. Te 
drugie wciąż mogą stanowić 
źródło szybkiego, nielegalnego 
zarobku na lekach z pseudo-
efedryną czy odwróconego 
łańcucha dystrybucji. Obrót 
lekami reguluje rozporządzenie 
ministra zdrowia z października 
2010 roku, gdzie w załączniku 
1 w pozycji 1101 wskazano 
możliwość prowadzenia 
obrotu pseudoefedryną przez 
punkty apteczne. W aptece 
za obrót lekiem odpowiada 
kierownik apteki, który 
podlega sądom aptekarskim, 
a te są władne pozbawić 
farmaceutę uprawnień 
zawodowych. Jest to jeden 
z powodów, dla których obrót 
pseudoefedryną przenosi 
się do punktów aptecznych, 
w których musi być 
zatrudniony jedynie technik 
farmaceutyczny, czyli osoba 
po kursie, która nie musi 
mieć nawet matury. Technik 
farmaceutyczny nie jest 
zawodem zaufania publicz-
nego. Za udział w sprzedaży 
przestępcom leków z pseudo-
efedryną nie obawia się utraty 
prawa wykonywania zawodu, 
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Najpoważniejszy 
problem z lekami 

z pseudoefedryną jest 
– z punktu widzenia 
służb – taki, że są to 

produkty legalne, więc 
każdy może je posiadać 

w dowolnej ilości. Nawet 
„wypestkowane”.

N I E L E G A L N Y  H A N D E L  P S E U D O E F E D R Y N Ą  

bo nie podlega jurysdykcji 
sądu aptekarskiego.

Inna sprawa, która powinna 
być lepiej monitorowana, 
zważywszy na marginalność 
sprzedaży leków z pseudo-
efedryną w większości aptek, 
to sposób zaopatrywania się 
w nie placówek dostarczają-
cych je przestępcom. – Proszę 
się zastanowić, czy każdy 
mógłby pójść do hurtowni 
i kupić na przykład 50 tys. 
opakowań takich leków? Nie 
byłoby takiej możliwości. 
A jednak niektórym się to 
udaje, mimo że Dobra Praktyka 
Dystrybucyjna nakazuje 
hurtowniom analizowanie 
sprzedaży i wykrywanie 
podejrzanych działań. 
Jakiś czas temu inspekcja 
farmaceutyczna wraz z policją 
wyjaśniała, jak to możliwe, 
że czasem Dobra Praktyka 
Dystrybucyjna zawodzi. Ale 
w hurtowni dokonującej takich 
sprzedaży nikt nie umiał sobie 
przypomnieć, kto zajmuje się 
w niej rozpisywaniem leków. 
Wyglądało to tak, jakby do 
tej hurtowni wchodził w tym 
celu ktoś z zewnątrz, wydawał 
dyspozycje, a potem znikał 
bez śladu. No i nie udało się 
ustalić, kto decydował o tym, 
że jedna placówka dostawała 
z tej hurtowni ogromne ilości 

leków z pseudoefedryną 
– dodaje inspektor. 

CO MO NA ZRO IĆ

Pojawiające się w przestrzeni 
publicznej propozycje 
nowych rozwiązań, które mają 
umożliwić skuteczniejszą 
walkę z tym procederem, nie 
budzą jednak entuzjazmu. 

Pomysłu, by nałożyć na 
aptekarzy obowiązek 
legitymowania osób kupują-
cych leki z pseudoefedryną, 
farmaceuci i inspektorzy nie 
oceniają dobrze. Po pierwsze 
dlatego, że byłby to kolejny 
obowiązek nakładany na tę 
grupę. Po drugie dlatego, że 
– jak wskazuje doświadczenie 
– jego nałożenie powiązane 
byłoby z powstaniem 
kolejnych kosztów dla aptek, 
bo jeśli byłby obowiązek 
sprawdzania dowodów, 
pojawiłby się natychmiast 
obowiązek raportowania, 
nowy system komputerowy… 
Jedynym wygranym byłaby 
�rma lub �rmy oferujące 
takie systemy. Trzecia 
sprawa dotyczy już samego 
legitymowania pacjentów. – 
Farmaceuta może nie wydać 
leku lub poprosić o dowód 
osobisty, jeśli ma jakieś 
wątpliwości, ale skąd miałby 

wiedzieć, że okazywany mu 
dowód jest prawdziwy – 
zauważa inspektor. – Przecież 
to może być na przykład 
tak zwany kolekcjonerski 
dowód, na który nabierają 
się nawet bankowcy, 
udzielając kredytów. Z całej 
Polski napływają informacje 
o takich sprawach, o osobach 
ściganych przez komorników, 
choć nie wzięły żadnego 
kredytu… Jakim cudem 
farmaceuci mieliby więc brać 
na siebie odpowiedzialność 
za prawdziwość przedsta-
wionych im dokumentów? 

Lepiej, ale też nie nazbyt 
dobrze, oceniany jest inny 
pojawiający się pomysł, by 
wszystkie leki zawierające 
pseudoefedrynę dostępne 
były wyłącznie na receptę. 
– To byłby postęp, ale 
na działalność placówek 
nastawionych wyłącznie 
na ich „przepuszczanie” 
też nie miałby żadnego 
wpływu, bo kto by się w nich 
przejmował receptami – nie 
ma wątpliwości inspektor. – 
Ewentualne konsekwencje są 
mało prawdopodobne, a jeśli 
już – bardzo odległe i mało 
dotkliwe. W praktyce to znów 
byłby bat jedynie na placówki 
chcące normalnie funkcjo-
nować. Jedynym skutecznym 
rozwiązaniem mógłby być 
zakaz obrotu lekami z pseu-
doefedryną przez punkty 
apteczne. Innego sensownego 
sposobu oddziaływania na 
placówki, których właściciele 
nie obawiają się utraty 
zezwolenia, nie widzę. Dla 
hurtowni i producentów 
też byłby to jasny przekaz, 
bo konsekwencją sprze-
dania takich produktów 
punktowi aptecznemu 
niemogącemu obracać 
lekami z pseudoefedryną 
byłaby utrata zezwolenia 
i zapewne olbrzymie kary. 

Małgorzata Grosman
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Czas to waluta, której ty 
sam nadajesz wartość” 
– cytat ten brzmi 

w mojej głowie od pierwszej 
chwili, kiedy go usłyszałam. 
A było to, kiedy zakładałam 
swoją pierwszą �rmę i ze 
wszystkich sił starałam się 
pospinać wiele działań, 
by móc �nalnie nie tylko 
wystartować, ale i rozkręcić 
to, co właśnie planowałam 
uruchomić. Czułam się 
wtedy jak na otwartym polu, 
gdzie bez mojej wiedzy 
i możliwości wpływania na 
sytuację nad głową zawisły 
kłębiaste chmury, z których 
co rusz spadał rzęsisty deszcz, 
który ja próbowałam jakoś 
omijać lub osłonić się przed 
nim. Pracowałam na takich 

wysokich obrotach kilka 
miesięcy, aż w końcu przyszło 
wyczerpanie i sama wiara oraz 
motywacja już nie wystarczyły. 
Wiedziałam, że muszę zacząć 
działać systematycznie i muszę 
poukładać sobie pracę, 
bo – mówiąc wprost – oszaleję, 
a moja energia wyczerpie się 
do zera. Wtedy dotarło do 
mnie to, co było oczywiste, ale 
ja tego nie dostrzegałam. Nie 
traktowałam mojego czasu tak, 
jak mogłam i zamiast nadawać 
wartość tej walucie, zwyczajnie 
ją traciłam. Pracując 
z farmaceutami, z przykrością 
stwierdzam, że dostrzegam 
również w ich aptekach takie 
działania, które są kalką moich. 
Próbują połapać wiele spraw, 
są w ciągłym ruchu i nie widzą 

zadowalających efektów 
swoich działań. Tracą energię 
na tak wiele czynności, że 
na projekty i sprawy ważne 
dla rozwoju ich biznesu 
brakuje już czasu i siły.

A gdybym powiedziała 
wam, że można coś z tym 
zrobić? A gdyby okazało się, 
że dzięki zmianie nawyków 
możecie usprawnić swoje 
działanie? Zainteresowani?

Zanim pokażę wam metodę 
organizacji czasu, która 
pomogła mi „ogarnąć się 
zawodowo”, słów kilka 
o działaniu nawyków. Czyli 
o jednej z poważniejszych 
przeszkód, która może 
stanąć wam na drodze. 

Zaplanuj swój 
apteczny czas z… 
ALPEN

Farmaceuci próbują 
połapać wiele spraw, są 
w ciągłym ruchu i często 
nie widzą zadowalających 
efektów swoich działań. 
Tracą energię na tak wiele 
czynności, że na projekty 
i sprawy ważne dla 
rozwoju ich biznesu 
brakuje już czasu i siły.  
Jak to zmienić?

Olga Koc-Olszewska
trener Aptekarskiej 
Szkoły Zarządzania
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A P T E K A R Z  –  M A N A G E R 

Cytując Wikipedię: „Nawyk to 
zautomatyzowana czynność 
(sposób zachowania, 
reagowania), którą nabywa 
się w wyniku ćwiczenia 
(głównie przez powtarzanie). 
Nawyk zautomatyzowany to 
wyuczony składnik zacho-
wania się jednostki utworzony 
przez świadome uczenie się, 
poprzez z góry zamierzone 
ustalenie i automatyzację 
czynności pierwotnie 
nieautomatyzowanej”.

CO TO OZNACZA 
W PRAKTYCE? 

Wyobraź sobie, że słuchając 
w poniedziałek serwisu 
informacyjnego, dowiadujesz 
się, że od następnego 
dnia w naszym kraju 
będzie obowiązywał ruch 
lewostronny. Wydano taką 
decyzję, kierując się wynikami 
badań, które jednoznacznie 
potwierdziły, że procent 
wypadkowości w krajach 
o lewostronnym ruchu jest 
o 90 proc. mniejszy, niż 
w tych, w których obowiązuje 
ruch prawostronny. Dowiadu-
jesz się też, że nie poniesiesz 
żadnych �nansowych 
kosztów tej zmiany i jeszcze 
będą cię szkolić najlepsi 
kierowcy świata, żebyś 
szybko przystosował się do 
nowej sytuacji. Jak reagujesz? 
Z łatwością asymilujesz się 
z nowym światem, czy raczej 
z wielkim oporem godzisz się 
na wprowadzony ład, a może 
nie zamierzasz uczestniczyć 
w tej zmianie, tylko w ramach 
buntu postanawiasz 
działać jak dawniej?

Nawyki bywają dobre i złe, 
korzystne dla nas i nas 
wyniszczające. Dla wielu 
z nas bywają po prostu 
bezpieczną przystanią, gdzie 
wszystko jest już znane i gdzie 
po prostu wiemy, jak się 
poruszać. Dzięki nawykowym 
sposobom reakcji nie musimy 
wydatkować energii na 

naukę nowych czynności. 
Równocześnie, kiedy 
czujemy, że nasze działania 
nie skutkują tym, co byśmy 
chcieli, „nawyki” udeptały już 
takie połączenia neuronalne 
w naszym mózgu, że możemy 
wciąż chadzać tymi samymi 
ścieżkami i możemy być zdzi-
wieni, że ciągle mamy te same 
perspektywy. Kiedy jednak 
zdecydujemy się zboczyć 
z wydeptanej nawykowej 
ścieżki, może się �nalnie 
okazać, że pojawia się przed 
nami nowy horyzont i nowe 
efekty. Pamiętać natomiast 
należy, że ta nowa ścieżka 
pełna jest pułapek i małych 
trolli, które powszechnie zwą 
się lenistwem. Będzie was 
kusić, by wrócić na swoją 
udeptaną drogę. Tylko trudno 
oczekiwać innych efektów 
w sytuacji, kiedy ciągle postę-
puje się podobnie, czyż nie?

Czas jest zasobem, którego 
nie da się odzyskać, 
dlatego – podobnie jak 
pieniędzmi – powinniśmy 
nim gospodarować, 
przeznaczając go na to, co jest 
dla nas w danym momencie 
najważniejsze. Warto myśleć 
o poświęcaniu czasu na daną 
czynność jak o inwestycji 
�nansowej i zwracać uwagę 
na stopę zysku z tej inwestycji.

CZAS TO PIENI DZ 

W związku z tym powinniśmy:
• traktować go jak ciężko 

zarobione pieniądze,
• nie traktować go 

jak dobro dane nam 
w nieskończoność,

• nie marnować – prze-
znaczać go na to, co jest 
w danym momencie 
najważniejsze, 

• mądrze inwestować – 
poświęcać czas na to, co 
przynosi największe zyski,

• nie pozwalać się 
z niego okradać!!!

Tytułowe ALPEN to nie słodka 
czekolada, ale skrót od 

jednej z metod efektywnego 
zarządzania swoim czasem, 
a dokładniej mówiąc plano-
wania. Polega ona na analizie 
sytuacji, w jakiej obecnie 
się znajdujesz, i zebraniu 
najważniejszych informacji. 
Składa się z 5 kroków:

• A – Aufgaben – czyli 
zestawienie zadań. 
W pierwszym kroku powi-
nieneś zebrać i najlepiej 
wypisać wszystkie zadania, 
które masz do wykonania 
danego dnia. Reasumując: 
stwarzasz listę zadań na 
np. poniedziałek. Mają to 
być zadania bieżące, ale 
także i te zaległe, których 
realizację odkładasz od 
niepamiętnych czasów. 
Pamiętaj o każdym z nich.

• L – Länge schätzen – czyli 
szacowanie długości. 
Planując, nie możesz 
pominąć czasu, czyli 
oceń czas trwania 
danej czynności. 

• P – Pu�erzeiten einplanen 
– czyli przerwy i pauzy. 
Planując, pamiętaj 
o przewidzeniu czasu 
na przerwy i pauzy. 
Pomocna może być reguła 
60:40 – czyli 60 proc. czasu 
powinno być zaplanowane, 
40 proc. pozostaw na 
zadania, których nie 
możesz zaplanować, gdyż 
będą one zdarzeniami 
nieprzewidzianymi.

• E – Entscheidungen tre�en 
– czyli ustal priorytety. 
Ten krok ma na celu 
określenie zadań najważ-
niejszych oraz tych, które 
mogą zostać zrealizowane 
przez inne osoby dzięki 
procesowi delegowania. 
Określając ważność 
zadań, możesz skorzystać 
z macierzy pilne i ważne 
Eisenhowera. Ważne jest, 
aby w tym etapie szczerze 
i uczciwie sprawdzić, czy 

Czas jest zasobem, 
którego nie da się 

odzyskać, dlatego – 
podobnie jak 
pieniędzmi – 

powinniśmy nim 
gospodarować, 

przeznaczając go na to, 
co jest dla nas 

w danym momencie 
najważniejsze.



39m a r k e t i n g ,  p r a w o  i  r e g u l a c j e
A P T E K A R Z  –  M A N A G E R 

Mylimy sprawy pilne 
z ważnymi. Stres 
wywołany przez presję 
czasu i pilność zadań 
powoduje, że ciągle 
czujemy się bardzo 
zajęci i zaganiani.

wszystkie zadania na 
pewno należą do ciebie.

Macierz Eisenhowera wiąże 
ze sobą ważność i pilność 
rzeczy, które wykonujemy, 
w postaci macierzy 
podzielonej na 4 kwadraty. 
Pilność oznacza związek 
z czasem wykonania 
zadania, uwarunkowana 
jest konkretnym terminem 
w kalendarzu. To rzeczy, 
które muszą być zrobione 
szybko, natychmiast, 
działania wymagające 
natychmiastowej uwagi.

Ważność sprawy to 
priorytetowe w naszej 
pracy czynności, istotne dla 
rozwoju, naszego stanowiska, 
sprawy najważniejsze, 
związane z wyznaczonymi 
przez nas celami.

Mamy naturalną skłonność 
do zajmowania się głównie 
sprawami z pierwszej 
ćwiartki. Mylimy sprawy pilne 
z ważnymi. Stres wywołany 
przez presję czasu i pilność 
zadań powodują, że ciągle 
czujemy się bardzo zajęci 
i zaganiani. Jeśli jednak 
zaniedbamy kluczowe 
zadania z ćwiartki II, to 
w pewnym momencie stają 
się one palącym problemem 
i przechodzą do ćwiartki I, 
powodując jeszcze silniejszy 
stres. Żeby tego uniknąć, 
należy z jednej strony 
szybko i bez odwlekania 
załatwiać sprawy z ćwiartki 
stresu i starannie planować 
działania w ćwiartce II tak, 
żeby zostały wykonane, 
zanim staną się pilne. 

W której ćwiartce spędzasz 
najwięcej czasu?

Zadania z której ćwiartki 
zrealizujesz w pierwszej 
kolejności? Które będą 
następne, a które zostawisz?

Jeśli twoje działania koncent- 
rują się w większości sytuacji 
na ćwiartce I, doprowadzasz 
przez brak swojego plano-
wania do sytuacji, że sprawy 
stają się sprawami naglącymi 
i kryzysowymi. A ty pracujesz 
na magazynowanie w swoim 
organizmie kortyzolu. 

Możesz określić się mianem 
walczącego z czasem.

Ćwiartka II jest kluczem 
do twojego skutecznego 
i efektywnego działania. To 
systematyczne realizowanie 
zadań tak, aby nie stawały 
się pilne i nie przyprawiały 
nas o ból głowy.

Koncentrowanie się na 
ćwiartce III to życie wśród 
spraw pilnych, ale nieważnych 
– również wiele stresu. Pilność 
tych spraw często oparta 
jest na priorytetach oraz 
oczekiwaniach innych osób.

Ćwiartka IV to wszelkie 
działania, które są zwyczaj-
nymi zapychaczami czasu 
bez wpływu na stabilność 
i wzrost rentowności apteki.

• N – Nachkontrolle – czyli 
kontrola realizacji zadań. 

To czas, w którym warto 
odpowiedzieć sobie na 
poniższe pytania:

1. Co z założonych zadań 
oraz celów zostało 
zrealizowane?

2. Jakie wyniki zostały 
osiągnięte?

3. Co nie zostało zała-
twione i dlaczego?

4. Na co został zmar-
notrawiony czas?

5. Co w związku z tym 
trzeba uwzględnić 
przy planowaniu 
następnego okresu (dnia, 
tygodnia, miesiąca)?

DLACZEGO POLU I AM 
METODĘ ALPEN

Zmiany nawyków, jakich 
musiałam dokonać, nie 
były tak spektakularne 
i odciągające mnie z powodu 
zwykłego lenistwa. Tak 
naprawdę, stosując tę 
metodę, wystarczy wypisać 
zadania do realizacji, a potem 
kontrolować ich przebieg. 
Wymaga to chwili re�eksji 
i systematyczności.

I Ważne i pilne
kwadrat stresu

DZIAŁAJ

II Ważne i niepilne
kwadrat planowania

PLANUJ

III Nieważne i pilne
DELEGUJ TE ZADANIA

IV Nieważne i niepilne
ELIMINUJ TE CZYNNOŚCI
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Wycofania leków  
z perspektywy 
hurtowej

Analizując decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego  
wycofujące z obrotu produkty lecznicze, nietrudno zauważyć  

ich przyrost ilościowy na przestrzeni ostatnich lat. W minionym roku 
wydano ich 91, w rekordowym 2018 r. – aż 140, a w 2017 r. – 81.

To istotnie więcej w porów-
naniu z poprzedzającymi 
latami (odpowiednio 52, 66 
i 52 w latach 2014-2016). 
Jednocześnie w ciągu tego 
okresu informacja o wstrzy-
maniu lub wycofaniu leku 
z branżowego komunikatu 
stała się popularnym tematem 
wiadomości w mediach 
ogólnych. Nakładając na 
ten obraz gorącą dyskusję 
o niedawno wykrytych 
zanieczyszczeniach niektó-

rych substancji czynnych oraz 
niesłabnący na sile temat 
braków leków, wykreowany 
został fałszywy obraz 
pogarszającej się jakości 
produktów leczniczych. 

SIĘGAJ C DO DANYC  
ISTORYCZNYC  

Dyskutując o liczbie 
wydawanych przez GIF 
decyzji wycofujących leki, 
warto jednak zauważyć, że ich 

„nasilenie” w ostatnim czasie 
wyniknęło z faktu dotknięcia 
bardzo popularnych 
substancji wprowadzonych 
do obrotu w licznych seriach, 
wielu postaciach, przez 
wiele podmiotów odpo-
wiedzialnych, a dodatkowo 
intensywnie importowanych 
równolegle. Stąd też jedna 
przyczyna, np. zanieczyszcze- 
nie walsartanu czy ranitydyny, 
wygenerowała konieczność 
wydania aż tylu decyzji. 

mgr farm.  
Mateusz Szamałek, 
farmaceuta logistyk, 

założyciel Sekcji 
Pracowników Hurtowni 

Farmaceutycznych 
Wielkopolskiej Okręgowej 

Izby Aptekarskiej 
i członek zarządu 

Stowarzyszenia 
na Rzecz Dobrej Praktyki 

Regulacyjnej GRP
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W ostudzeniu dyskusji warto 
sięgnąć do danych historycz-
nych i przyjrzeć się decyzjom 
wycofującym wydanym 
w 2013 r. (92 decyzje), kiedy 
spora ich część dotyczyła 
głównie dwóch popularnych 
leków: zawierających tolpe-
ryzon oraz produktu Cilest. 
Ostatecznie należy również 
odnotować, że nie wszystkie 
decyzje podyktowane 
są zaburzeniami jakości 
leków – przyczyną części 
wycofań są również aspekty 
związane z ujawnieniem 
niekorzystnego stosunku 
ryzyka do bezpieczeństwa 
stosowania danej substancji.

Niezależnie od przytoczonych 
we wstępie ilości i przyczyn 
decyzje wycofujące produkty 
lecznicze to dla farmaceutów 
niemal codzienność. 
Generalnie ujmując, 
można uznać, że zdarzenie 
występuje z częstotliwością 
mniej więcej raz na tydzień. 
Jak wygląda zarządzanie 
procesem wycofania leków 
w hurtowni farmaceutycznej?

SZEREG DZIA A

Dla dużych, pełnopro�lowych 
podmiotów działających 
w hurtowej dystrybucji leków 
niemal każda decyzja wyco-
fująca skutkuje koniecznością 
podjęcia szeregu działań. 
Wynika to po prostu z faktu 
obrotu niemal każdą serią 
każdego dostępnego leku. 
Niełatwo sobie wyobrazić 
skalę przedsięwzięcia, jakim 
jest wycofanie wszystkich 
serii popularnego produktu, 
którego dystrybucja 
nierzadko trwała całymi 
latami, do kilku tysięcy aptek, 
w ilościach przewyższających 
setki tysięcy opakowań…

Proces wycofania produktów 
leczniczych w hurtowni 
farmaceutycznej rozpoczyna 
się w identyczny sposób jak 
w aptece – od otrzymania 
stosownej decyzji – zwykle 

bezpośrednio z Głównego 
Inspektoratu Farmaceu-
tycznego oraz od dostawcy 
produktu. Niezależnie, 
aby móc podjąć działania 
jak najszybciej, strona 
internetowa GIF, na której 
można znaleźć wszystkie 
dotychczasowe decyzje, jest 
nieprzerwanie monitorowana 
pod kątem pojawienia 
się nowych wpisów. Po 
otrzymaniu decyzji następuje 
stosowne oznaczenie 
kartotek produktowych 
w systemie informatycznym 
celem założenia blokady 
dystrybucji wycofanych serii. 
I tu warto zauważyć, że format 
publikowanych decyzji przez 
organy nadzoru nie ułatwia 
tego zadania – w decyzjach 
na próżno szukać np. kodów 
EAN/GTIN, które jedno-
znacznie identy�kują dany 
produkt. Również sposób 
zapisu numerów serii skutkuje 
w praktyce koniecznością 
ręcznego przepisania danych 
do systemu informatycznego, 
co niestety zawsze obarczone 
jest ryzykiem wystąpienia 
niezamierzonego błędu 
ludzkiego. W tym miejscu 
warto zwrócić uwagę, że 
„w przeciwnym kierunku”, tzn. 
w przypadku raportowania 
przez apteki i hurtownie 
do organów, wymagane 
jest zgoła inne podejście 
oparte na stosowaniu 
odpowiednich systemów 
informatycznych, w których 
podawanie kodów EAN/
GTIN jest obligatoryjne. Być 
może problem ten zostanie 
częściowo zniwelowany przez 
funkcjonalność nowej strony 
internetowej GIF z rejestrem 
decyzji, na której możliwe jest 
już publikowanie numerów 
w formie ułatwiającej zasilanie 
systemów komputerowych.

Z chwilą zablokowania 
dystrybucji hurtowej wyco-
fanej serii apteki nie powinny 
już jej otrzymać w kolejnych 
dostawach, jednak warto 
zwrócić uwagę na dwie niety-

powe sytuacje. Po pierwsze, 
decyzje GIF wydawane są 
zwykle w późnych godzinach 
popołudniowych, co rodzi 
możliwość dystrybucji 
wycofanej danego dnia serii 
w porannych godzinach 
dostaw do aptek. Po drugie, 
zawsze istnieje ryzyko, iż 
wycofana seria w momencie 
publikacji decyzji znajduje się 
już w transporcie do apteki, 
a jej ewentualne zawrócenie 
wiązałoby się z wstrzymaniem 
całej dostawy z uwagi na 
brak prawnej i operacyjnej 
możliwości usunięcia 
pojedynczych opakowań 
leków z opakowań trans-
portowych. Oba zdarzenia 
mogą prowadzić do sytuacji, 
w których data sprzedaży 
wycofanego leku z hurtowni 
do apteki pokrywa się z datą 
wydania decyzji wycofującej.

DYSTRYBUCJA DECYZJI 
O WYCO ANIU WŚRÓD 

EZPOŚREDNIC  
OD IORCÓW

Kolejnym etapem procesu 
wycofania leku w hurtowni 
farmaceutycznej i jednocześ- 
nie odmiennym punktem 
w stosunku do jego przebiegu 
na poziomie apteki jest 
dystrybucja decyzji o wyco-
faniu wśród bezpośrednich 
odbiorców. Wymóg ten 
narzucony jest przez dość 
anachroniczne już w swojej 
treści Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 
12 marca 2008 r. w sprawie 
określenia szczegółowych 
zasad i trybu wstrzymywania 
i wycofywania z obrotu 
produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych. 
Z uwagi na skalę decyzja 
zwykle rozsyłana jest 
kanałami komunikacji elek-
tronicznej (e-mail), a w przy-
padku braku skuteczności 
jest drukowana i wysyłana 
bezpośrednio do klienta. Jeśli 
i ta tradycyjna droga okaże się 
niewystarczająca, podejmo-
wany jest kontakt telefoniczny. 

Ostatni okres, 
ob�tujący w decyzje 
wycofujące produkty 
lecznicze z obrotu, 
pokazał, że łańcuch 
dystrybucji 
farmaceutycznej jest 
zdolny do sprawnego 
przeprowadzenia 
procesu nawet 
w przypadku masowej 
skali.



42  
m a r k e t i n g ,  p r a w o  i  r e g u l a c j e

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

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

W procesie wycofania 
leków niezmiernie 

ważne jest zachowanie 
odpowiednich 

terminów: 
zabezpieczenie 

posiadanych stanów 
wycofanych serii musi 
nastąpić niezwłocznie, 

natomiast ich zwrot  
do dostawcy  

określony został 
w rozporządzeniu jako 

okres nieprzekraczający 
60 dni dla aptek  

i 90 dni dla hurtowni 
farmaceutycznych.

W dobie rozbudowanych 
systemów informatycznych 
w branży farmaceutycznej 
takie podejście wydaje się 
anachroniczne, marnujące 
czas i środki (wydruk kopii 
decyzji, multiplikacja e-maili), 
jest jednak konieczne do 
wypełnienia obowiązku 
narzuconego prawem. By choć 
nieco ułatwić obieg informacji, 
warto pamiętać o aktualizacji 
danych kontaktowych i utrzy-
mywaniu aktywnych skrzynek 
poczty elektronicznej. I tu 
również najlepszym remedium 
mogłoby być nowocześ- 
niejsze podejście regulatora 
poprzez prawne scedowanie 
obowiązku informacyjnego 
na organy nadzoru.

ZWROT DO DOSTAWCY 

Kluczową częścią procesu 
wycofania leków jest 
ich zwrot do dostawcy. 
Odbywa się on po ścieżce 
odwrotnej w stosunku do 
pierwotnej dostawy – apteki 
dokonują zwrotu do 
hurtowni, która zwraca 
zarówno własne zapasy, 
jak i zwroty otrzymane od 
swoich klientów �nalnie do 
dostawcy. I tu warto zwrócić 
uwagę na dwa istotne fakty:

• po pierwsze: zgodność 
serii. Aby zapewnić bezpro-
blemowe rozpatrzenie 
zwrotu, dobrze jest zadbać 
o zgodność numerów serii 
już na etapie przyjmowania 
towarów. Wery�kacja 
ewentualnych rozbieżności 
w tym zakresie oraz ich 
zgłoszenie niezwłocznie 
po otrzymaniu danej 
dostawy realnie zwiększy 
prawdopodobieństwo 
zachowania zgodności 
stanów magazynowych 
w momencie otrzymania 
decyzji o wycofaniu danej 
serii. Nie zapominajmy, 
że właśnie cała seria, 
rozumiana zgodnie ze 
swoja prawną de�nicją 

jako jednorodna określona 
ilość produktu leczniczego, 
obarczona jest danym 
ryzykiem zaburzenia 
jakości i w związku z tym 
stanowi przedmiot 
wszelkich decyzji GIF. 
Dlatego więc „śledzenie 
serii” jest tak istotne dla 
posiadania wiedzy o tym, 
jak podlegała ona dystry-
bucji i gdzie aktualnie 
się znajduje – po to, aby 
móc szybko i skutecznie 
ją wycofać w przypadku 
stwierdzenia problemu.

• po drugie: problematyka 
zwrotów od pacjentów. 
Obecnie przepisy nie 
regulują precyzyjnie 
kwestii zwrotów wycofa-
nych leków dokonywanych 
do aptek przez pacjentów. 
Co do zasady standardowe 
wycofania przebiegają 
wyłącznie do poziomu 
apteki, a możliwość 
przyjęcia zwrotów od 
pacjentów powinna zostać 
poprzedzona wydaniem 
stosownego obwieszczenia 
GIF na podstawie art. 121 
ust. 3b ustawy Prawo 
farmaceutyczne. Taka 
sytuacja miała miejsce 
w historii jednak tylko kilka 
razy. Z drugiej strony nie 
można przecież odmówić 
pacjentowi prawa do 
złożenia reklamacji na 
produkt objęty urzędową 
decyzją o wycofaniu.

ROZLICZENIE 

Nieodłącznym aspektem 
�zycznego zwrotu wyco-
fanego towaru jest jego 
rozliczenie, które następuje 
z momentem wystawienia 
faktury korygującej. 
W przypadku standardowych 
zwrotów z posiadanych 
zapasów sprawa jest prosta, 
komplikacje występują jednak 
w przypadku wspomnianych 
wcześniej decyzji o przyjęciu 
zwrotów od pacjentów. 

Na poziomie apteki dochodzi 
wówczas do konieczności 
korekt paragonów, a czasem 
i zestawień refundacyjnych, 
co jeszcze bardziej może być 
utrudnione w przypadku 
woli podmiotów odpowie-
dzialnych do przyjmowania 
zwrotów opakowań 
niepełnych, napoczętych 
już przez pacjentów. 
Rozliczenie zwrotów przez 
hurtownie farmaceutyczne 
w przypadku „masowych” 
decyzji (popularne produkty, 
wiele serii itp.) bywa 
wydłużone w czasie z uwagi 
na konieczność rozpatrzenia 
każdego przypadku 
w sposób indywidualny.

RZETELNA 
DOKUMENTACJA 

Wreszcie warto podkreślić 
konieczność prowadzenia 
rzetelnej dokumentacji 
całego procesu. W hurtow-
niach farmaceutycznych 
czuwa nad tym farmaceuta 
– kierownik hurtowni (osoba 
odpowiedzialna) – oraz 
System Zapewnienia Jakości 
(Dobra Praktyka Dystry-
bucyjna) ze stosownymi 
procedurami. Niezbędną 
dokumentacją procesu są: 
decyzja wycofująca, raport 
o podjętych działaniach, 
potwierdzenie wprowadzenia 
blokady systemowej, 
wykaz powiadomionych 
klientów – odbiorców 
wycofanych serii, dokumenty 
potwierdzające przyjęcie 
i rozliczenie zwrotów od 
klientów (protokoły odbioru 
i faktury korygujące), a także 
potwierdzające dokonanie 
i rozliczenie zwrotu do 
dostawcy (dokumenty 
zwrotu, transportu, faktury 
korygujące dostawcy). 

W procesie wycofania leków 
niezmiernie ważne jest 
zachowanie odpowiednich 
terminów: zabezpieczenie 
posiadanych stanów 
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wycofanych serii musi 
nastąpić niezwłocznie, 
natomiast ich zwrot do 
dostawcy określony został 
w rozporządzeniu jako okres 
nieprzekraczający 60 dni dla 
aptek i 90 dni dla hurtowni 
farmaceutycznych. Wszelka 
dokumentacja z wycofania 
musi charakteryzować 
się zgodnością ilościową 
towaru, oczywiście 
z uwzględnieniem i dokład-
nością do poziomu serii. 
Komplet dokumentacji 
stanowi dowód skuteczności 
działania systemu wycofania, 
który z punktu widzenia 
zapewnienia jakości 
oraz przede wszystkim 
bezpieczeństwa pacjentów 
jest najważniejszy. 
W przypadku mniejszych, 
wyspecjalizowanych 
hurtowni farmaceutycznych, 
w których nierzadko całymi 
latami nie wystąpiła sytuacja 
skutkująca wycofaniem 
produktów, konieczne jest 
prowadzenie okresowych 
symulacji pozwalających na 
weryfikację prawidłowości 
działania. Całość obliga-
toryjnie podlega kontroli 

podczas okresowych 
inspekcji prowadzonych 
przez organy nadzoru.

ANACHRONICZNE ZAPISY 

Ostatni okres, ob� tujący 
w decyzje wycofujące 
produkty lecznicze z obrotu, 
pokazał, że łańcuch 
dystrybucji farmaceutycznej 
jest zdolny do sprawnego 
przeprowadzenia procesu 
nawet w przypadku masowej 
skali. Do dynamicznie 
przystosowujących się do 
nowych sytuacji hurtowni 
i aptek nie przystaje 
jednak system prawny 
z anachronicznymi zapisami 
kluczowego rozporządzenia, 
przede wszystkim w sferze 
komunikacji i przesyłania 
danych: brak kluczowych 
informacji typu kod EAN/
GTIN w decyzjach, wymóg 
rozsyłania decyzji nałożony 
na przedsiębiorców zamiast 
na organy nadzoru, zupełnie 
zbędna konieczność wysyłki 
raportów o podjętych 
działaniach zabezpieczają-
cych do swoich dostawców. 
Niedoprecyzowana pozostaje 

również kwestia zwrotów 
dokonywanych przez 
pacjentów oraz kwestie 
ich rozliczenia, a także 
generalne zagadnienie 
obciążenia � nansowego 
łańcucha dystrybucji reali-
zującego proces wycofania 
produktów niespełniających 
wymagań jakościowych.

Wydarzenie jest organizowane przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – Collegium Medicum w ramach projektu „Przyszłość farmaceuty”, który ma za
zadanie pomóc studentom w wejściu na rynek pracy.

Podczas konferencji będzie można dowiedzieć się więcej o możliwościach zatrudnienia w sektorze 
farmaceutycznym. Przewidywane są następujące bloki tematyczne: opieka farmaceutyczna,
farmacja kliniczna, farmacja szpitalna, badania kliniczne, pharmacovigilance, marketing
farmaceutyczny, research and development, szkoła doktorska.

Każdy obszar będzie reprezentował prelegent, który na podstawie własnych doświadczeń opowie 
o swojej codziennej pracy, a także udzieli rad, jak rozwijać się już na studiach, by zyskać większe
szanse na zdobycie wymarzonego stanowiska. 

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Link do elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz 
bieżące informacje dotyczące wydarzenia można znaleźć na o� cjalnej stronie konferencji
na Facebooku: https://www.facebook.com/events/550866468975547.

P A T R O N A T

Farmaceuta na rynku pracy

Wszelka dokumentacja 
z wycofania musi 
charakteryzować się 
zgodnością ilościową 
towaru, oczywiście 
z uwzględnieniem 
i dokładnością 
do poziomu serii.

29 lutego br. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM
przy ul. św. Łazarza 16 w Krakowie odbędzie się konferencja „Farmaceuta na rynku pracy”. 
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Artur Rakowski  
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Błędy w recepturze 

Błędy w recepturze nie 
są wyimaginowanym 
problemem. Z mojego 

osobistego doświadczenia 
wynika, że jako farmaceuci 
nie zawsze mamy czas na 
doskonalenie umiejętności 
recepturowych, a swoją 
wiedzę uzupełniamy ad hoc 
– najczęściej, gdy na blacie 
pojawi się receptura, z którą 
dotychczas nie mieliśmy do 

czynienia. To na nas jednak 
spoczywa odpowiedzialność 
za właściwe sporządzanie 
leków recepturowych 
i nawet jeśli nie sporządzamy 
leków osobiście, to nadzór 
nad personelem, który je 
wykonuje, należy do naszych 
obowiązków. Do najczęst-
szych błędów, z jakimi się 
spotkałem w dotychczasowej 
pracy w aptekach, należą 

błędy obliczeniowe, 
używanie sprzętu i utensy-
liów niezgodnie z ich prze-
znaczeniem, rozpuszczanie 
substancji recepturowych 
w niewłaściwych rozpusz-
czalnikach, błędy formalne 
związane z interpretacją 
ordynacji lekarskiej, nieprze-
strzeganie podstawowych 
zasad higieny w recepturze, 
błędy związane z refundacją 

R E C E P T U R A  A P T E C Z N A

Receptura apteczna dla wielu farmaceutów jest kwintesencją ich 
zawodu, a polskie apteki już od kilkunastu lat mają prawny obowiązek 

sporządzania leków recepturowych. Niestety wiedza o recepturze 
w większości przypadków nie jest uaktualniana, a przeciętny polski 

farmaceuta opiera ją na nauczaniu akademickim. Z tego powodu 
w codziennej pracy w recepturze zdarza się sporo błędów. 
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Nagminne jest 
używanie do 
sporządzania leków 
wody oczyszczonej, 
która nie spełnia 
wymogów 
jakościowych, 
tj. używana jest nawet 
kilka dni po otwarciu 
(tymczasem taka woda 
zachowuje jałowość 
nie dłużej niż 16 godzin 
po otwarciu). 

surowców farmaceutycznych, 
używanie surowców po 
terminie ich przydatności czy 
niewykrywanie niezgodności 
farmaceutycznych. 

SUROWCE PO TERMINIE 
WA NOŚCI 

Swoje rozważania zacznę od 
kontrowersyjnego uchybienia, 
z którym bardzo często spoty-
kałem się w swojej karierze. 
Było ono o tyle szokujące, że 
w przeciwieństwie do innych 
błędów, o których będę pisał 
w tym artykule, było raczej 
zamierzonym działaniem, 
a nie nieumyślnym wypad-
kiem przy pracy. Mam na 
myśli używanie w recepturze 
surowców po upłynięciu 
daty ich ważności. Zdaję 
sobie sprawę, że w dobie 
codziennego raportowania 
do ZSMOPL, serializacji 
produktów leczniczych czy 
bardzo skrupulatnego prze-
kazywania danych w ramach 
refundacji takie działania mają 
obecnie marginalny charakter. 
Jednak moim zamierzeniem 
jest przestrzec przed nimi 
czytelników. Nie chcę pełnić 
roli adwokata diabła, ale 
tak po ludzku staram się 
jednocześnie zrozumieć 
takie poczynania – niektóre 
surowce farmaceutyczne są 
naprawdę drogie i nie zawsze 
są sprzedawane w małych, 
jednogramowych pojemni-
kach. Dlatego sporo aptek 
przymyka oko na termin 
ważności smalcu wieprzo-
wego (Adeps suillus) czy oleju 
lnianego (Oleum Lini virginale), 
zwłaszcza gdy receptury 
dotyczą podania zewnętrz-
nego. Jednak nagminne jest 
używanie do sporządzania 
leków wody oczyszczonej, 
która nie spełnia wymogów 
jakościowych, tj. używana jest 
nawet kilka dni po otwarciu 
(tymczasem taka woda 
zachowuje jałowość nie dłużej 
niż 16 godzin po otwarciu). 

BEZ FARTUCHA 
W RECEPTURZE 

Kolejny przykład błędów 
również dotyczy działań 
zamierzonych i wynika raczej 
z ignorowania podstawo-
wych zasad sporządzania 
leków w recepturze. Mam 
wrażenie, że zagadnienie 
higieny przed sporządzeniem 
leku i po nim powraca 
jedynie w przypadku leków 
sporządzanych w warunkach 
aseptycznych. Wielokrotnie 
zdarzało mi się spotkać osoby 
przygotowujące leki recep-
turowe bez fartucha, odzieży 
ochronnej i – co gorsza 
– z biżuterią na rękach. Jeśli 
są jeszcze farmaceuci, którzy 
nie wierzą w antyseptyczne 
właściwości mydła i wody, 
to przypomnę, że zwykłe, 
socjalne mycie rąk z użyciem 
bieżącej wody i mydła może 
obniżyć liczbę patogenów 
na skórze nawet o 90 proc. 
Warto więc wyrobić sobie 
ten podstawowy nawyk 
i jeszcze w pomieszczeniu 
poprzedzającym izbę 
recepturową umyć dokładnie 
ręce. Jak powinien myć ręce 
personel medyczny określa 
algorytm Ayli�e’a, który 
warto sobie przyswoić. 

ĘDY ZWI ZANE 
Z RE UNDACJ  

Temat błędów formalnych, 
jakie popełniamy podczas 
przyjmowania leku do 
sporządzenia lub jego 
wyceny, mógłby być 
oddzielnym tematem na 
artykuł. Ostatnie walidacje 
wskazują, że Narodowy 
Fundusz Zdrowia zaczął 
baczniej przyglądać się 
kwotom przeznaczonym 
na refundację leków 
recepturowych. Dlatego 
warto zwrócić uwagę na 
brak prawidłowo oznaczonej 
na rewersie recepty zmiany 
składu leku recepturowego 
czy nienależne pobieranie 
refundacji za sporządzanie 

„jednoskładnikowych” 
ordynacji, jak np. Unguentum 
Cholesteroli, które przecież 
mają swój odpowiednik 
w postaci leku gotowego. 
Dyskusyjne są również 
niektóre zapisy receptur 
z witaminami czy wycenianie 
jałowych opakowań na leki, 
w sytuacji gdy sporządzamy 
leki niejałowe. Warto również 
co jakiś czas zajrzeć do 
ustawy refundacyjnej czy 
Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 listopada 
2012 r. w sprawie leków, 
które mogą być traktowane 
jako surowce farmaceutyczne 
przy sporządzaniu leków 
recepturowych – tutaj 
również zdarzają się błędy 
w interpretacji. 

BHP W RECEPTURZE 

Tematem, który jest 
traktowany po macoszemu 
w kontekście pracy w recep-
turze, jest bezpieczeństwo 
i higiena pracy farmaceuty. 
Problem jest jednak 
systemowy, bo sami jesteśmy 
świadomi, jak przebiegają 
niekiedy szkolenia BHP 
w naszym miejscu pracy. 
Sam nie przykładałem do 
zagadnień BHP w recepturze 
większej wagi do czasu 
świetnego szkolenia w tym 
zakresie, którego byłem 
uczestnikiem w jednej z aptek 

R E C E P T U R A  A P T E C Z N A
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sieciowych. Choć temat BHP 
może nie jest bezpośrednio 
związany z jakością wyko-
nywanych przez nas leków, 
myślę, że z szacunku do 
własnego zdrowia i zawodu 
powinniśmy zapoznać się 
z niebezpieczeństwami, 
jakie czyhają na nas w izbie 
recepturowej. Zainteresować 
to powinno w szczególności 
farmaceutów chorujących 
przewlekle na choroby układu 
oddechowego, borykających 
się z problemami dermato- 
logicznymi czy czynne 
zawodowo farmaceutki 
w ciąży. Świadomy zagrożeń 
płynących z wdychania 
niektórych oparów czy 
pyłów substancji farmako-
pealnych nie wchodzę do 
receptury bez maseczki 
i okularów ochronnych. 

SUROWCE 
FARMACEUTYCZNE A LEKI 

GOTOWE 

Częstym uchybieniem jest 
wprowadzanie przez farma-
ceutę do receptury leków 
gotowych zamiast surowców 
farmakopealnych. Pomijając 
fakt, że lista leków gotowych, 
które mogą być traktowane 
jako surowce farmaceutyczne, 
wpływa na to, czy NFZ zrefun-
duje, czy nie przekazywaną 
receptę, to działanie takie 
jest błędem w sztuce. Mało 
kto zdaje sobie sprawę, że 
zawartość substancji czynnej 
w surowcu jest zawsze 

przedziałem, a nie stricte 
deklarowaną na opakowaniu 
zawartością. W przypadku 
surowców farmakopealnych 
przedział ten wynosi +-3%, 
a w przypadku leków 
gotowych +-10%! A że 
każde sporządzenie leku 
wiąże się z jakąś stratą czy 
niedokładnością w czasie 
odważania surowców, to 
może się okazać, że wydamy 
pacjentowi lek recepturowy 
z subterapeutyczną zawar-
tością substancji czynnej. 

ĘDNY DO ÓR 
ROZPUSZCZALNIKA

Sporządzając lek recepturowy, 
często stajemy przed 
wyborem odpowiedniego 
rozpuszczalnika. Od tej 
z pozoru błahej decyzji 
zależy jakość sporządzanej 
formulacji. W recepturze 
dysponujemy kilkoma 
rozpuszczalnikami, wśród 
których warto wymienić 
wodę, etanol, glicerol, oleje 
oraz rzadziej stosowane 
alkohol izopropylowy, glikol 
propylenowy i makrogole. 
Niestety często zdarza się, że 
osoba wykonująca lek płynny 
niewłaściwie przeprowadza 
proces rozpuszczania, wpro-
wadzając zupełnie niepo-
trzebnie współrozpuszczalnik. 
Tak jest w przypadku receptur 
z mentolem i hydrokorty-
zonem – większość farma-
ceutów, chcąc ominąć proces 
mikronizacji tego pierwszego, 
dodaje kilka kropli etanolu 
do odparowania. Tymczasem 
prawidłowo hydrokortyzon 
powinien być zmikronizo-
wany wraz z mentolem, 
co zwiększałoby trwałość 
zawiesiny. Często okazuje 
się, że dodanie zbyt małej 
ilości rozpuszczalnika wiąże 
się potem z nieprzewidzianą 
krystalizacją. Tak dzieje się 
często w przypadku banal-
nego rozpuszczania mocznika 
w zbyt małej ilości wody. 

ĘDY W ODWA ANIU 
SUBSTANCJI 

Z pozoru prozaiczne czynności 
w recepturze obarczone są 
zazwyczaj dużym ryzykiem 
błędu. Nie inaczej jest w przy-
padku odważania substancji 
w czasie sporządzania. 
Pomimo tego, że dzięki wadze 
technicznej i proszkowej 
możemy uzyskać dokładne 
„naważki” (odpowiednio do 
dwóch i trzech miejsc po 
przecinku), to nadal zdarzają 
się sytuacje, gdy odważamy 
za dużo lub za mało substancji 
leczniczej. Czasami jest to 
wynik pośpiechu, kiedy indziej 
lenistwa, a niekiedy braku 
świadomości. Przykładem 
surowców, z którymi farma-
ceuci mają problem podczas 
odważania, są mentol i etanol. 
Oba związki są substancjami 
lotnymi i niewłaściwe obcho-
dzenie się z nimi w czasie 
odważania może generować 
spore straty. Mentol powinno 
się odważać na przykład 
dopiero po zmikronizowaniu, 
ponieważ tworzy on bardzo 
przylegające do ścianek 
moździerza konglomeraty. 

NIEW AŚCIWE 
WYKORZYSTANIE SPRZĘTU 

I UTENSYLIÓW

Najwięcej uczymy się, 
podpatrując i słuchając 
innych. Nie inaczej jest 
w przypadku farmaceutów 
i receptury. Często ochoczo 
korzystamy z rad bardziej 
doświadczonych koleżanek 
i kolegów po fachu. O i ile 
nasz mentor posiada odpo-
wiednie kwali�kacje i wiedzę 
na temat sporządzania 
leków, możemy być spokojni, 
gorzej, gdy sam powtarza 
zasłyszane gdzieś prawidła 
trudnej sztuki, jaką jest 
receptura. To dlatego potem 
widzi się w recepturze osoby 
wykorzystujące moździerz jak 
parowniczkę czy entuzjastów 
ungwatora, którzy uważają, 

Mam wrażenie, że 
zagadnienie higieny 

przed sporządzeniem 
leku i po nim powraca 

jedynie w przypadku 
leków sporządzanych 

w warunkach aseptycz-
nych. Wielokrotnie 

zdarzało mi się spotkać 
osoby przygotowujące 

leki recepturowe bez 
fartucha, odzieży 

ochronnej i – co gorsza 
– z biżuterią na rękach.

R E C E P T U R A  A P T E C Z N A R E C E P T U R A  A P T E C Z N A

R E K L A M A
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że wysokie obroty i czas to 
wszystko, co potrzebne do 
prawidłowego sporządzenia 
każdej maści. Wielu traktuje 
więc ten sprzęt (który jest 
de facto bardziej zaawan-
sowanym mikserem) jako 
urządzenie wielofunkcyjne, 
które miesza, rozdrabnia, 
mikronizuje i „ładnie wkręca” 
źle obliczoną wodę do 
podłoża z małą liczbą wodną. 
Ale temat błędnego wykorzy-
stania ungwatora zasługuje 
na oddzielny materiał 
w „Magazynie Aptekarskim”.

Choć temat BHP może 
nie jest bezpośrednio 
związany z jakością 
wykonywanych przez 
nas leków, myślę, że 
z szacunku do własne-
go zdrowia i zawodu 
powinniśmy zapoznać 
się z niebezpieczeń-
stwami, jakie czyhają 
na nas w izbie 
recepturowej. 
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S P R Z Ę T Y  M E D Y C Z N E  

Często do apteki 
przychodzi pacjent 

planujący zakup 
ciśnieniomierza. 

Rekomendacja 
konkretnego modelu nie 

powinna się opierać, 
jak to często się zdarza, 
na długości gwarancji 

i marce producenta, lecz 
na kilku kluczowych 

parametrach, które będą 
miały później wpływ na 

wiarygodność 
pomiarów. 

Co farmaceuta 
powinien wiedzieć 

o ciśnieniomierzach? 

Jak wybrać dobry 
ciśnieniomierz

Ciśnieniomierz 
jest potocznym 
określeniem s�g-

momanometru, urządzenia 
służącego pomiarowi ciśnienia 
tętniczego. Bez względu 
na rodzaj ciśnieniomierza 
większość z nich składa się z: 

• manometru rejestru-
jącego różnicę między 
ciśnieniem otoczenia 
a ciśnieniem krwi 
i przedstawiającego ją 
na zegarze tarczowym 
lub elektronicznym, 

• pompy tłoczącej 
powietrze, 

• mankietu, do którego to 
powietrze jest tłoczone, 

• zaworu, który wypuszcza 
powietrze z mankietu po 
zakończonym pomiarze. 

Obecnie najpopularniejszymi 
ciśnieniomierzami stosowa-
nymi zarówno w warunkach 
domowych, jak i ambulatoryj-
nych są naramienne ciśnie-
niomierze automatyczne. 
Oprócz tego przedstawiciele 
zawodów medycznych 
posługują się ciśnienio-
mierzami zegarowymi oraz 
znacznie rzadziej rtęciowymi. 

CIŚNIENIOMIERZ 
RTĘCIOWY 

Jest najstarszym rodzajem 
s�gmomanometru, którego 
historia sięga końca XIX wieku. 
Pomimo postępu w techno-

logii ciśnieniomierzy nadal 
uznawany jest za najdokład-
niejszy s�gmomanometr. 
Nie wymaga on również 
kalibracji. Niestety z powodu 
przedstawiania wartości 
ciśnienia za pomocą słupa 
rtęci powoli wychodzi on już 
z użycia. Produkcja s�gmoma-
nometrów rtęciowych została 
zakończona w UE w 2007, 
a w Polsce w 2009 roku. Nadal 
jednak jest są one używane 
przez starszych pacjentów 
i znajdują uznanie niektórych 
specjalistów. Mając kontakt 
z pacjentem posługującym się 
nadal tym rodzajem ciśnienio-
mierza, warto zwrócić uwagę 
na szczególne środki ostroż-
ności oraz sposób utylizacji 
odpadów rtęci w przypadku 
uszkodzenia sprzętu. 

S P R Z Ę T Y  M E D Y C Z N E 

mgr farmacji
Artur Rakowski  

farmaceuta praktyk, 
ekspert 

pharmamarketingu
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CIŚNIENIOMIERZ 
ZEGAROWY 

Nazywany również 
sprężynowym lub lekarskim 
ze względu na popularność 
wśród pracowników służby 
zdrowia. Ten rodzaj s�gmo-
manometru ma sprężynowy 
mechanizm, który zmienia 
wartość ciśnienia w mankiecie 
we wskazanie wskazówki 
na tarczy zegara na zasadzie 
dźwigni. Niewątpliwą zaletą 
ciśnieniomierzy zegarowych 
jest to, że w przeciwieństwie 
do starszych rtęciowych nie 
wymagają do wykonania 
pomiaru stabilnego płaskiego 
podłoża, są stosunkowo 
lekkie, łatwo je przenosić 
i nie mają prawie w ogóle 
elektroniki, dzięki czemu 
ich żywotność jest znacznie 
dłuższa niż ciśnieniomierzy 
elektronicznych. 

Ciśnieniomierze sprężynowe 
wymagają jednak kalibracji 
(co 1-2 lata), są stosunkowo 
drogie (wykluczając tanią 
chińszczyznę), a pomiar może 
być kłopotliwy dla osoby bez 
doświadczenia i niemającej 
wykształcenia medycznego. 
Pomiar wymaga również 
dodatkowego nasłuchiwania 
stetoskopem (metoda 
nasłuchowa Koronkowa) 
i najłatwiej się go przepro-
wadza, gdy robi to druga 
osoba. Samodzielny pomiar 
może być więc utrudniony, 
zwłaszcza u osób starszych. 

CIŚNIENIOMIERZE 
ELEKTRONICZNE 

Zarówno ciśnieniomierze 
naramienne i nadgarstkowe 
opierają się na tzw. oscylome-
trycznej metodzie pomiaru 
ciśnienia tętniczego. Są bardzo 
wygodne, a ze względu na 
kompaktowe rozmiary bardzo 
mobilne. Niestety w porów-
naniu z poprzednikami są 
mniej odporne na wstrząsy, 
uszkodzenia, wilgoć i wodę. 

Błąd pomiaru w przypadku 
ciśnieniomierzy oscylome-
trycznych (automatycznych 
i półautomatycznych) 
w porównaniu z ciśnienio-
mierzami wymagającymi 
zastosowania metody 
osłuchowej Koronkowa może 
wynosić nawet 10 mm Hg, 
podczas gdy amerykańskie 
normy dopuszczają odchylenia 
na poziomie 3 mm Hg. 

NARAMIENNY CZY 
NADGARSTKOWY 

Wielu pacjentów wybiera 
w aptekach również 
ciśnieniomierze nadgarstkowe. 
Niestety ich dokładność 
pomiaru pozostawia wiele do 
życzenia. Wynika to po prostu 
z kompaktowych rozmiarów 
urządzenia – mniejszy mankiet 
ciśnieniomierza nadgarstko-
wego jest w stanie pomieścić 
znacznie mniej czujników 
w porównaniu z większym 
mankietem ciśnieniomierza 
naramiennego. 

Poza tym według o�cjalnych 
wytycznych najlepszym 
miejscem do pomiaru ciśnienia 
krwi jest tętnica promieniowa, 
a nie nadgarstkowa. 
Ciśnieniomierz nadgarstkowy 
nie jest w stanie również 
wykonać pomiaru w czasie 
niemiarowej pracy serca. 

Nie oznacza to jednak, że te 
ciśnieniomierze nie znajdują 
swojego miejsca na rynku. 
Samo urządzenie jest bowiem 
narzędziem wtórnym, 
a kluczowa jest właściwa 
technika pomiaru. Co z tego, 
że pacjent będzie używał 
superdokładnego ciśnienio-
mierza zegarowego, skoro nie 
będzie umiał przeprowadzić 
równie dokładnego pomiaru. 
Wiele starszych osób może 
mieć problem z poprawnym 
założeniem mankietu na 
ramię, więc ciśnieniomierz 
nadgarstkowy w takich 
przypadkach może być 

ciekawą alternatywą. 
Pomiar na nadgarstku 
jest również polecany 
osobom bardzo otyłym. 

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ 
PODCZAS REKOMENDACJI 

Proponując konkretny model 
ciśnieniomierza, warto 
przyjrzeć się potrzebom 
i możliwościom pacjenta. 
W tym celu w czasie rozmowy 
za pierwszym stołem 
warto wspomnieć o: 

• wielkości mankietu 
– w większości modeli 
standardowym wyposa-
żeniem jest średni rozmiar 
mankietu (M). Niekiedy 
jednak potrzebny 
jest mniejszy (pacjent 
pediatryczny) lub 
większy mankiet (pacjent 
z nadwagą). Średni 
mankiet ma obwód od 
20 do 32 cm, a większy 
od 20 do 42 cm. Jeśli 
mankiet będzie źle 
dobrany, ciśnieniomierz 
będzie pokazywał błędne 
wyniki pomiarów. 

• czujnik wykrywania 
nieregularnej pracy 
serca – nieregularna 
praca serca może utrud-
niać przeprowadzenie 
pomiaru, a uzyskany 
wynik może odbiegać od 
rzeczywistości. Niektóre 
modele wyposażone 
są w czujniki arytmii, 
np. PAD (ang. Pulse 
Arrhythmia Detector), 
który informuje 
pacjenta, że pomiar 
był wykonany podczas 
nieregularnej pracy serca. 

• czujnik ruchu i kontrola 
prawidłowego 
założenia mankietu – te 
dwie funkcje dostępne 
są raczej w droższych 
modelach. Takie ciśnie-
niomierze są w stanie 
wykryć ruch ramienia 

Produkcja 
s�gmomanometrów 
rtęciowych została 
zakończona w UE 
w 2007, a w Polsce 
w 2009 roku. Nadal 
jednak są one używane 
przez starszych 
pacjentów i znajdują 
uznanie niektórych 
specjalistów.
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w czasie pomiaru oraz 
niewłaściwe założony 
mankiet, czyli dwa 
krytyczne błędy, które 
mają wpływ na osta-
teczny wynik pomiaru. 

• kontrola regulacji 
ucisku, łagodny ucisk 
– dla wielu pacjentów 
ucisk mankietu może być 
problemem, powodować 
stres i rzutować na 
wynik pomiaru. Niektóre 
modele niwelują te 
nieprzyjemne uczucia, 
ponieważ wyposażone 
są w inny system 
pompowania mankietu. 
Warto wspomnieć o tym 
wrażliwym pacjentom. 

• zasilanie sieciowe 
lub na baterie – 
wszystkie dostępne 
ciśnieniomierze są 
zasilane bateriami, 
spora część ma gniazdo 
3,5 V umożliwiające 
podłączenie zasilacza, 

ale tylko niektóre mają 
zasilacz w zestawie. 
Zazwyczaj zasilacz należy 
dokupić oddzielnie. 

• duży czytelny ekran 
TFT lub LCD – to cecha, 
na którą zwracają 
uwagę zwłaszcza 
seniorzy, ale również 
osoby niedowidzące. 
Część modeli umożliwia 
podanie wartości 
ciśnienia krwi w formie 
głosowej, co również jest 
udogodnieniem dla osób 
niepełnosprawnych. 

• pamięć wyników dla 
kilku użytkowników 
jednocześnie – obecnie 
standardem jest, że 
sprzęt do pomiaru 
ciśnienia pamięta 
kilkadziesiąt wyników, 
a jednocześnie może 
zapisywać historię 
pomiarów dla 2 lub 
więcej użytkowników. 
Taka możliwość 

może być dobrym 
rozwiązaniem dla 
młodszych pacjentów, 
a w przypadku 
pacjentów starszych 
samodzielnie prowadzą-
cych dziennik pomiaru 
pojemność pamięci 
ciśnieniomierza nie 
powinna mieć dużego 
znaczenia przy wyborze 
konkretnego modelu. 

• aplikacja w telefonie 
– to również ukłon 
w stronę młodszych 
pacjentów zaznajo-
mionych z technologią. 
Aplikacja umożliwia 
tworzenie dziennika 
pomiaru, wykresów, 
podsumowań tygodnio-
wych i miesięcznych 
oraz przypomina 
o konieczności 
wykonania pomiaru. 
To świetne narzędzie 
zwiększające poziom 
przestrzegania zaleceń 
lekarskich (compliance). 

H E M O R O I D Y 

PRAWIDŁOWA TECHNIKA POMIARU 
Rozmawiając z pacjentem, farmaceuta powinien uczulić go, że wybór najlepszego 
z możliwych modelu nie jest gwarancją przeprowadzania wiarygodnych pomiarów. 
Dysponowanie dobrym sprzętem to jedno, a właściwa technika pomiaru to zupełnie 
inna sprawa. Z mojego aptecznego doświadczenia, które obejmowało również 
mierzenie ciśnienia pacjentom, wynika, że w czasie mierzenia ciśnienia wkrada się 
sporo błędów. Oto kilka żelaznych zasad, które należy przekazać pacjentowi podczas 
rozmowy o ciśnieniomierzach: 

1. W przypadku rozpoczęcia terapii nowymi lekami na nadciśnienie pomiary należy wyko-
nywać przynajmniej 2 razy dziennie – rano i wieczorem. U pacjentów dobrze kontrolu-
jących chorobę i zażywających leki wystarczy mierzyć ciśnienie 2 razy w tygodniu. 

2. Pomiar ciśnienia wymaga uwagi, spokoju i skupienia. Należy unikać mierzenia 
ciśnienia bezpośrednio po wysiłku �zycznym, ob�tym posiłku, wypaleniu papierosa 
czy będąc zdenerwowanym. 

3. Mankiet należy założyć bezpośrednio na ramię, uwalniając je zupełnie z rękawa 
oraz zdejmując biżuterię. 

4. Ręka z założonym mankietem powinna swobodnie spoczywać na blacie stołu lub 
biurka, by wyeliminować dodatkowe napięcie mięśni. 

5. Mankiet powinien znajdować się 2-3 cm nad zgięciem łokcia i być zapięty tak, by 
został „luz na 2 palce”. 

6. W czasie pomiaru należy miarowo i spokojnie oddychać i bezwzględnie nie wolno 
rozmawiać czy ruszać się. 

S P R Z Ę T Y  M E D Y C Z N E  

Proponując konkretny 
model ciśnieniomierza, 

warto przyjrzeć się 
potrzebom 

i możliwościom 
pacjenta.

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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Wyrób medyczny

  Szczeliny odbytu   Hemoroidy
  Po zabiegu leczenia hemoroidów 
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Pierwszym i najbardziej 
charakterystycznym 
objawem żylaków 

odbytu są bezbolesne 
krwawienia oraz uczucie 
niekompletnego wypróż-
nienia. Później mogą pojawić 
się powikłania w postaci: 
obrzęku, stanu zapalnego, 
świądu, pieczenia i wreszcie 
tępego bólu w okolicy odbytu. 
Dodatkowo skóra wokół 
ujścia odbytnicy jest bardzo 
wrażliwa. Łatwo dochodzi tam 
do podrażnień, skaleczeń lub 
stanu zapalnego. Nieleczone 
hemoroidy powodować mogą 
głębokie pęknięcie lub owrzo-
dzenie śluzówki odbytnicy, 
w której w miarę upływu czasu 
może dojść do zapalenia. 

LECZENIE 

Leczenie farmakologiczne ma 
za zadanie ulżyć w cierpieniu 
chorego. Stosuje się leki dzia-
łające miejscowo w postaci 
czopków, maści i kremów 
oddziaływujących bezpo-
średnio na zmienioną choro-
bowo tkankę w preparatach 
złożonych oraz leki doustne 
poprawiające krążenie 
w naczyniach żylnych. W skład 
preparatów doodbytniczych 
stosowanych miejscowo 
wchodzą m.in. związki 
o działaniu ściągającym 
i antyseptycznym, związki 
o działaniu znieczulającym 
miejscowo, związki o działaniu 
bakteriobójczym, przeciwza-
palnym i przeciwświądowym. 

Ponadto stosuje się preparaty 
złożone, które zawierają 
wyciągi roślinne o działaniu 
przeciwzapalnym, ściągającym 
i przeciwkrwotocznym.

Leczenie farmakologiczne jest 
z reguły sugerowane chorym 
w I i II stadium choroby. Wtedy 
zastosowane leki w krótkim 
czasie prowadzą do ustąpienia 
ostrych objawów zapalnych 
i są dobrze tolerowane przez 
pacjentów. Jeśli natomiast 
leczenie farmakologiczne nie 
przynosi efektów, co dzieje 
się u ok. 10 proc. chorych 
z chorobą hemoroidalną, 
wtedy zalecane jest leczenie 
chirurgiczne. (mk) 

Dolegliwości 
hemoroidalne są 
bardzo uciążliwe 
i bolesne, a mimo to 
chorzy często mają 
opory, by porozmawiać 
o swoim problemie 
z lekarzem lub 
farmaceutą.

Piekący problem 

R E K L A M A



Życie z insuliną

Cukrzyca jest jedną 
z częściej 

występujących 
chorób przewlekłych. 

Szacuje się, że 
w Polsce choruje na 

nią 3,5 mln osób. 

Według Światowej 
Organizacji Zdrowia 
cukrzyca to choroba 

o podłożu metabolicznym, 
charakteryzująca się hiper-
glikemią, czyli zbyt wysokim 
(ponad dopuszczalną normę) 
stężeniem cukru we krwi, 
co wynika między innymi 
z defektu wydzielania przez 
trzustkę insuliny lub defektu 
samego działania insuliny. 
Konsekwencją nieprawidłowo 
leczonej cukrzycy są zabu-
rzenia w funkcjonowaniu wielu 
narządów. Do najczęstszych 
powikłań należą schorzenia 
układu krążenia (zawał serca, 
udar mózgu), uszkodzenie 
naczyń oka (retinopatia 
cukrzycowa), stopa cukrzy-
cowa, zaburzenia ukrwienia 
nerek (nefropatia cukrzycowa) 
oraz uszkodzenie nerwów 
(neuropatia cukrzycowa). 

WPROWADZENIE INSULINY 

Chociaż cukrzyca znana jest od 
ponad 3,5 tys. lat, to optymalna 
i skuteczna możliwość jej 
leczenia, zwłaszcza cukrzycy 
typu 1 (insulinozależnej), 
pojawiła się dopiero w latach 
20. XX wieku. W 1922 roku 
nastąpiło przełomowe 
wydarzenie w historii medycy-
ny, gdyż wyizolowano z trzustki 
i wprowadzono do lecznictwa 
czystą insulinę, co tak napraw-

dę uratowało życie wielu 
pacjentom i stworzyło nowe 
możliwości normalnego życia 
milionom chorych na świecie. 
Od czasu tego odkrycia 
insulinoterapia rozwinęła się 
diametralnie i wciąż się rozwija. 
Współczesna medycyna 
dysponuje bogatą wiedzą na 
temat funkcjonowania insuliny 
w organizmie, czego konse-
kwencją są coraz bardziej 
zaawansowane badania mające 
na celu poszukiwanie lepszych 
i bardziej nowoczesnych 
rozwiązań kliniczno-farmakolo-
gicznych w dążeniu do 
naśladowania � zjologicznego 
działania i uwalniania insuliny. 

PRZECHOWYWANIE 
INSULINY 

Aby insulina działała prawidło-
wo, musi być przechowywana 
w lodówce, najlepiej w tempe-
raturze ok. 2-8°C, z dala od 
zamrażalnika, gdyż zamrożona 
ulega zniszczeniu i nie 
gwarantuje efektów leczni-
czych. Przed użyciem insulina 
powinna być wyciągnięta 
z lodówki i ogrzana w tempe-
raturze pokojowej ok. 2 godzin. 
Jeśli zdarzy się, że lek jest 
pilnie potrzebny, najlepiej 
ogrzać go w dłoniach do 
temperatury ciała. 
Napoczęta i na bieżąco 
stosowana insulina powinna 

być używana przez ok. 30 dni. 
Równie istotna jest temperatu-
ra jej przechowywania (do 
25°C, z dala od parapetów, 
grzejników, kaloryferów 
i miejsc narażonych na 
działanie promieni słonecz-
nych). Przegrzany lek również 
nie będzie działał prawidłowo. 
Niezmiernie istotne jest 
przestrzeganie terminu 
ważności insuliny. Jeśli 
zaniepokoi nas jej wygląd,
np. zmiana koloru lub 
pływające w cieczy tzw. 
kłaczki, należy natychmiast 
wymienić � olkę na nową. 

Podróż z insuliną również 
powinna odbywać się 
w zgodzie z pewnymi 
zasadami. Najlepiej insulinę 
transportować w torbie 
termoizolacyjnej lub specjal-
nym etui chłodzącym 
przeznaczonym do transportu 
leku. W upalne dni należy 
chronić peny i wkłady przed 
gorącem i nadmiernym 
działaniem słońca, nie wolno 
pozostawiać ich w bagażniku 
samochodu. Korzystając 
z transportu lotniczego, należy 
zawsze przewozić insulinę 
w bagażu podręcznym. 
Powinna być przechowywana 
w specjalnym etui, w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 

(diabdis, mk)
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Nazwa produktu leczniczego: Zinkorot®, 25 mg Zn2+, tabletki. Skład jakościowy i ilościowy: 1 tabletka zawiera 25 mg cynku (Zn2+) w postaci cynku orotonianu dwuwodnego (Zinci orotas dihy-
dricus). Wskazania do zastosowania: Leczenie niedoboru cynku, jeśli nie da się go wyrównać zwykłym odżywianiem. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i młodzież (12–17 lat): zalecana 
dawka wynosi 12,5 do 25 mg cynku (= ½ – 1 tabletki produktu leczniczego Zinkorot®) na dobę. Dzieci w wieku 6–11 lat: zalecana dawka wynosi 12,5 mg cynku (= ½ tabletki produktu leczniczego 
Zinkorot®) na dobę. Dzieci poniżej 6 lat nie powinny przyjmować produktu leczniczego Zinkorot®. Dla tej grupy pacjentów bardziej właściwe może być podawanie leku w innych postaciach farmaceu-
tycznych. Sposób podawania: tabletki należy popijać dużą ilością płynu (np. szklanką wody). Nie przyjmować bezpośrednio przed ani po posiłku. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Przy dłuższym stosowaniu należy wykonywać diagno-
styczne badania laboratoryjne w celu monitorowania stężenia miedzi. Działania niepożądane: bardzo rzadko, na początku leczenia sole cynku mogą powodować bóle brzucha, 
nudności, niestrawność i biegunkę. Te dolegliwości występują częściej, gdy cynk jest przyjmowany na pusty żołądek, niż gdy jest przyjmowany przy posiłkach. Po odstawieniu 
tabletek objawy szybko ustępują. Długotrwałe stosowanie cynku w wysokich dawkach może prowadzić do niedoboru miedzi. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwo-
lenie na dopuszczenie do obrotu: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str.7; 71034 Böblingen Niemcy. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20762 wydany 
przez Urząd Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Informacja Medyczna: Woerwag Pharma Polska Sp. z o.o. 00-728 Warszawa,
ul. J. Dziekońskiego 1, tel.: 22 8637281, fax: 22 8771370. Kategoria dostępności: lek wydawany bez recepty.
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W A L K A  Z  C U K R Z Y C Ą 

WARTO WIEDZIEĆ
Wykazano, że niedobór cynku powoduje obniżenie wydzielania i aktywności insuliny, 
a co za tym idzie – mniejszy wychwyt glukozy. Niektóre źródła wskazują, że regu-
larne podawanie cynku może znacząco obniżyć poziom cukru we krwi na czczo oraz 
po prowokacji glukozą, maleje też hemoglobina glikowana. Obserwacje te wciąż 
wymagają wery� kacji w dodatkowych badaniach, już teraz dają jednak wyraźną wska-
zówkę zarówno chorym, jak i lekarzom. 
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Nazwa produktu leczniczego: Zinkorot®, 25 mg Zn2+, tabletki. Skład jakościowy i ilościowy: 1 tabletka zawiera 25 mg cynku (Zn2+) w postaci cynku orotonianu dwuwodnego (Zinci orotas dihy-
dricus). Wskazania do zastosowania: Leczenie niedoboru cynku, jeśli nie da się go wyrównać zwykłym odżywianiem. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i młodzież (12–17 lat): zalecana 
dawka wynosi 12,5 do 25 mg cynku (= ½ – 1 tabletki produktu leczniczego Zinkorot®) na dobę. Dzieci w wieku 6–11 lat: zalecana dawka wynosi 12,5 mg cynku (= ½ tabletki produktu leczniczego 
Zinkorot®) na dobę. Dzieci poniżej 6 lat nie powinny przyjmować produktu leczniczego Zinkorot®. Dla tej grupy pacjentów bardziej właściwe może być podawanie leku w innych postaciach farmaceu-
tycznych. Sposób podawania: tabletki należy popijać dużą ilością płynu (np. szklanką wody). Nie przyjmować bezpośrednio przed ani po posiłku. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Przy dłuższym stosowaniu należy wykonywać diagno-
styczne badania laboratoryjne w celu monitorowania stężenia miedzi. Działania niepożądane: bardzo rzadko, na początku leczenia sole cynku mogą powodować bóle brzucha, 
nudności, niestrawność i biegunkę. Te dolegliwości występują częściej, gdy cynk jest przyjmowany na pusty żołądek, niż gdy jest przyjmowany przy posiłkach. Po odstawieniu 
tabletek objawy szybko ustępują. Długotrwałe stosowanie cynku w wysokich dawkach może prowadzić do niedoboru miedzi. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwo-
lenie na dopuszczenie do obrotu: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str.7; 71034 Böblingen Niemcy. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20762 wydany 
przez Urząd Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Informacja Medyczna: Woerwag Pharma Polska Sp. z o.o. 00-728 Warszawa,
ul. J. Dziekońskiego 1, tel.: 22 8637281, fax: 22 8771370. Kategoria dostępności: lek wydawany bez recepty.
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1 W przypadku problemów trawiennych 
najskuteczniejszymi probiotykami są 

(wybierz 2 prawidłowe odpowiedzi):
a) Lactobacillus acidophilus
b) Bi� dobacterium lactis
c) Saccharomyces boulardii

2 Przy częstych infekcjach 
górnych dróg oddechowych 

warto rozważyć zastosowanie:

a) Bi� dobacterium lactis
b) Saccharomyces boulardii
c) Streptococcus salivarius

3 W biegunce podróżnych można 
zastosować:

a) Lactobacillus acidophilus
b) Bi� dobacterium lactis
c) Saccharomyces boulardii

4 W zapobieganiu chorobom jelit 
skuteczniejsze od pozostałych są:

a) zboża
b) warzywa
c) owoce

5 Posiłki z wysoką zawartością
błonnika:

a) przyspieszają wchłanianie cukrów
b) spowalniają wchłanianie cukrów

6 Błonnik można
przedawkować.

a) prawda
b) fałsz
c) można, ale nie jest to szkodliwe dla zdrowia

7 Błonnik zmniejsza wchłanianie 
witamin i minerałów.

a) prawda
b) fałsz
c) prawda, jednak błonnik sam zawiera
minerały

8 Najważniejszą różnicą między lekami
przeciwhistaminowymi 

1 i 2 generacji jest:

a) wpływ na receptory inne niż histaminowe
b) wchłanialność
c) czas działania

9 Efektem przekraczania bariery krew
– mózg przez leki 

antyhistaminowe 1 generacji jest:

a) suchość w ustach
b) senność
c) zaparcia

10 Histamina zawarta w żywności 
ulega rozkładowi pod 

wpływem obróbki termicznej.

a) prawda
b) fałsz
c) może tak być, ale nie musi

11 Pokarmy zawierające dużą 
ilość histaminy to:

a) mleko
b) sery żółte
c) twaróg

12 Lewocetyryzyna poza działaniem 
przeciwalergicznym ma działanie:

a) przeciwarytmiczne
b) przeciwbólowe
c) przeciwzapalne

13 Afty są chorobą
zakaźną.

a) prawda
b) fałsz
c) to zależy

14 Jeśli jedno z rodziców 
miało stłuszczenie wątroby, 

z dużym prawdopodobieństwem 
będą je miały także dzieci.

a) prawda
b) fałsz
c) to zależy

15 Niealkoholowe stłuszczenie 
wątroby często towarzyszy:

a) wirusowemu zapaleniu wątroby
b) zespołowi metabolicznemu
c) stosowaniu leków obniżających 
poziom cholesterolu

16 Badaniem pozwalającym stwierdzić 
stłuszczenie wątroby jest test 

poziomu transaminaz (AST, ALT). 
a) prawda
b) fałsz

17 Olej z wątroby rekina i z wątroby 
dorsza są odpowiednikami 

o podobnym działaniu.

a) prawda
b) fałsz
c) to zależy

18 Koci pazur
to inaczej:

a) pau d’arco
b) vilcacora
c) Sangre de drago

19 L-lizynę stosuje się
najczęściej przy:

a) miażdżycy
b) impotencji
c) opryszczce

20 Chrząstka rekina poza działaniem 
na układ odpornościowy:

a) działa odmładzająco na skórę
b) spowalnia rozwój niewydolności nerek
c) zaopatruje organizm w wapń

Oprac. mgr Urszula Irla 

Quiz farmaceutyczny
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Gdy zlekceważy się 
pierwsze symptomy, 
z reguły dochodzi do 

przewlekłej choroby żylnej 
kończyn dolnych. Mogą ją 
sygnalizować również objawy 
takie jak np. pajączki, żyły 
siatkowate, wreszcie żylaki. Gdy 
schorzenie nie jest leczone, 
dochodzi do jeszcze silniejszych 
obrzęków, przebarwień 
i wreszcie owrzodzeń podudzi. 

DIAGNOZA I LECZENIE

Najpowszechniejszą metodą 
diagnozującą przewlekłą 
chorobę żylną jest badanie 
dopplerowskie USG, które 
umożliwia ocenę przepływu 
krwi w żyłach. Badanie 
jest całkowicie bezbolesne 
i bezpieczne. Trwa około 
30 minut. Natomiast leczenie 
dostosowuje się do stopnia 
rozwoju choroby. Bywa, że 
wystarcza noszenie uciskowych 
opasek i pończoch. Gdy należy 
usunąć żylak, stosuje się 
skleroterapię, czyli wstrzykuje 
substancję, która spowoduje 
zarośnięcie żyły. Ponadto 
podaje się leki poprawiające 
krążenie, a więc i powrót krwi 
z żył w nogach, a także łago-
dzące maści, żele, kremy czy 
inne preparaty na bazie kasz-
tanowca. Przy zaawansowanej 

chorobie koniecznością bywa 
operacja. Czasem oznacza ona 
usunięcie tylko części znisz-
czonej chorobą żyły, w bardziej 
zaawansowanym przypadku 
jej całość. Lepiej jednak do 
tego nie dopuścić i wcześniej 
rozpocząć stosowną terapię.

FATALNA NIEWIEDZA

Niestety, wiedza o przewlekłej 
chorobie żylnej jest wśród 
Polaków niewielka. Nawet 
pojawienie się żylaków traktuje 
się głównie jako problem 
kosmetyczny. Tymczasem 
przewlekła choroba żylna jest 
groźna i prowadzi do różnych 
powikłań. Wynikiem braku 
leczenia są przede wszystkim 
niegojące się owrzodzenia. 
Bardzo groźne jest również 
zakażenie, do którego łatwo 
dochodzi przy owrzodzeniu. 

Według specjalistów 
przewlekła choroba żylna 
o różnym stopniu nasilenia 
może dotyczyć prawie 50 proc. 
kobiet oraz 40 proc. mężczyzn 
w Polsce. I należałoby ją trak-
tować jako problem społeczny. 
Fakt, że w krajach bardziej 
od nas rozwiniętych chorych 
i zagrożonych chorobą jest 
jeszcze więcej, nie powinien 
stanowić pociechy. (eł) 

Dlaczego 
puchną nogi
Częste lub stałe uczucie ciężkości, obrzmienie, 
swędzenie lub nocne kurcze nóg mogą wskazywać 
na niewydolność żylną. Powstaje ona na skutek 
cofania się krwi w żyłach z powodu uszkodzenia ich 
zastawek.
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Quiz – odpowiedzi
Odpowiedź a) i b) Lactobacillus acidophilus i Bi� dobcterium lactis. Te drugie pomocne są zwłaszcza przy 
problemach takich jak wzdęcia u osób starszych.

Odpowiedź c) Streptococcus salivarius; pomocny zwłaszcza przy nawracających infekcjach nosa, uszu 
i gardła.

Odpowiedź c) Saccharomyces boulardii.

Odpowiedź a) zboża ze względu na większą niż po warzywach i owocach produkcję pochodnych kwasu 
masłowego w jelitach.

Odpowiedź b) błonnik spowalnia trawienie i wchłanianie cukrów, zmniejszając tym samym ilość insuliny 
uwalnianą do krwi.

Prawda. Skutkiem przedawkowania błonnika są wzdęcia, zaparcia i bóle brzucha, a w skrajnych przypad-
kach niedrożność jelit.

Prawda. Błonnik zmniejsza wchłanianie cynku, wapnia i witamin B.

Odpowiedź a) leki 1 generacji wpływają na receptory inne niż histaminowe, co wiąże się z typami działań 
ubocznych, których leki 2 generacji są niemal całkowicie pozbawione.

Odpowiedź b) senność, zaburzenia koncentracji, uwagi i precyzji wykonywania różnych czynności.

Fałsz. Histamina zawarta w żywności nie ulega rozkładowi podczas obróbki termicznej, co przy niedo-
borze DAO (enzymu rozkładającego histaminę w jelitach) prowadzi do wystąpienia objawów nietole-
rancji histaminy, którą łatwo pomylić z alergią pokarmową.

Odpowiedź b) sery żółte długo dojrzewające, sery pleśniowe, produkty fermentowane (kiszona kapusta, 
ogórki kiszone, wina, piwa), wędliny długo dojrzewające, czekolada, pomidory i przetwory pomidorowe, 
szpinak, truskawki, owoce cytrusowe.

Odpowiedź c) lewocetyryzyna ma pewne działanie przeciwzapalne.

Odpowiedź b) afty nie są zakaźne, gdyż infekcje nie są przyczyną ich powstania.

Odpowiedź c) to zależy, czy będą się odżywiały w  podobny sposób jak rodzice – choroba nie jest 
skutkiem odziedziczonych genów, ale niewłaściwej diety.

Odpowiedź b) zespołowi metabolicznemu – jest to typowa choroba metaboliczna związana z wadliwą 
przemianą węglowodanów.

Fałsz. Przy stłuszczeniu wątroby poziom transaminaz zwykle nie odbiega od normy. Chorobę można 
wykryć za pomocą badania USG.

Fałsz. Olej z wątroby rekina ma inny skład i działanie niż olej z wątroby dorsza (tran). Głównymi składni-
kami czynnymi oleju z wątroby rekina są alkiloglicerole wzmacniające układ odpornościowy, natomiast 
tranu – witaminy A, D i kwasy omega-3. W oleju z wątroby rekina również występują kwasy omega-3, 
lecz w zdecydowanie mniejszej ilości.

Odpowiedź b) koci pazur to vilcacora (czepota puszysta, Uncaria tomentosa), ziele znane ze swojego 
wpływu na układ odpornościowy.

Odpowiedź c) L-lizyna hamuje rozwój wirusa Herpes.

Odpowiedź c) zawiera wapń, dlatego nadaje się do stosowania także np. przy osteoporozie.
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Żyworódka pierzasta to roślina, która – jak się okazuje – ma więcej właściwości 
leczniczych od aloesu. To bogate źródło witaminy C oraz prawdziwa skarbnica 
mikro- i makroelementów takich jak cynk, mangan, bor, cynk, potas, żelazo, selen 
czy wapń. Dzięki nim roślina wykazuje silne właściwości regenerujące, bakterio-
bójcze, przeciwzapalne i immunostymulujące (zwiększające odporność organizmu 
oraz odporność skóry na urazy). Sok z liści żyworódki wykorzystywany jest 
w leczeniu wielu zmian skórnych, m.in. trądziku. Leczenie polega na smarowaniu 
wyprysków sokiem z rośliny kilka razy w ciągu dnia. W miejscach, w których 
pojawiły się zmiany ropne, można przyłożyć mały listek bez błony lub gazik 
nasączony sokiem żyworódki.

Żyworódka na trądzik

Lekarze zalecają, by diabetycy oraz osoby, które muszą kontrolować ilość cukru we krwi, serwowały 
sobie śniadania o niskim indeksie glikemicznym (IG). Indeks ten umożliwia sklasy� kowanie 
produktów spożywczych w zależności od tego, jaki wpływ mają na podniesienie poziomu glukozy 
we krwi od razu po ich spożyciu. IG dotyczy jedynie węglowodanów, gdyż ani białko, ani tłuszcze 
nie przyczyniają się do wzrostu poziomu glukozy we krwi. Dietetycy zachęcają, by chorzy na 
cukrzycę sięgali rano po awokado, które ma niski indeks glikemiczny i daje poczucie sytości, które 
długo się utrzymuje, więc w ciągu dnia odczuwa się mniejszy głód. Awokado warto jeść również ze 
względu na zawartość zdrowych tłuszczów i dużych ilości błonnika, które dobrze wpływają
na układ sercowo-naczyniowy.

Kobiety żyją tyle, ile ich matki?
Jeśli twoja mama żyła długo i była zdrowa, ty również masz spore szanse na 
długowieczność, mówią uczeni z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego.
Ich wieloletnie badania przeprowadzone z udziałem 22 tys. kobiet w okresie 
pomenopauzalnym pokazały, że panie, których matki dożyły 90 lat, mają
o 25 proc. wyższe szanse na dożycie takiego wieku bez poważnych problemów 
zdrowotnych, m.in. nowotworów, udaru, cukrzycy i chorób serca. Gdy oboje 
rodziców dożyło dziesiątej dekady, szanse na dożycie 90 lat są zaś o 38 proc. 
wyższe niż u pozostałych ludzi. Co ciekawe, kobiety, których jedynie ojcowie 
osiągnęli sędziwy wiek, nie cechowały się wyższym prawdopodobieństwem 
długowieczności. Naukowcy starają się wyjaśnić, w jaki sposób określone 
czynniki i zachowania oddziałują z genami i wpływają na proces starzenia się. 
Według uczonych na długowieczność może mieć wpływ połączenie genetyki, 
środowiska i zachowań przekazywanych dziecku przez rodziców.

Najnowsze badania wykazały, że przewlekłe narażenie na hałas zwiększa ryzyko 
nadciśnienia. Ta informacja jest szczególnie ważna, zważywszy na to, że miliony ludzi
na świecie zmagają się z hałasem nie tylko w pracy, ale i w miejscu zamieszkania. 
W ostatnich latach badano wpływ głośnego dźwięku na nasze zdrowie i okazało się,
że częsta ekspozycja na hałas sprawia, że cierpi nie tylko nasz słuch, ale też układ 
sercowo-naczyniowy oraz trawienny. Jedną z głównych przyczyn problemów sercowo-
-naczyniowych jest nadciśnienie, a to – jak wynika z badań – jest skorelowane z prze-
wlekłym narażeniem na hałas. Uczeni przeanalizowali dane ponad 21 tys. chińskich 
pracowników (średnia wieku 40 lat), którzy na co dzień zmagali się z hałasem. Okazało 
się, że znaczna część badanych doświadczyła ubytku słuchu, a co więcej, jak piszą 
uczeni, pracownicy „z łagodnym i wysokim ubytkiem słuchu mieli podwyższone
ryzyko nadciśnienia odpowiednio o 34 i 281 proc.”.

Hałas podnosi ciśnienie

Awokado strażnik ilości cukru we krwi
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