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FARMACEUTYCZNA
Szczepić pacjentów 
w aptece czy nie?

SUPLEMENTY DIETY
Ile dały nam 
samoregulacje?
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Zmotywowany aptekarz 
pracuje lepiej
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DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

AMOK/020/12-2019

Sprawdzona jakość 
dla Twojego pacjenta1

Dostępne także 
formy pediatryczne:

1.  Charakterystyka Produktu Leczniczego Amoksiklav®.

Proszek do sporządzania 
zawiesiny doustnej: 
457 mg/5 ml, 35 ml
457 mg/5 ml, 70 ml
457 mg/5 ml, 140 ml

Granulat do sporządzania 
zawiesiny doustnej: 
875 mg + 125 mg, 14 saszetek

Proszek do sporządzania 

Dostępne także 
formy pediatryczne:

Granulat do sporządzania 

formy pediatryczne:
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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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Wojciech 
Giedrys

redaktor naczelny

Drodzy 
Czytelnicy
Co jest nie tak z opieką farmaceutyczną, że wciąż nie mamy jej 
w Polsce? Dlaczego tylko w Polsce nie udało się wypracować jej ram, 
a inne państwa sobie z nią poradziły? Czy coś jest z nami nie tak?!

Dlaczego tak się dzieje, skoro praktycznie nikt nie ma wątpliwości, że 
opieka farmaceutyczna jest potrzebna? Dlaczego ci, którzy decydują 
o kształcie polskiego prawa, nie chcą za jej sprawą poprawić 
farmakoterapii pacjentów, co przełożyłoby się na oszczędności 
w systemie ochrony zdrowia (np. mniejszą liczbę hospitalizacji)?

Komu przeszkadza opieka farmaceutyczna? Kto jej nie 
chce? Kto może najbardziej stracić na jej wprowadzeniu? 
Czy farmaceuci są gotowi na świadczenie usług, np. 
szczepienie pacjentów? Dlaczego dyskutujemy od tylu 
lat o czymś, co jest potrzebne, opłacalne i oczywiste?

W kontekście opieki farmaceutycznej od lat pojawia się mnóstwo 
pytań, na które do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi. Dlatego też 
postanowiliśmy niektóre z powyższych pytań zadać farmaceutom. 
Najciekawsze odpowiedzi opublikujemy w październikowym 
numerze. Już teraz można je śledzić na portalu Aptekarski.com.

Ten numer poświęciliśmy opiece farmaceutycznej, a raczej – 
niemocy farmaceutycznej. Mamy bowiem w aptekach prawie 
30 tys. profesjonalistów, którzy nie mogą korzystać w pełni 
ze swoich kwali�kacji. To marnotrawstwo i działanie nie 
tylko na szkodę farmaceutów, ale przede wszystkim 
pacjentów. Zwłaszcza że – jak pokazała epidemia – apteki 
i farmaceuci od samego początku są na wyciągnięcie ręki, 
a do wielu lekarzy z POZ można tylko zadzwonić.

 

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

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

Redakcja może odmówić zamieszczenia reklamy 
bez podania przyczyny.
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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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mgr farm.
Marek Tomków

Może i ustawy czasem śpią, 
ale budzą się szybko. 
Czasem ich sen przerywa 
warta miliony nielegalna 
sprzedaż w „odwróconym 
łańcuchu”, a czasem źle 
wystawiona faktura. 
Pomyślałem o tym, kiedy 
przeczytałem o konkursie 
z nagrodami dla 
farmaceutów. Takim 
niewinnym, dobrowolnym, 
w którym menedżer 
obiecuje nagrodę, 
a farmaceuci ochoczo 
przystępują do rywalizacji.

Za niewinność
Ustawy czasem drzemią, ale nigdy 

nie umierają. Piękna zasada prawa, 
która powinna być znana każdemu, 

zwłaszcza w połączeniu z inną maksymą, 
mówiącą, że nieznajomość prawa szkodzi. 
Niestety (a może właśnie „stety”) sąd nie chce 
słuchać tłumaczenia, że „nie wiedziałem”, że „nie 
zdawałem sobie sprawy z konsekwencji” itp.

Zwłaszcza w naszej pracy tych przepisów, które 
kończą się słowami „podlega karze do lat …”, jest 
całkiem sporo. Jeśli się im dokładnie przyjrzeć, to 
widać coś, co przypomina pole minowe. Łatwo 
stanąć w niewłaściwym miejscu i kłopoty gotowe.

Nie przepadam za mówieniem o karach więzienia, 
wysokich karach � nansowych itp. Zresztą wielu 
farmaceutów także słucha tego niechętnie. Nikt 
nie lubi być straszony. Tyle że milczenie bądź 
udawanie, iż kary nie istnieją, nie sprawi, że znikną 
one z przepisów. Może i ustawy czasem śpią, ale 
budzą się szybko. Czasem ich sen przerywa warta 
miliony nielegalna sprzedaż w „odwróconym 
łańcuchu”, a czasem źle wystawiona faktura. 
Pomyślałem o tym, kiedy przeczytałem 
o konkursie z nagrodami dla farmaceutów. Takim 
niewinnym, dobrowolnym, w którym menedżer 
obiecuje nagrodę, a farmaceuci ochoczo 
przystępują do rywalizacji. Kto więcej sprzeda 
i kto zdobędzie najwięcej recept, ten wygrywa.

Niestety ta niewinna zabawa (w mojej 
ocenie) wyrywa ze snu śpiącą ustawę. Tę, 
która od kilkunastu lat zabrania wręczania 
jakichkolwiek korzyści osobom prowadzącym 
obrót lekami w zamian za m.in. zachowanie 
wywierające wpływ na poziom obrotu lekami 
refundowanymi. Ba, karze podlega nawet 
składanie (lub przyjmowanie) obietnicy takiej 
korzyści. Kara bolesna, bo od sześciu miesięcy 
do nawet ośmiu lat pozbawienia wolności. 
Więc jeśli ktoś obiecuje nagrodę, a ktoś inny 
mówi „wchodzę w to!”, to kwestię obietnic i ich 
przyjmowania mamy w zasadzie rozwiązaną.

Oczywiście wypada ustalić, czy farmaceuta ma 
realny wpływ na wielkość obrotu lekami refun-
dowanymi, przecież to lekarz wystawia receptę 
i to on określa liczbę wypisanych opakowań. 
Szczera prawda, nie wolno jednak zapomnieć 

o najważniejszym: że farmaceuta także ma prawo 
wystawiać recepty na leki refundowane. Wpraw-
dzie tylko dla siebie i najbliższych, ale bez żadnych 
ograniczeń kwotowych czy ilościowych. I nie 
ma żadnych wątpliwości, że jego recepty mają 
realny wpływ na wielkość obrotu tymi lekami.

Gołym okiem, nawet nie mając gruntownej 
wiedzy prawniczej, można zobaczyć, czym się 
takie „zabawy” mogą skończyć. Co ciekawe, jeżeli 
składający obietnicę sam doniesie do „właściwych 
organów”, może uniknąć kary. Reszta takiej 
szansy nie ma. I nie chodzi o to, czy jest duża 
czy mała szansa na „wakacje na koszt państwa”, 
tylko o to, aby być świadomym, że można się 
wpakować w niezłe tarapaty przez lekkomyślność.

Spotkania i przesłuchania w prokuraturze, nawet 
jeśli kończą się umorzeniem postępowania, do 
przyjemnych bez wątpienia nie należą. Utrata 
zezwolenia jest stratą nieodwracalną. Czy warto 
ryzykować za śmieszną nagrodę? Nie sądzę.

Kiedy pojawiło się uprawnienie do wystawiania 
recept pro auctore i pro familiae, natychmiast 
jeden z menedżerów napisał: „Drodzy, zobaczcie, 
ile możemy na tym zarobić”. Jak w starym 
dowcipie – „ile się zarobi, to się zarobi, ja się 
pytam, ile można stracić”. Zdecydowanie zbyt 
dużo, żeby ryzykować. Tłumaczenie, że wszyscy 
tak robią, że to nic wielkiego, że przecież nikogo 
jeszcze nie ukarali. Trzy razy nieprawda.

Ustawy czasem śpią, ale kiedy się budzą, dla 
nierozważnych kończy się to zwykle bardzo 
boleśnie, a przecież mądrość polega na wycią-
ganiu wniosków z cudzych błędów.
Na własnych to się każdy głupi nauczy. 
Dlatego warto się dwa razy zastanowić, 
czasem grzecznie odmówić, gwarantując 
spokojny sen nie tylko ustawom, 
ale przede wszystkim sobie.

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

dr n. med.
Maciej Świtoński 

chirurg,
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Spór o to, czy prawda to, 
czy fake, toczy się 

z niebywałą 
intensywnością 

spotykaną w sporach 
religijnych. Jeśli zaś 

jakiekolwiek wątpliwości 
ma lekarz, to powinien 
on zmienić zawód albo 

odpowiadać 
przynajmniej przed 
sądem lekarskim za 

sianie herezji 
i rozpowszechnianie 

teorii spiskowych.

Szczerze mówiąc, recenzowanie świata 
w obecnej chwili może być bardzo ryzy-
kowne dla samego recenzenta. Przyznanie 

się do postawy opozycyjnej wobec o� cjalnych 
komunikatów docierających do nas z każdego 
komputerowego zakamarka, z telefonów, 
tabletów, telewizorów i radioodbiorników 
wywołuje jeszcze większe emocje niż w sporze 
politycznym. Mowa oczywiście o COVID-19.

Ten dyżurny wirus godnie zastąpił przynajmniej 
w Polsce katastrofę smoleńską. Praktycznie 
rzecz biorąc, wszelkie inne problemy uwolniły 
nas od siebie. Na placu boju jedynym 
kłopotem pozostał COVID-19. Nawet 
grypa sezonowa gdzieś się podziała.

Już pisałem wielokrotnie o moim stosunku do 
toczących się wydarzeń. Otóż nie należę do 
„Kościoła Covidian”. Zadaję sobie jednak pytania, 
na które nie umiem dać sobie sensownej odpo-
wiedzi. Dlaczego tych, co nie widzieli, a uwierzyli, 
określiłem „Covidianami”? Otóż dlatego, że nie 
obserwują krytycznie otoczenia i każde słowo 
przeciwko ich przekonaniu o śmiertelnym 
zagrożeniu wynikającym z tzw. pandemii 
koronawirusa jest szarganiem świętości, a szar-
gający są w zasadzie mordercami współbliźnich.

Spór o to, czy prawda to, czy fake, toczy 
się z niebywałą intensywnością spotykaną 
w sporach religijnych. Jeśli zaś jakiekolwiek 
wątpliwości ma lekarz, to powinien on zmienić 
zawód albo odpowiadać przynajmniej 
przed sądem lekarskim za sianie herezji 
i rozpowszechnianie teorii spiskowych.

Moje wątpliwości wynikają z obserwacji własnych. 
Przykład pierwszy z brzegu z ostatniego 
tygodnia (sierpień 2020 r.). Portale internetowe 
zasypane są doniesieniami o rekordowej liczbie 
przypadków zachorowań (chyba dodatnich 
testów?) w pewnym województwie w Polsce 
południowej. Dyrektorzy szpitali w dużym 
mieście tegoż południa wieszczą rychłe załamanie 
systemu opieki zdrowotnej, a ja mam jechać 
w sam środek cyklonu na kurs szkoleniowy.

Pytam u źródła, czy kurs w związku z dramatyczną 
zarazą się odbędzie? Otrzymuję odpowiedź od 
lekarzy organizujących kurs: „Covida nie ma. Kurs 
zgodnie z planem”. Na miejscu okazało się, że 
wszystko działa normalnie, chorzy byli przyjmo-
wani do planowych operacji, a kurs przebiegał 

w miłej niecovidowej atmosferze. Nie dostrzegłem 
nadchodzącego załamania się systemu.

Ale gdy wróciłem w swoje szpitalne pielesze, 
czekała na mnie niemiła niespodzianka. Okazało 
się, że lekarz z zaprzyjaźnionego ośrodka, który 
miał wspomagać nasz zespół w czasie wdrażania 
nowej procedury na naszym gruncie, mógł 
mieć kontakt z kimś, kto mógł mieć kontakt. 
Zatem cały misterny plan operacyjny trzeba 
było odwołać i przenieść dwa miesiące później. 
Obie chore będą zmuszone więc czekać na 
„swój” czas. Co do osób z kontaktu, to w efekcie 
okazało się, że wszyscy przeszli test z wynikiem 
ujemnym, ale jak w znanym dowcipie „niesmak 
pozostał”. I to jest przyczynek do dalszej dyskusji.

Z moich obserwacji wynika, że chorzy, 
którzy mogliby być leczeni dużo wcześniej, 
przybywają do szpitala, kiedy już nie mają innego 
wyjścia. Wcześniej bali się zgłosić do poradni 
specjalistycznej, a do lekarza rodzinnego i tak 
nie mieli dostępu poza numerem telefonu (!). 
Zatem mamy wysyp niedrożności przewodu 
pokarmowego spowodowanych zaawanso-
wanym nowotworem np. jelita grubego. Piszę 
tylko o tych chorych, których leczę jako chirurg.

A co z chorobami układu sercowo-naczyniowego, 
chorobami hematologicznymi, urologicznymi 
itp.? Leczenie tysięcy chorych ulega znaczącemu 
opóźnieniu. Pod koniec sierpnia, gdy poradnie 
specjalistyczne przynajmniej w moim szpitalu 
ruszyły pełną parą, a ludzie spostrzegli, że 
coś tu nie gra, ponownie zaczęli zgłaszać się 
w ilościach jak sprzed całej tej zawieruchy. 
Jednak emiterzy informacji przestrzegają, że za 
grzechy wakacji zapłacimy jesienią. Jest moda 
na wypowiedzi ratowników medycznych: 
„Będzie źle”. No jasne! Jak co roku, gdy 
jesienią mamy do czynienia ze zwiększoną 
zachorowalnością na wirusowe infekcje układu 
oddechowego. W październiku i listopadzie 
najprawdopodobniej pożegnamy „mało stylową” 
grypę na rzecz właściwego koronawirusa.

Ale nie jest aż tak źle! „Otuchy” dodał jasnowidzący 
twórca powszechnie znanego oprogramowania 
komputerowego, który w ubiegłym tygodniu 
obwieścił, że pandemia zakończy się w krajach 
rozwiniętych pod koniec 2021 r., a na całym 
świecie rok później. U� . Zatem, co najważniejsze, 
plan już jest. W imię wirusa. Amen.
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Ustawa o zawodzie 
farmaceuty okiem 
hurtownika
W trakcie pisania niniejszego tekstu 

mija dopiero połowa 2020 r., 
ale już teraz można przyznać, 

że ten rok jest szczególny dla farmaceutów 
w Polsce. Przynajmniej trzy wydarzenia 
odcisnęły swoje piętno na naszym środowisku, 
wywołały spore emocje i lawinę dyskusji.

Początek roku był czasem zjazdu delegatów 
i wyborem przedstawicieli samorządu na 
szczeblu krajowym na kolejną kadencję. 
W marcu i przez całą wiosnę nasza uwaga 
została skierowana na pandemię COVID-19, 
z pewnością najistotniejsze wydarzenie 
mijającego okresu. Gdy już opadł kurz 
zamieszania, na horyzoncie pojawiło się kolejne 
ważne wydarzenie: wznowienie prac legisla-
cyjnych nad ustawą o zawodzie farmaceuty.

Wystarczy krótka rozmowa ze znajomymi 
farmaceutami lub rzut oka na branżowe fora 
dyskusyjne, żeby przekonać się, jak skrajne 
emocje wywołuje ten akt prawny. Co oczywiste, 
w dyskusji dominuje głos farmaceutów 
pracujących na co dzień w aptekach, naturalnie 
najliczniej reprezentowanej grupy, ale 
i najsilniej dotkniętej nowymi, planowanymi 
przepisami. Ustawa dotyczy jednak wszystkich 
farmaceutów wykonujących zawód – przyj-
rzyjmy się więc jej zapisom z perspektywy 
magistra w hurtowni farmaceutycznej.

ZADANIA HURTOWNIKA – 
CZ  CO  I  Z IENI? 

Zgodnie z zapisami projektu wykonywanie 
zawodu farmaceuty w hurtowni zde�niowane 
jest poprzez realizację niektórych zadań 
wymienionych w art. 4. ust 4. Podstawowym 
z nich, a jednocześnie tym, który wywołał 
najgorętszą dyskusję wśród hurtowników, 
jest przyjmowanie produktów leczni-
czych, wyrobów lub środków oraz ich 
wydawanie podmiotom uprawnionym.

Bezpośrednia interpretacja tego zapisu przez 
niektórych wskazywała, że czynności te będą 
musiały być wykonywane osobiście przez 
farmaceutę zatrudnionego w hurtowni, 
co z racji operacyjnych jest oczywiście niemoż-
liwe do wykonania. W tym miejscu warto 
jednak zauważyć, że przepisy te stanowią pełną 
analogię do tego, co już od wielu lat funkcjo-
nuje. Wydawanie leków i innych produktów 
będących przedmiotem obrotu hurtowni jest 
jedną z usług farmaceutycznych wymienionych 
w art. 2a ustawy o izbach aptekarskich. 
Również ustawa – Prawo farmaceutyczne 
w art. 85 nakłada na Osobę Odpowiedzialną 
obowiązek przyjmowania i wydawania 
produktów leczniczych od i do podmiotów 
uprawnionych. Dotychczasowe interpretacje 
tych istniejących od wielu lat zapisów nigdy 
nie wskazywały, że czynności te muszą być 
wykonywane osobiście przez farmaceutę. Ich 
intencją jest bowiem zwrócenie uwagi na to, że 
czynności te muszą zachodzić z podmiotami 
uprawnionymi – i właśnie na tym polega 
rola farmaceuty w hurtowni: zapewnieniu, 
żeby obrót odbywał się zgodnie z prawem 
z palcówkami, które mają na to zezwolenie.

W tym samym punkcie projektu ustawy 
o zawodzie farmaceuty pada również ogólne, 

Ustawa o zawodzie farma-
ceuty – mimo trudności 
i rozciągnięcia w czasie 
jej procedowania, 
nieprecyzyjności 
niektórych zapisów czy 
braku uregulowania 
ważnych aspektów (jak 
np. �nansowania opieki 
farmaceutycznej), a także 
fragmentów budzących 
obawy (np. FEW) – stano-
wi krok naprzód dla 
środowiska.

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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lecz bardzo istotne stwierdzenie o sprawowaniu 
nadzoru nad przestrzeganiem Dobrej 
Praktyki Dystrybucyjnej. I ten zapis, jak widać, 
nastawiony jest na funkcję nadzorczą, nie jest 
też przepisem nowym, stanowiąc powtórzenie 
obowiązku Osoby Odpowiedzialnej określo-
nego w art. 85 pkt 5 ustawy – Prawo farmaceu-
tyczne, a jednocześnie pozwala interpretować, 
że każdy farmaceuta zatrudniony w hurtowni 
do sprawowania tego zadania – nie tylko jej 
kierownik – wykonuje zawód farmaceuty.

Samo kierowanie hurtownią wymienione jest 
w kolejnym punkcie projektu jako element 
wykonywania zawodu. Przepis ten także nie 
stanowi nowości, będąc powtórzeniem 
punktu 8 art. 2a ust. 1 ustawy o izbach 
aptekarskich.

Z perspektywy hurtownika „powtórzone prawo” 
w projekcie ustawy o zawodzie to także 
art. 30 ust. 1, mówiący, że farmaceuta wykonu-
jący zawód w hurtowni jest aptekarzem. Jest to 
kopia zapisów art. 2a ust. 4 ustawy o izbach.

W tym miejscu warto wspomnieć o medialnych 
dyskusjach z początku roku o znikających 
z projektu zapisach dotyczących Osób 
Odpowiedzialnych, co rzekomo miałoby 
umożliwiać kierowanie więcej niż jedną 
hurtownią lub łączenie funkcji z kierowaniem 
apteką. Należy jednak zauważyć, że projekt 
ustawy o zawodzie farmaceuty ostatecznie 
nie zmienia zapisów art. 84 ustawy – Prawo 
farmaceutyczne regulującego zasady zatrud-
nienia Osoby Odpowiedzialnej, natomiast 
mody�kowany art. 88 zawarty w rozdziale 
dotyczącym aptek nie reguluje kwestii 
związanych z pracą farmaceuty w hurcie.

FARMACEUTA PRAWNIE SAMODZIELNY

Jednym z zapisów projektu ustawy o zawodzie 
farmaceuty, który wzbudził szerokie zaintere- 
sowanie i wywołał dyskusję w branży, jest kwestia 
niezależności w realizacji zadań zawodowych. 
Wyrażona jest ona w treści art. 35 i skierowa- 
na w zasadzie do farmaceutów wykonu- 
jących zawód w aptekach, punktach 
aptecznych i działach farmacji szpitalnej.

Choć więc jego lektura wskazywałaby na 
wyłączenie podmiotów prowadzących hurtownie 
z katalogu miejsc pracy z prawnie usankcjono-
waną niezależnością, warto zauważyć, że dla osób 
pracujących w hurtowniach gwarantowana jest 
ona przepisami prawa farmaceutycznego. Stoi 
za tym art. 78 ust. 1 pkt 14, który jasno wskazuje 
na niezależność podejmowanych decyzji przez 
Osobę Odpowiedzialną. Przepisy projektu nie 
wnoszą zatem nowości z perspektywy farmaceuty 
hurtownika, a raczej dostosowują zapisy doty-
czące pracy aptekarzy do prawnych standardów 
obowiązujących już wcześniej w hurtowniach.

Przepisy o samodzielnym wykonywaniu zawodu 
farmaceuty to niewątpliwie właściwy kierunek 
z perspektywy wykonujących ten odpowiedzialny 
zawód, ale samo ich napisanie niestety nie 
zapewni wdrożenia pożądanych zasad z dnia 
na dzień. Pomijając nawet kwestie precyzji 
zapisów prawnych, niezbędne jest spełnienie 
przynajmniej trzech warunków, aby niezależność 
farmaceuty stała się faktem, a nie życzeniem. 
Papierkiem lakmusowym samodzielności 
farmaceuty jest ranga wykonywanej pracy 
oraz stanowiska w przedsiębiorstwie.

RANGA ZAWODU

Pierwszym warunkiem koniecznym do 
uzyskania pełnej niezależności farmaceutów 
w realizacji zadań oraz należytej rangi ich pracy 
jest konsekwentne dbanie o swój zawód od 
samego początku kariery. Wpływ na to mają: 
praca u rzetelnych pracodawców, brak zgody 
na nieodpowiednie warunki zatrudnienia, 
samodzielnie stawiane samemu sobie wysokie 
wymagania – świadczenie usług farmaceutycz-
nych na najwyższym poziomie i podnoszenie 
kwali�kacji poprzez sensowne wybory kursów 
kształcenia ustawicznego. To także jednoczenie 
środowiska i działanie na jego rzecz, prze-
strzeganie zasad etyki zawodowej, wzajemny 
szacunek. Krótko mówiąc: zacznijmy od siebie.

Po drugie: skuteczna i konsekwentna egzekucja 
przepisów przez organy nadzoru. Choć kontrole 
i audyty zwykle nie kojarzą się z niczym 
przyjemnym, warto zauważyć pozytywne 

Pierwszym warunkiem 
koniecznym do 

uzyskania pełnej 
niezależności 
farmaceutów 

w realizacji zadań oraz 
należytej rangi ich 

pracy jest 
konsekwentne dbanie 

o swój zawód od 
samego początku 

kariery.
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W docenieniu pracy 
farmaceuty w aptece 
pomocna może się 
okazać opieka 
farmaceutyczna, której 
nowe uregulowania 
również znalazły się 
w projekcie ustawy 
o zawodzie. 
Przesunięcie środka 
ciężkości zadań 
farmaceuty w aptece 
od sprzedaży 
w kierunku świadczenia 
usług zdrowotnych 
podkreśli znaczenie 
jakości ponad interes 
czysto �nansowy.

strony w postaci takiej motywacji do utrzymania 
stabilnej obsady fachowej apteki czy hurtowni 
wraz z zapewnieniem jej odpowiedniej meryto-
rycznej niezależności. Dobrym przykładem jest 
tu właśnie sytuacja w hurcie farmaceutycznym, 
gdzie twarde egzekwowanie zatrudnienia 
i zapewnienia zastępstwa przez inspektorów 
GIF przyczynia się do poprawy warunków pracy 
farmaceutów. Poza kwestiami związanymi 
z obecnością Osoby Odpowiedzialnej kontrole 
inspekcji w hurtowniach każdorazowo 
wery�kują także jej ulokowanie w strukturze 
organizacyjnej przedsiębiorstwa, decyzyjność 
i dostęp do danych. To wszystko wpływa 
korzystnie na zapewnienie farmaceutom 
w hurtowaniach należytego poziomu 
niezależności w sprawach merytorycznych.

I wreszcie trzeci aspekt to zrozumienie 
znaczenia zalet dobrego farmaceuty zarówno 
przez pacjentów, jak i przedsiębiorców. 
To wydaje się o tyle trudne, że wymaga 
przedłożenia jakości usług ponad kwestie 
�nansowe – ceny i wynagrodzenia. W docenieniu 
pracy farmaceuty w aptece pomocna może 
się okazać opieka farmaceutyczna, której 
nowe uregulowania również znalazły się 
w projekcie ustawy o zawodzie. Przesunięcie 
środka ciężkości zadań farmaceuty w aptece 
od sprzedaży w kierunku świadczenia 
usług zdrowotnych podkreśli znaczenie 
jakości ponad interes czysto �nansowy.

OBAWY O RYNEK PRACY

Spore emocje związane z zapisami projek-
towanej ustawy o zawodzie farmaceuty 
budzi pomysł Farmaceutycznego Egzaminu 
Wery�kacyjnego jako narzędzia łatwego 
dopuszczenia do zawodu osób wykształconych 
poza UE według niepewnych standardów.

FEW rodzi niewątpliwie słuszne obawy o zacho-
wanie wysokiego poziomu merytorycznego 
farmaceutów pracujących w Polsce, ale przede 
wszystkim także o możliwość poprawy lub 
chociaż utrzymania warunków zatrudnienia 
w obliczu napływu kadr spoza UE. Obroną 
przed takimi potencjalnymi, niekorzystnymi 
z punktu widzenia farmaceutów zjawiskami, 
jest wyspecjalizowanie zadań zawodowych.

Właśnie z taką sytuacją hurtownicy mieli do 
czynienia w latach 2015-2016, kiedy wdrażane 
były zmiany prawne związane z nowymi 
zapisami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Choć 
zmiany te początkowo stanowiły ogromne 
wyzwanie dla farmaceutów pracujących 
w hurtowniach, �nalnie przyczyniły się 

do istotnego wyspecjalizowania ich funkcji 
i dzięki temu zaczęły chronić ich stanowiska 
pracy przed konkurencją ze strony osób 
nieposiadających podobnego doświadczenia.

Farmaceuci w hurtowniach są w związku z tym 
zdecydowanie mniej narażeni na potencjalnie 
negatywne skutki, jakie może przynieść FEW 
w projektowanych zapisach. Można tym samym 
wysnuć wniosek, że również rosnąca specja-
lizacja pracy w aptece, m.in. spowodowana 
wdrożeniem opieki farmaceutycznej z praw-
dziwego zdarzenia, pozwoli na ochronę tych 
miejsc pracy przed napływem nieodpowiednio 
przygotowanej do tego zawodu siły roboczej.

POD O C

Ustawa o zawodzie farmaceuty – mimo 
trudności i rozciągnięcia w czasie jej procedo-
wania, nieprecyzyjności niektórych zapisów czy 
braku uregulowania ważnych aspektów (jak np. 
�nansowania opieki farmaceutycznej), a także 
fragmentów budzących obawy (np. FEW) – 
stanowi krok naprzód dla środowiska. Przynosi 
być może niedoskonałe jeszcze narzędzia, ale 
ich wykorzystanie daje szansę farmaceutom 
na upragnione przesunięcie środka ciężkości 
zadań zawodowych ze zwykłej sprzedaży leków 
w stronę dostarczania pacjentom usług zdro-
wotnych. I choć dla zatrudnionych w hurtow-
niach jej zapisy nie wniosą wiele nowego, warto 
zauważyć właśnie na przykładzie hurtowników, 
że zmiana prawa – jak np. wdrożenie nowej 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w 2015 r. – 
– potra� przynieść realne korzyści farmaceutom.

O K I E M  H U R T O W N I K A
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Pięć lat i na pewno 
jeszcze trochę
To była wiadomość dnia, a może nawet tygodnia: w pewnej warszawskiej aptece pojawił 
się bankomat. Nie w środku, ale od strony ulicy, więc dostępny był dla wszystkich osób 
przechodzących obok apteki. Zaplecze bankomatu znajdowało się natomiast w wydzie-
lonym pomieszczeniu w  części administracyjnej apteki. WIF po otrzymaniu informacji 
o bankomacie i zbadaniu sprawy (stwierdzeniu, że uzupełnianie gotówki oraz serwiso-
wanie urządzenia odbywa się wewnątrz apteki, a serwisanci wchodzą do niej bez wiedzy 
pracowników apteki) nakazał jego usunięcie. Jednak błędnie nazwał pomieszczenie, 
w którym był bankomat – w decyzji napisał, że była to sala spedycyjna. W konsekwencji 
GIF umorzył sprawę z uwagi na oczywistą pomyłkę WIF. Ten sprostował błąd, ale przedsię-
biorca i tak zaskarżył jego decyzję. Kolejna, z trudnych do zrozumienia powodów, zapadła 
dopiero po trzech latach, tymczasem bankomat działał w  najlepsze. Potem właściciel 
apteki skorzystał jeszcze z drogi odwoławczej i dlatego dopiero niedawno zapadł wyrok 
WSA w Warszawie. Sąd przyznał rację WIF i GIF, co jednak zapewne nie zakończy sprawy, 
bo są jeszcze dalsze możliwości odwoławcze. W efekcie bankomat stoi w aptece już od 
pięciu lat i pewnie jeszcze trochę postoi, mimo wątpliwości, jakie budzi.

W PIGUŁCE

F L E S Z 

Pomysł na grypę
Z  powodu koronawirusa wielu z  nas w  zupełnie nowy sposób myśli teraz 
o  grypie. Jest nadzieja nawet na to, że więcej osób zechce się przeciwko niej 
zaszczepić. Są jednak i  inne pomysły. Ogólnopolski Związek Pracodawców 
Szpitali Powiatowych proponuje, żeby Państwowy Zakład Higieny wybrał jeden 
z szybkich testów na grypę oraz żeby Ministerstwo Zdrowia zamieściło go na 
liście leków refundowanych, tak by każdy pacjent mógł kupić go w aptece za 
niewielkie pieniądze (w granicach 3 zł) i samodzielnie w domu sprawdzić, czy 
jest chory na grypę. Odciążyłoby to placówki ochrony zdrowia, bo nie musiałyby 
przeprowadzać testów. Ważne, by decyzja w  tej sprawie zapadła szybko i  by 
wybrane przez PZH testy, jak sugeruje wspomniany związek pracodawców, były 
z wyższej, nie z najniższej półki, by nie dawały fałszywych wyników.

Jeronimo Martins 
bez Hebe
Zaskakująca wiadomość: spółka Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja 
w lipcu znienacka poinformowała, że już nie chce mieć nic wspólnego 
z aptekami. Choć w praktyce zabrzmiało to łagodniej. Spółka oświad-
czyła bowiem, że skoncentruje swoje plany rozwojowe wyłącznie na 
części drogeryjnej. Dodała jednak, że zwolnienia grupowe dotkną 
290 pracowników, co stanowi 8,7 proc. wszystkich zatrudnionych 
w Jeronimo Martins. Należące do spółki apteki Hebe zostały zamknięte 
30 lipca. W całej Polsce było ponad 50 takich placówek.
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Koalicja dla szczepień
Optymistyczny pomysł. Zamiast pojedynczych głosów mających 
przekonać decydentów do umożliwienia prowadzenia szczepień 
w aptekach, sprawą tą ma się zająć specjalna koalicja. Utworzyły 
ją w czerwcu Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, Naczelna 
Izba Aptekarska i  Związek Zawodowy Pracowników Farmacji. 
Głównym celem koalicji jest upowszechnienie szczepień prze-
ciwko grypie.

Gazetka z karą
NSA wydał prawomocne orzeczenie w sprawie zakazu reklamy 
aptek i ich działalności i podtrzymał wyrok WSA dotyczący spółki, 
która została ukarana 10 tys. zł kary za prowadzenie reklamy. 
I broniła się przed nią, twierdząc, że karze za reklamowanie apteki 
podlegać powinien wyłącznie podmiot prowadzący reklamę, 
a  nie prowadzący aptekę. Zupełnie jakby ktoś reklamował 
aptekę nie tylko wbrew jej woli, ale właśnie po to, by spotkała się 
z  zarzutem o  prowadzenie reklamy niezgodnej z  przepisami… 
Jakoś nie dziwi, że wobec wykładania w  izbach spedycyjnych 
gazetek z  tekstami w  stylu „kupuj z  rabatami” i  kolorystycznie 
odróżniającymi się od innych informacji cenami produktów sądy 
I i II instancji pozostały głuche na wyjaśnienia apteki.

Przygotowała: Małgorzata Grosman
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Pytania o opiekę 
farmaceutyczną

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

Pytań o opiekę 
farmaceutyczną jest 
więcej. Wybraliśmy 

kilka i próbowaliśmy znaleźć 
na nie odpowiedzi.

CO MAMY TERAZ?

Opieka farmaceutyczna jest 
de�niowana na świecie w różny 
sposób z uwagi na rozmaicie dzia-
łającą opiekę zdrowotną, sposób 
funkcjonowania aptek, sytuację 
demogra�czną i wiele innych 
elementów przyczyniających się 
do wdrożenia indywidualnego 
modelu opieki farmaceutycznej 
dla danego kraju. Jeśli jednak 
opieka została w jakimś państwie 
wprowadzona, jej de�nicja 
zawsze jest jedynie mody�kacją 
de�nicji stworzonej przez autorów 
koncepcji opieki farmaceutycznej. 
A mówi ona, że opieka jest 
odpowiedzialnym zapewnieniem 
farmakoterapii, której celem jest 
uzyskanie określonych efektów 
poprawiających jakość życia 
pacjenta, a efektami tymi są: 
wyleczenie, wyeliminowanie lub 
złagodzenie objawów choroby, 
zatrzymanie lub spowolnienie 
procesu chorobowego oraz 
zapobieżenie chorobie lub 
wystąpieniu jej objawów.

O opiece mówi się więc w de�nicji 
jako o procesie, w którym farma-
ceuta współpracuje z pacjentem 
i innymi członkami zespołu opieki 
zdrowotnej dla opracowania, 
wdrażania i monitorowania planu 
terapeutycznego nakierowanego 
na osiągnięcie tych celów. 
By to uczynić, farmaceuta 
podejmuje działania mające 
służyć rozpoznaniu rzeczywistych 
i potencjalnych problemów 
lekowych, rozwiązaniu ich lub 

zapobieganiu im. To dlatego 
opieka farmaceutyczna jest dziś 
uważana za nieodzowny element 
opieki zdrowotnej, który należy 
włączyć w jej system i rozszerzać, 
jeśli pojawiają się ku temu jakieś 
potrzeby lub możliwości.

W Polsce już w pierwszych 
opracowaniach na jej temat, 
zawierających propozycje de�nicji 
opieki, wspominano o potrzebie 
dokumentowania opieki. Od 
początku podkreś- 
lano też, że zadania, które można 
zawrzeć w tak rozumianej de�nicji, 
realizowane są przez farmaceutów 
w aptekach od dawna. Tyle 
że nie zostały one opisane 
jako opieka farmaceutyczna 
i wdrożone w wystandaryzowane 
ramy. Dlatego takie działania 
farmaceutów wynikają wyłącznie 
z szeregu niewery�kowanych 
obecnie pod kątem opieki 
czynników: sytuacji lokalowej 
apteki, nastawienia właściciela 
apteki do sprawowania opieki nad 
pacjentami, liczby farmaceutów 
zatrudnionych w aptece, liczby 
pacjentów odwiedzających ją 
każdego dnia... A przecież pacjenci 
przychodzą czasem do apteki 
z woreczkiem swoich leków 
i proszą o wybranie tych, które 
mogą lub powinni stosować. 
I farmaceuci wyjmują produkty 
przeterminowane, wskazują na 
leki z tą samą substancją czynną, 
zapisują na kartkach, co i kiedy 
pacjenci powinni zażywać, jak 
mają leki stosować. Czasem, 
gdy mają sąsiadów w sędziwym 
wieku lub niepełnosprawnych, 
sami w aptece realizują ich 
recepty i przywożą im leki do 
domów. To są w tej chwili gesty 
wynikające z uprzejmości, 
zrozumienia problemów innych 

ludzi, niesformalizowane jednak 
i wykonywane bezpłatnie. 
A przez to dostępne jedynie dla 
garstki pacjentów i niemające 
wpływu na sytuację zdrowotną 
Polaków w szerszej skali.

Dyskutowanie przez lata 
o opiece zamiast jej wdrażania 
powoduje więc, że tracona 
jest (a nawet czasem stracona) 
szansa poprawy farmakoterapii 
trudnej do ocenienia rzeszy 
pacjentów. Więcej. Biorąc pod 
uwagę rozwój w tym samym 
czasie rynku reklamy leków, 
suplementów diety, wyrobów 
medycznych i innych produktów 
dostępnych w aptekach, można 
stwierdzić, że zamiast lepiej, jest 
gorzej. Dzieje się tak, bo pacjenci 
kupują coraz więcej preparatów 
i stosują je bez konsultacji 
z lekarzem lub farmaceutą. Coraz 
powszechniejszy może być też 
problem powielania w kolejnych 
stosowanych lekach tych samych 
substancji czynnych, bo leków jest 
coraz więcej, a pacjenci chodzą 
do lekarzy różnych specjalności 
i dostają od nich recepty. Z tego 
punktu widzenia niekorzystne 
mogą też być skutki nagłego 
przestawienia się naszego systemu 
opieki zdrowotnej na teleporady 
z powodu pandemii koronawirusa 
czy nawet wykupywanie leków 
nie przez seniorów w tej samej 
aptece co zwykle, a przez ich 
bliskich w aptece, do której jest 
im po drodze. W takiej, w której 
farmaceuta nie zna pacjenta, a tym 
samym nie wie, jak jest leczony.

Podsumowując ten wątek: 
o opiece farmaceutycznej 
mówimy od lat, ale dyskusje nie 
doprowadziły do poprawy farma-
koterapii polskich pacjentów. A że 

Co z tą opieką 
farmaceutyczną jest nie 

tak, że wciąż jej w Polsce 
nie mamy? Dlaczego 

akurat w Polsce nie 
udało się do tej pory 
wypracować jej ram, 

choć w innych krajach 
dało się to zrobić, a tym 

samym wprowadzić 
opiekę farmaceutyczną 

do aptecznej 
rzeczywistości 

i sprawować ją, by 
poprawić 

farmakoterapię 
pacjentów 

i jednocześnie 
ograniczyć wydatki 

na leki?
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społeczeństwo nam się starzeje 
i w związku z tym rośnie grupa 
pacjentów stosujących jedno-
cześnie różne leki, problemów 
z farmakoterapią jest raczej 
więcej, niż było w momencie, 
gdy o opiece zaczęto w Polsce 
mówić. Pojawiły się nawet próby 
„podszywania” się pod opiekę, 
czyli prowadzenia przez apteki 
programów lojalnościowych 
pod płaszczykiem opieki. Było to 
możliwe właśnie dlatego, że opieki 
nie zde�niowano na naszym 
gruncie i że jej nie wdrożono.

JAK OPIEKA POWINNA 
GL DA ?

Tę kwestię można dziś albo długo 
rozwijać, albo wręcz przeciwnie 
– przedstawić skrótowo, nie 
wchodząc w szczegóły. Pierwsza 
z tych możliwości to domena 
farmaceutów, naukowców 
oraz przedstawicieli różnych 
urzędów i instytucji. Punktem 
wyjścia powinny być jednak 
prace Zespołu ds. opieki 
farmaceutycznej. Szkopuł 
w tym, że mieliśmy już dwa 
takie zespoły, teraz mamy trzeci, 
który niedawno został powołany, 
więc nawet jeśli będzie czerpać 
garściami z dokonań poprzed-
nich zespołów, jego praca 
musi potrwać. Na koncepcję 
opieki farmaceutycznej – pełną 
i akceptowaną przez obecną 
władzę – przyjdzie nam 
więc zapewne poczekać.

Z analiz tematu wyjawia się 
jednak stosunkowo klarowny 
obraz preferowanej opieki 
i najważniejszych jej elementów. 
Na pierwszym planie znajduje 
się pacjent starszy, chorujący 
na różne choroby przewlekłe, 
korzystający z usług wielu lekarzy 
i otrzymujący wiele recept na 
leki. Także pilotażowe programy 
opieki właśnie na tym jej aspekcie 
się koncentrowały. Słusznie, 
wynikało z ich podsumowań, 
bo bez względu na to, ile się na 
ten temat do tej pory mówiło, 
problemy wynikające z wielole-
kowości wciąż się powtarzają.

Innymi słowy: różne tworzone 
koncepcje idą w podobną stronę. 
Jak wykazały prace nad ustawą 
o zawodzie farmaceuty, które 
też wciąż trwają, największe 
problemy są z detalami. Bo 
z punktu widzenia pacjenta 
sposób �nansowania opieki 
jest tylko detalem. Oczywiście 
farmaceuci i właściciele aptek, 
a także potencjalny płatnik 
tych usług nie mogą patrzeć 
na tę kwestię w ten sposób.

CO W USTAWIE 
O ZA ODZIE?

Dlatego oczywiste wydawało 
się – skoro ustawa o zawodzie 
farmaceuty podejmuje temat 
opieki farmaceutycznej – że 
informacje na temat jej �nanso-
wania muszą być nierozłącznym 
elementem ustawy o zawodzie. 
W projekcie tej ustawy, który 
w styczniu minionego roku tra�ł 
na ministerialne biurka, było 
w każdym razie wiele zapisów 
o opiece. Obecnie, 
jak się wydaje, sprawa 
�nansowania opieki jest jednym 
z poważniejszych hamulców 
prac nad tą ustawą. Oczywiście 
w projekcie ustawy są też inne 
punkty sporne, ujawniające 
rozbieżność interesów między 
farmaceutami, właścicielami 
aptek i instytucjami państwa.

Jeśli chodzi o wprowadzanie 
w życie opieki, różnica zdań 
przebiega natomiast na linii 
eksperci i farmaceuci a urzędnicy. 
Tak w każdym razie można 
domniemywać na podstawie 
wypowiedzi urzędników 
i z konkretnych działań podjętych 
w ciągu minionego roku w Mini-
sterstwie Zdrowia. Przypomnijmy, 
że w trakcie wewnętrznych 
konsultacji projektu ustawy 
o zawodzie wykreślono szereg 
zapisów dotyczących opieki 
farmaceutycznej, nie kłopocząc 
się tłumaczeniem powodów tych 
decyzji. W efekcie wspomina się 
w nim o opiece, jednak w taki 
sposób, że – jeśli te zapisy pozo-
staną niezmienione – po wejściu 

ustawy w życie opieka farmaceu-
tyczna pozostanie tylko teorią.

Stąd apele takie jak Piotra 
Brukiewicza, wiceprezesa Rady 
Śląskiej Izby Aptekarskiej, by mieć 
odwagę i powrócić do wcześniej-
szej wersji ustawy o zawodzie, tej 
z zapisami o opiece farmaceu-
tycznej, bo dobrze opisywała jej 
założenia, a ponadto były w niej 
uzgodnienia, co i jak ma być 
robione w oparciu o platformy 
cyfrowe CSIOZ. Brukiewicz, przy-
pomnijmy, mówił niedawno na 
naszych łamach, że koronawirus 
ujawnił, iż tak samo jak w opiece 
lekarskiej w opiece farmaceu-
tycznej możliwe jest szerokie 
wykorzystanie usług cyfrowych, 
których wcześniej nie brano pod 
uwagę. Doświadczenia wynie-
sione z pandemii podpowiadają 
też, że nie należy czekać z tymi 
rozwiązaniami, ale właśnie teraz 
realizować odważnie ten ambitny 
plan. Trzeba jednak najpierw 
zrobić to, przed czym wzbraniano 
się wcześniej, czyli określić, kto 
ma za usługi farmaceutyczne, 
w tym za opiekę, płacić.

CO PO INIEN ZROBI  
NO  ZE P Ł?

W kontekście propozycji Piotra 
Brukiewicza nowy zespół 
pracujący nad opieką farmaceu-
tyczną powinien zaproponować 
co najmniej dwie zmiany do 
projektu ustawy o zawodzie. Po 
pierwsze, wnieść o przywrócenie 
zapisów o opiece, by nie trzeba 
było tworzyć osobnej ustawy 
o opiece farmaceutycznej. Po 
drugie – uwzględnić w proce-
dowanym projekcie rozwiązania, 
których wprowadzenie zapropo-
nował wiceprezes śląskiej OIA.

Czy to realne? Niewątpliwie tak, 
choć nie sposób przewidzieć, 
jak odniosłoby się Ministerstwo 
Zdrowia do takich propozycji, 
skoro już raz wykreślało z ustawy 
o zawodzie zapisy mogące nieść 
za sobą jakieś konsekwencje 
�nansowe z tytułu opieki. Skoro 
„uciekało” przed tym tematem 

Opieka farmaceutyczna 
jest odpowiedzialnym 
zapewnieniem 
farmakoterapii, której 
celem jest uzyskanie 
określonych efektów 
poprawiających jakość 
życia pacjenta, 
a efektami tymi są: 
wyleczenie, 
wyeliminowanie lub 
złagodzenie objawów 
choroby, zatrzymanie 
lub spowolnienie 
procesu chorobowego 
oraz zapobieżenie 
chorobie lub 
wystąpieniu jej 
objawów.
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w zdecydowanie spokojniejszym 
czasie, czy teraz gotowe będzie 
na takie decyzje? Trudno oprzeć 
się wrażeniu, że resort zdrowia 
wciąż stoi na stanowisku, że 
opłacana przez państwo opieka 
farmaceutyczna to jedynie 
kolejny koszt dla systemu. 
Zupełnie jakby nie istniały 
żadne przesłanki, tym bardziej 
twarde dowody, że opieka to 
w perspektywie nie tylko lepsza 
farmakoterapia pacjentów 
i lepsza jakość ich życia, ale 
też realne oszczędności dla 
systemu ochrony zdrowia.

Jednak w kwestii przywrócenia 
zapisów o opiece farmaceu-
tycznej do ustawy o zawodzie 
farmaceuty wypowiadał się 
wprost w ostatnim czasie 
nie tylko Piotr Brukiewicz. 
Na posiedzeniu sejmowej 
podkomisji do rozpatrzenia 
rządowego projektu ustawy 
o zawodzie farmaceuty dyskusję 
podsumowywał m.in. poseł 
Marek Hok, lekarz. Nawiązując 
do braku informacji na temat 
źródła �nansowania opieki 
farmaceutycznej w projekcie 
ustawy oraz rozliczeń między 
farmaceutami i właścicielami 
aptek, wnioskował, by Zespół ds. 
opieki farmaceutycznej skończył 
pracę szybko, by jego wnioski 
mogły zostać ujęte w procedo-
wanej ustawie bez potrzeby jej 
późniejszego nowelizowania.

To jednak, jak już wiemy, jest 
niezgodne z pomysłami resortu 
zdrowia, który skłania się do 
stworzenia osobnej ustawy 
o opiece farmaceutycznej. Takie 
rozwiązanie nie jest oczywiście 
złe, patrząc jednak z perspektywy 
na przeciągające się w latach 
prace nad ustawą o zawodzie 
farmaceuty, należy brać pod 
uwagę, że skutkiem wyboru 
takiej drogi będzie odłożenie 
wdrożenia opieki farmaceu-
tycznej w Polsce na kolejne lata.

A IE Ł GI O NA 
IADCZ  OD R I?

Istnienie takiego ryzyka 
prowokuje do zadania kolejnego 
pytania: Skoro nie mamy opieki 
farmaceutycznej i nie wiemy, 
kiedy ją będziemy mieć, to 
może możemy wprowadzić 
jakieś usługi, które farmaceuci 
(apteki) mogliby świadczyć od 
ręki, nie czekając na ustawę 
o opiece lub na rozporządzenia 
do ustawy o zawodzie, a nawet 
na samą ustawę o zawodzie?

W dyskusji na ten temat – znów 
z powodu koronawirusa – 
najczęściej poruszany jest obecnie 
temat szczepień. Bo szczepienie, 
oczywiście przy zachowaniu 
wszystkich warunków sanitarnych 
czy odnoszących się do stanu 
zdrowia osoby szczepionej, to 
prosta czynność. Jak podczas 
pandemii COVID-19 wskazywali 
farmaceuci nawet w dużo 
bogatszych od Polski państwach, 
szczepienia odbywają się 
w aptekach czasem jedynie 
za parawanem, niekoniecznie 
w osobnym, specjalnie do 
tego celu dostosowanym 
pomieszczeniu. A to prowadziło 
do wniosku, że najistotniejsze są 
wiedza i umiejętności osób, które 
wykonują szczepienia, i jednocze-
śnie – że w Polsce też można tak 
podejść do sprawy. Z tego punktu 
widzenia dodatkowe pomiesz-
czenie może być atutem, ale nie 
podstawowym warunkiem wpro-
wadzenia szczepień do aptek.

Ważniejsze jest więc przygoto-
wanie i przeprowadzenie dobrych 
szkoleń dla farmaceutów z tego 
zakresu oraz zachęcenie ich do 
udziału w szkoleniach, a później 
do wykonywania szczepień. Bo to 
wcale nie jest oczywiste. Z jednej 
strony farmaceuta zwyczajnie 
może nie chcieć przeprowadzać 
szczepień i to trzeba brać pod 
uwagę. Z drugiej strony – może 
chcieć, ale zwolennikiem 

szczepień w aptece może nie być 
właściciel apteki. W takiej sytuacji 
uprawniony farmaceuta mógłby 
szczepić w zasadzie wyłącznie 
poza apteką. Jednak czy w innej 
aptece, we własnym gabinecie 
lub w domach pacjentów? 
To wymagałoby jasnych, 
niepozwalających na interpretacje 
przepisów. I jednocześnie jasnego 
okreś- 
lenia sposobu odpłatności za 
takie szczepienia. Czy miałaby 
ona być po stronie pacjenta, 
czy jednak państwo wzięłoby ją 
na siebie? Odpowiedź nasuwa 
się sama – nikt raczej nie 
zaryzykuje świadczenia takich 
usług, nie mając źródła ich 
�nansowania. Tym sposobem 
znów dochodzimy więc do 
pieniędzy, o których powinno 
już teraz pomyśleć państwo.

Trzecia rysująca się możliwość – że 
szczepić będzie chciał zarówno 
farmaceuta, jak i właściciel 
apteki – również dojdzie do 
skutku jedynie pod warunkiem, 
że określone zostaną stawki 
za szczepienia oraz zasady 
rozliczeń pomiędzy farmaceutami 
a aptekami. Bez tego dojść może 
bowiem np. do sytuacji, w której 
apteka deklaruje wykonywanie 
szczepień, farmaceuta uczestniczy 
w odpowiednim szkoleniu (może 
nawet płacąc za nie z własnej 
kieszeni) i szczepi pacjentów, 
a potem pro�ty ze świadczenia 
usługi szczepienia pobiera 
właściciel apteki i nie rozlicza 
się z farmaceutą. Brak zapisów 
o rozliczeniach może więc dać 
pole do nadużyć właścicielom 
apteki i jednocześnie odebrać 
farmaceutom możliwość 
dochodzenia jakichkolwiek 
roszczeń z tego tytułu.

Jakie są skutki takich przeoczeń, 
dowodzi przykład zza oceanu. 
W pracach nad projektem ustawy 
dotyczącej walki z koronawirusem 
farmaceuci nie zostali wymienieni 

Dyskutowanie przez lata 
o opiece zamiast jej 

wdrażania powoduje, że 
tracona jest (a nawet 

czasem stracona) szansa 
poprawy farmakoterapii 

trudnej do ocenienia 
rzeszy pacjentów.

O P I E K A  F A R M A C E U T Y C Z N A
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W trakcie wewnętrznych 
konsultacji projektu 
ustawy o zawodzie 
wykreślono szereg 

zapisów dotyczących 
opieki farmaceutycznej, 

nie kłopocząc się 
tłumaczeniem powodów 

tych decyzji. W efekcie 
wspomina się w nim 

o opiece, jednak w taki 
sposób, że – jeśli te 

zapisy pozostaną 
niezmienione – po 

wejściu ustawy w życie 
opieka farmaceutyczna 
pozostanie tylko teorią.

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

jako podmioty wykonujące 
usługi związane z testowaniem 
i szczepieniami. Nie ma w niej więc 
informacji o źródłach �nansowania 
takich usług w aptekach, tym 
samym właściciele mogą co 
najwyżej poprosić farmaceutów 
o ich wykonywanie. Czy 
proszą o to, czy raczej próbują 
na farmaceutach wymusić 
wykonywanie tych usług, to już 
inna kwestia, jednak stworzenie 
sytuacji, w której oczekuje się 
od farmaceutów wykonywania 
nowych usług za darmo, zostało 
ocenione jako niesprawiedliwe. 
Amerykańskie Stowarzyszenie 
Farmaceutów przygotowało 
w związku z tym petycję do 
przedstawicieli Kongresu.

U nas temat ten nie wymaga 
natychmiastowego rozstrzy-
gnięcia, jednak nie ma powodu, 
by tę kwestię odwlekać i planować 
jej późniejsze rozstrzygnięcie 
w innym dokumencie.

DLACZEGO NIE BEZPŁATNIE?

Oczywiście można się z tym 
twierdzeniem nie zgodzić. 
A nawet sugerować, że 
z powodu wyjątkowej roli 
zawodu farmaceuty, farmaceuta 
może, a nawet powinien, 
świadczyć takie usługi jak 
szczepienie czy opieka farma-
ceutyczna za darmo. W dyskusji 
o pieniądzach można też 
banalizować szczepienia i inne 
usługi, które mogą świadczyć 
farmaceuci, oraz w ogóle opiekę 
farmaceutyczną, podkreślając, 
że skoro farmaceuci sami 
mówią, że są do jej prowadzenia 
przygotowani, zaprzeczać 
konieczności płacenia im z tego 
tytułu. Dokładnie tak samo jak 
z nocnymi dyżurami aptek.

Trzeba jednak zadać sobie 
pytanie, o co tak naprawdę 
w tej sprawie chodzi? Czy 
o upowszechnienie, wystanda-
ryzowanych, a więc wysokiej 
jakości usług farmaceutycznych 
i opieki farmaceutycznej, czy 

jedynie o pozory? O udawanie, 
że oto apteki i farmaceuci 
mogą już zrobić dla pacjentów 
znacznie więcej niż do tej pory, 
choć w praktyce nikt nie będzie 
miał ku temu chęci i możliwości? 
Poważnie podchodząc do 
tematu, trzeba znaleźć źródło 
�nansowania zarówno usług, jak 
i opieki oraz dobrze przemyśleć 
i opisać w prawie, jak będą 
wyglądać rozliczenia. Choć 
i tego pewnie nie trzeba na 
nowo odkrywać, wystarczy 
powrócić do wcześniejszej 
wersji ustawy o zawodzie.

Usługi i opieka farmaceutyczna 
muszą być opłacane również 
z innego powodu. Dlatego że to, 
co nieodpłatne, nie jest należycie 
kontrolowane. Państwo skupia 
się przecież na monitorowaniu 
tych zadań, które �nansuje. Nie 
badałoby więc, jak sprawowana 
jest bezpłatna opieka, a to 
otworzyłoby drogę do takich 
nadużyć, jakie obserwowaliśmy 
kilka lat wcześniej i o których już 
wspominałam w tym artykule. 
Zamiast opieki farmaceutycznej, 
ale pod jej płaszczykiem, znów 
pojawiać by się mogły programy 
lojalnościowe, a jakość usług 
mogłaby odbiegać od założeń. 
Potencjalnych patologii mogłoby 
być więcej. Mogłyby dotyczyć 
np. operowania przez apteki 
danymi wrażliwymi pacjentów, 
bo niewystandaryzowany 
dokument, który podpisywać 
musiałby pacjent decydujący 
się na jakąś usługę w aptece, 
mógłby zawierać klauzule 
dające aptece znacznie więcej 
uprawnień niż wymaga 
wykonanie tej usługi. Być może 
znów zaostrzyłby się też problem 
nielegalnych reklam aptek.

CO TERAZ?

To bardzo trudne pytanie. 
Dlatego że farmaceuci pracujący 
w aptekach często w rozmowach 
przyznają, że o żadnych 
dodatkowych usługach czy 
opiece farmaceutycznej w ogóle 

nie myślą. Jedni dlatego, że 
obsada ich apteki jest tak 
skromna, że personel nie ma już 
możliwości realizowania żadnych 
dodatkowych zadań. Inni dlatego, 
że mogą być tematem opieki 
zwyczajnie znużeni. Jeśli ukończyli 
studia kilka, kilkanaście lat temu, 
o opiece farmaceutycznej słyszeli 
pierwszy raz na uczelni. I byli 
informowani, że już niedługo 
będzie ona w aptekach sprawo-
wana. Trudno im więc zapewne 
identy�kować się z zadaniem, 
któremu resort zdrowia 
i parlament nie podołali przez lata.

Najwięcej zależy więc teraz 
od Ministerstwa Zdrowia i od 
posłów. Od tego, czy będą 
parli do realizacji koncepcji, że 
najpierw ustawa o zawodzie, 
potem dopiero, kiedyś 
w przyszłości, ustawa o opiece. 
Czy jednak otwarci będą na takie 
podpowiedzi, jakie padały z ust 
Piotra Brukiewicza, by od razu 
podejść do sprawy kompleksowo.

A powinno tak się stać, jeśli 
najważniejsza jest merytoryczna 
strona tego przedsięwzięcia. 
Bo logika i patrzenie na usługi 
i opiekę farmaceutyczną przez 
pryzmat zdrowia publicznego, ale 
też przyszłych oszczędności dla 
systemu ochrony zdrowia podpo-
wiadają, że należy iść w tę stronę.

Gdyby było inaczej, żadnych 
usług poza wydawaniem leków 
nie świadczono by w aptekach. 
Również nie byłoby w aptekach 
szczepień. Tymczasem obecnie 
już w 36 państwach na świecie 
pacjenci mogą zaszczepić się 
właśnie w aptekach. Najczęściej 
wykonuje się w nich szczepienia 
przeciwko grypie, wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B 
i tężcowi, ale także przeciwko 
odrze, malarii czy pneumokokom. 
W ślady tych państw chce pójść 
16 kolejnych krajów. W części 
z nich na razie rozważa się tę 
możliwość, w innych szczepienia 
w aptekach są już wdrażane.
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A przecież szczepienia to tylko 
jedna z usług już świadczonych 
w aptekach. W europejskich 
państwach apteki oferują 
czasem nawet kilkanaście 
różnych usług. Z danych zgroma-
dzonych kilka lat temu, ale wciąż 
stanowiących najpoważniejsze 
zbiorcze źródło informacji na 
ten temat, wynika, że prym 
wiodą pod tym względem 
Wielka Brytania (15 usług), 
Portugalia i Włochy (po 14). Dalej 
są Finlandia (13), Francja (12), 
Austria, Dania i Norwegia (po 11), 
Szwecja, Szwajcaria i Hiszpania 
(po 10). Polska (4) niemal zamyka 
stawkę, plasuje się bowiem 
jedynie nad Czechami (3) i na 
jednym poziomie ze Słowacją, 
Rumunią i Chorwacją.

Wśród usług świadczonych 
przez polskie apteki wymienia 
się dyżury nocne i prowadzone 
w innym niż noc czasie poza 
zwykłymi godzinami pracy, 
przyjmowanie niepotrzebnych 
czy przeterminowanych leków, 
wydawanie w awaryjnych 
sytuacjach leków na receptę bez 
recepty lekarskiej oraz wyko-
nywanie pomiarów ciśnienia. 
Dwie pierwsze z tych usług są 
jednak świadczone coraz bardziej 
teoretyczne niż praktycznie. 
Przeciwko narzucanym przez rady 
powiatów darmowym dyżurom 
apteki protestują bowiem 
od dawna, a koronawirus 
dodatkowo wyostrzył problem 
i doprowadził do zarzucenia 
realizacji wielu harmonogramów 
wcześniej choć częściowo 
przestrzeganych. Jeśli chodzi 
natomiast o przyjmowanie 
przeterminowanych leków, apteki 
mogą oferować taką usługę, ale 
nie muszą i często nie robią tego. 
Odsyłają pacjentów do PSZOK-
ów, gdzie zgodnie z przepisami 
należy zgłosić się z takimi lekami. 
Z pomiarami ciśnienia też bywa 
różnie, w praktyce faktycznie 
świadczoną usługą pozostaje 
więc wydawanie leków na 
receptę pacjentom nieposiada-
jącym recepty lekarskiej. Podczas 

pandemii znacznie wzrosło 
zapotrzebowanie na tę usługę.

Dla porównania zerknijmy na 
Wielką Brytanię. Mamy tu nocne 
dyżury aptek, dostawę leków 
z aptek do domów, przecho-
wywanie przez aptekę recept 
wystawionych przez lekarza 
przez określony czas (u nas 
rozwiązaniem jest e-recepta), 
przyjmowanie zbędnych leków, 
wydawanie leków w awaryjnych 
sytuacjach, przeglądy lekowe, 
programy lekowe dla diabetyków 
i astmatyków, pomiary ciśnienia, 
cholesterolu, glukozy, spirometrię, 
badania przesiewowe jelita 
grubego, szczepienia przeciw 
grypie i dostęp do podstawowej 
dokumentacji medycznej 
pacjenta. Z długiej listy usług 
dostępnych w aptekach 
w europejskich krajach brakuje 
tu tylko wykonywania testów na 
obecność wirusa HIV i szczepień 
przeciwko grypie wykonywanych 
przez innego niż farmaceuta 
pracownika służby zdrowia.

A przecież, gdy my przysypiamy, 
inne kraje już niekoniecznie. 
I systematycznie rozszerzają 
uprawnienia farmaceutów. 
Koronawirus jest tu niewątpliwie 
tym czynnikiem, który zmusza 
lub choćby zachęca do 
wykonania kolejnych kroków. 
Za chwilę może się więc okazać, 
że od krajów dobrze wykorzy-
stujących wiedzę i kwali� kacje 
farmaceutów dzieli nas jeszcze 
większy dystans niż obecnie.

W CZYM TKWI PROBLEM?

Dlaczego u nas sprawy idą 
tak opornie? Też bardzo 
chcielibyśmy to wiedzieć. Dlatego 
poprosiliśmy Ministerstwo 
Zdrowia o kilka informacji. 
Pytania i nadesłane odpowiedzi 
przedstawiamy bez mody� kacji.

1. Jakie intencje przyświecały 
powołaniu w ostatnim 
czasie zespołu ds. opieki 
farmaceutycznej?

2. Jakie są oczekiwania 
wobec tego zespołu – proszę 
o odpowiedź w kontekście 
pracy dwóch poprzednich 
zespołów powstałych również 
w celu zde� niowania opieki 
farmaceutycznej, określenia 
jej zadań na rodzimym 
rynku itd. Czego zabrakło 
w pracy tamtych zespołów, że 
potrzebny był kolejny zespół?
Do zadań Zespołu należy m.in. 
ustalenie przedmiotu i zakresu 
opieki farmaceutycznej, analiza 
potrzeby przeprowadzenia 
pilotażu opieki, określenie źródła, 
zasad i trybu � nansowania opieki. 
Szczegółowe wnioski i rekomen-
dacje Zespół opracuje w formie 
opisowej w postaci raportu. 

3. Jak zakończyła się praca 
tych dwóch pierwszych 
zespołów – powstały 
wieńczące ich pracę 
dokumenty? W jaki sposób 
można się z nimi zapoznać?
Praca poprzednich dwóch 
Zespołów nie zakończyła się 
wypracowaniem o� cjalnego 
raportu. Wyzwania, z jakimi 
zmierzył się poprzedni Zespół, 
dotyczyły m.in. zde� niowania 
opieki farmaceutycznej, 
potrzebnych zmian legislacyjnych 
w polskim ustawodawstwie, okre-
ślenia źródła � nansowania opieki 
farmaceutycznej oraz pilotażu, 
stworzenia modelu oprogramo-
wania dla pilotażu OF, problemów 
lokalowych aptek, zakresu 
kompetencji farmaceutów.

4. Przewiduje się przepro-
wadzenie pilotażu z zakresu 
opieki farmaceutycznej. Czy 
ten pilotaż będzie bazował na 
doświadczeniach wyniesio-
nych z poprzednich pilotaży? 
Kiedy zostanie przepro-
wadzony? W ilu aptekach? 
Na czym będzie polegał?
O ewentualnym 
przeprowadzeniu pilotażu 
zadecyduje zespół. Jeszcze nie 
ma decyzji w tym zakresie.

Obecnie w 36 państwach 
na świecie pacjenci 
mogą zaszczepić się 
w aptekach. Najczęściej 
wykonuje się w nich 
szczepienia przeciwko 
grypie, wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B 
i tężcowi, ale także 
przeciwko odrze, malarii 
czy pneumokokom. 
W ślady tych państw 
chce pójść 16 kolejnych 
krajów.

Małgorzata Grosman
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O tym, czym ma być 
opieka farmaceutyczna 
i na czym ma polegać, 

dyskutuje się natomiast mniej. 
Pewnie dlatego, że temat 
ten był omawiany przez lata, 
że były powołane już dwa 
zespoły do spraw jej opisania, 
a teraz pracuje trzeci zespół. 
Wszystko albo niemal wszystko, 
co było do powiedzenia na 
ten temat, zostało już więc 
powiedziane i każdy, kto 
o opiece farmaceutycznej 
jako o nowym uprawnieniu 
lub obowiązku farmaceutów 
rozmyślał, ma zapewne 
już zdanie na jej temat.

Natomiast sfera techniczna 
tego przedsięwzięcia 
pozostaje wciąż w cieniu. Bo, 
owszem, mówi się, że jeśli 
pacjent wyrazi na to zgodę, 
sprawujący opiekę farmaceuta 
będzie mógł sprawdzić, jakie 
leki pacjent miał wcześniej 
zapisane, czy je wykupił, czy 
przypadkiem nie poszedł do 
lekarzy dwóch specjalizacji 

i nie otrzymał dwóch recept 
na preparaty zawierające tę 
samą substancję czynną, ale 
nie mówi się o tym, jak to 
w praktyce będzie przebiegało.

ODPOWIEDNIE WSPARCIE 
SOFTWAROWE

W praktyce opieka 
farmaceutyczna będzie 
wymagała od aptek posiadania 
odpowiedniego softu do 
udokumentowania procesu 
optymalizacji farmakoterapii 
pacjenta oraz dostosowania 
oprogramowania aptecznego.

– Wiedza farmaceuty i odpo-
wiednie narzędzia, nic więcej 
nie trzeba wymyślać – jest 
przekonany Marian Witkowski 
z NIA. – Należy zadbać 
o optymalizację infrastruktury 
informatycznej oraz wyszkolić 
i przygotować farmaceutów do 
tego wyzwania. Podstawowy 
warunek wprowadzenia opieki 
farmaceutycznej w aptekach 
to wiedza farmaceutów, bo 

jak wiadomo, projekt ustawy 
o zawodzie określa, że tylko 
farmaceuci będą mogli 
sprawować opiekę 
farmaceutyczną. Obawy 
farmaceutów związane 
z wprowadzaniem opieki, 
o których czasem się mówi, 
są więc niepotrzebne, bo 
od strony merytorycznej 
jesteśmy przygotowani do jej 
wprowadzenia. Podobnie jak 
farmaceuci z innych europej-
skich krajów, którzy już przecież 
opiekę zapewniają. Wiedzy 
towarzyszyć musi jednak odpo-
wiednie wsparcie softwarowe.

Tu jednak może pojawić 
się problem. Optymalizacja 
aplikacji nie wystarczy, jeśli 
nie zostanie zintegrowana 
z systemem, który będzie 
udostępniać dane o pacjen-
tach. To może być IKP, czyli 
indywidualne konto pacjenta, 
albo EDM, czyli elektroniczna 
dokumentacja pacjenta. 
I właśnie to jest źródłem 
problemu. Bo zapowiedzi, 

Opieka    
w systemie

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

O opiece farmaceutycznej 
ostatnimi czasy najczęściej 

rozmawiamy już nie 
w kontekście jej kształtu, ale 

pieniędzy. Właściciele 
aptek zwracają 

uwagę na to, 
że wdrożenie i prowadzenie 

opieki wymagać będzie 
dostosowania lokalu apteki, 

przeszkolenia personelu 
fachowego i innych 

nakładów. Farmaceuci 
zastanawiają się, kto i ile 

im za zapewnienie opieki 
zapłaci, a nawet – czy ktoś 
w ogóle zechce za opiekę 

płacić. Ewentualnie – jak 
rozliczać się będzie z nimi 

właściciel apteki, jeśli jednak 
na opiekę wyasygnowane 

zostaną jakieś środki, 
np. z NFZ.
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a nawet ujęte w przepisach 
rozwiązania nie zadziałają, jeśli 
te systemy nie będą należycie 
funkcjonować. A tak jest 
obecnie z EDM, który wciąż jest 
na etapie przygotowywania. 
Z punktu widzenia opieki 
farmaceutycznej brak EDM 
nie jest dziś problemem, 
ponieważ nie wiadomo, kiedy 
opieka zostanie wprowadzona, 
a w ustawie o zawodzie 
farmaceuty, której projekt 
jest właśnie procedowany, 
nie określono ani zakresu 
opieki, ani tym bardziej 
źródeł jej �nansowania. Co 
może się jednak stać, jeśli 
z formalnego punktu widzenia 
opiekę będzie już można 
sprawować, ale EDM wciąż nie 
będzie? Można to prześledzić 
na przykładzie recept na 
bezpłatne leki dla seniorów.

O LI O  ED NIE 
TEORET CZNA

Przypomnijmy: Ministerstwo 
Zdrowia obstawało za tym, żeby 
leki w ramach projektu Leki 75+ 
przepisywać mogli wyłącznie 
lekarze pierwszego kontaktu. To 
miało spowodować, że pacjenci 
nie będą wykupywali recept 
na te same leki przepisywane 
przez różnych specjalistów, bo 
z receptami od specjalistów 
będą szli do lekarzy POZ, którzy 
dostrzegą ewentualne powie-
lanie się leków, wypiszą recepty 
tylko na to, co trzeba i uchronią 
pacjentów przed zażywaniem 
powielonych dawek leków albo 
jednoczesnym stosowaniem 
leków wchodzących ze sobą 
w interakcje czy znoszących 
swoje działanie…

Podchodząc w ten sposób do 
recept dla seniorów po 75. roku 
życia, resort wywołał jednak inny 
skutek. Część pacjentów wolała 
wykupić recepty otrzymane od 
specjalistów, żeby nie chodzić 
w tej samej sprawie jeszcze raz 
do lekarza, a tym samym nie 
korzystała z przysługujących 

im uprawnień do darmowych 
leków. Część natomiast korzy-
stała z tej możliwości i skutecznie 
wydłużała kolejki do lekarzy POZ. 
W konsekwencji ministerstwo 
wycofało się z błędu, jakim 
było umożliwienie wystawiania 
recept na bezpłatne leki dla 
seniorów wyłącznie lekarzom 
podstawowej opieki zdrowotnej.

Umożliwiają to zmiany 
dokonane w przepisach we 
wrześniu minionego roku. Dzięki 
nim także lekarze specjaliści 
uzyskali możliwość wystawiania 
recept na leki objęte projektem 
Leki 75+. Seniorzy mogą 
też takie recepty otrzymać 
przy wypisie ze szpitala. Ta 
możliwość funkcjonuje od 
lipca. Niestety, jest to możliwość 
jedynie teoretyczna.
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Dlaczego? To skutek treści 
artykułu 43a ustęp 1b ustawy 
o świadczeniach opieki 
zdrowotnej �nansowanych ze 
środków publicznych. Mówi 
on, że: „Osoby uprawnione 
do wystawiania recept na 
podstawie ust. 1 i 1a przed 
wystawieniem recepty są 
obowiązane do dokonywania 
za pośrednictwem systemu, 
o którym mowa w art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 28 kwietnia 
2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia, wery�kacji 
ilości oraz rodzaju przepisanych 
świadczeniobiorcy, o którym 
mowa w ust. 1, leków, środków 
spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych pod 
względem bezpieczeństwa oraz 
konieczności ich stosowania, 
biorąc pod uwagę recepty 
wystawione oraz zrealizowane 
dla tego świadczeniobiorcy”.

Innymi słowy – osoby teraz 
wystawiające recepty na 
darmowe leki dla seniorów 
mają obowiązek dokonania 

wery�kacji we wskazanym 
przez przepis systemie.

PROBLE   T  
E NIE DZIAŁA

Problem w tym, że ten 
system nie działa. Lekarze 
specjaliści chcący wystawiać 
pacjentom recepty na leki 
objęte programem Leki 75+ 
mają więc obowiązek, ale 
nie mają możliwości jego 
wypełnienia. Nadanie im tego 
uprawnienia w żaden sposób 
nie wpłynęło więc na poprawę 
sytuacji pacjentów. Może co 
najwyżej powodować szereg 
nieprzyjemnych sytuacji, 
bo pacjenci będą żądać od 
lekarzy takich recept, a lekarze 
będą wyjaśniać, dlaczego 
nie mogą ich wystawić.

Ale to nie jedyny, a nawet nie 
najpoważniejszy problem 
wywołany brakiem funkcjo-
nalności systemu, od którego 
zależy wystawianie bezpłatnych 
recept dla seniorów. Bo gdy 
wczytać się w przytoczony 
wyżej przepis, dojść można 
do wniosku, że obowiązek, 
o którym mówi, dotyczy 
wszystkich osób wystawiają-
cych recepty dla seniorów. 

Mówi się o tym, że jeśli 
pacjent wyrazi na to 
zgodę, sprawujący 
opiekę farmaceuta 
będzie mógł sprawdzić, 
jakie leki pacjent miał 
wcześniej zapisane, czy 
je wykupił, czy 
przypadkiem nie poszedł 
do lekarzy dwóch 
specjalizacji i nie 
otrzymał dwóch recept 
na preparaty zawierające 
tę samą substancję 
czynną, ale nie mówi się 
o tym, jak to w praktyce 
będzie przebiegało.
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Kostarox, 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, tabletki powlekane. Skład: Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg, 60 mg, 90 mg lub 120 etorykoksybu oraz, odpowiednio, 0,53 mg, 1,06 mg, 1,60 mg, 2,13 mg laktozy. Wskazania: U dorosłych i młodzieży w wieku ≥ 16 lat w objawowym 
leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS), reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz w leczeniu bólu i objawów stanu zapalnego stawów w ostrej fazie dny moczanowej. U dorosłych i młodzieży w wieku ≥ 16 lat w krótkotrwałym 
leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym. Decyzję o przepisaniu wybiórczego inhibitora COX-2 należy podejmować na podstawie oceny indywidualnych zagrożeń u pacjenta. Dawkowanie i sposób podawania: Stosować 
możliwie najkrócej i w najmniejszej skutecznej dawce dobowej, gdyż ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych może zwiększać się wraz z dawką i czasem leczenia. Weryfikować okresowo potrzebę kontynuacji leczenia łagodzącego objawy i uzyskaną odpowiedź na leczenie, zwłaszcza u osób 
z chorobą zwyrodnieniową stawów. ChZS: 30 mg raz na dobę. U niektórych osób zwiększenie dawki do 60 mg raz na dobę może zwiększyć skuteczność. W razie jej braku rozważyć inne sposoby leczenia. RZS i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: 60 mg raz na dobę. U niektórych osób 
zwiększenie dawki do 90 mg raz na dobę może zwiększyć skuteczność. Po ustabilizowaniu się stanu klinicznego dawkę można zmniejszyć do 60 mg raz na dobę. W razie braku korzyści terapeutycznych rozważyć inne sposoby leczenia. Ostre zespoły bólowe: lek stosować wyłącznie w okresie 
występowania ostrych objawów bólowych. Ostre zapalenie stawów w przebiegu dny moczanowej: 120 mg raz na dobę. W badaniach klinicznych lek podawano przez 8 dni. Ból po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym: 90 mg raz na dobę, maksymalnie do 3 dni. U niektórych osób może być 
konieczne stosowanie dodatkowo innej analgezji podczas trzydniowej terapii. Stosowanie większych dawek niż zalecane w poszczególnych wskazaniach nie wykazało większej skuteczności lub nie było zbadane. Dawka w ChZS nie powinna wynosić > 60 mg/dobę, w RZS i zesztywniającym 
zapaleniu stawów kręgosłupa nie powinna wynosić > 90 mg/dobę, w dnie moczanowej o ostrym przebiegu nie powinna wynosić > 120 mg/dobę (leczenie tą dawką do 8 dni), a w leczeniu ostrego bólu po zabiegu stomatologicznym nie powinna wynosić > 90 mg/dobę (leczenie tą dawką do 
3 dni). Osoby w podeszłym wieku: zmiana dawki nie jest konieczna. Zaleca się ostrożność. Zaburzenia czynności wątroby: w lekkich zaburzeniach (5-6 pkt wg Childa-Pugha) nie stosować dawki > 60 mg/dobę; w umiarkowanych zaburzeniach (7-9 pkt wg Childa-Pugha) nie stosować dawki 
> 30 mg/dobę. Zaleca się ostrożność. Stosowanie leku w ciężkich zaburzeniach (≥ 10 pkt wg Childa-Pugha) jest przeciwwskazane. Zaburzenia czynności nerek: przy Clkr ≥ 30 ml/min zmiana dawki nie jest konieczna. Stosowanie leku u pacjentów z Clkr < 30 ml/min jest przeciwwskazane. Dzieci 
i młodzież: stosowanie u osób < 16 lat jest przeciwwskazane. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków, a działanie może rozpocząć się szybciej, jeśli lek przyjmuje się na czczo. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego. Skurcz oskrzeli, ostry nieżyt nosa, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka lub reakcje typu alergicznego po wcześniejszym podaniu kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innego 
NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Ciąża i karmienie piersią. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (stężenie albuminy w surowicy < 25 g/l lub ≥ 10 pkt wg Childa-Pugha). Szacunkowy Clkr < 30 ml/min. Wiek < 16 lat. Zapalenie błony śluzowej jelit. Zastoinowa niewydolność serca (klasa II-IV wg 
NYHA). Nadciśnienie tętnicze (stale zwiększone > 140/90 mm Hg i nieodpowiednio kontrolowane). Rozpoznana choroba niedokrwienna serca, choroba tętnic obwodowych i/lub choroba naczyń mózgowych. Ostrzeżenia i środki ostrożności: Istnieje ryzyko powikłań w obrębie górnego 
odcinka przewodu pokarmowego [perforacje, owrzodzenie, krwawienia (POK)], również prowadzących do zgonu. Zachować ostrożność u osób z większym ryzykiem powikłań w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego związanych ze stosowaniem NLPZ: osób w podeszłym wieku, 
osób przyjmujących też inne NLPZ lub ASA albo osób z chorobą przewodu pokarmowego, tj. owrzodzeniem i krwawieniem w wywiadzie. Podczas stosowania etorykoksybu i ASA (nawet małych dawek) istnieje zwiększone ryzyko dalszych działań niepożądanych (owrzodzenie lub inne 
powikłania żołądkowo-jelitowe). Stosowanie wybiórczych inhibitorów COX-2 może się wiązać z ryzykiem zdarzeń zakrzepowych (zwłaszcza zawału serca i udaru), dlatego należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę dobową przez możliwie najkrótszy czas i okresowo weryfikować 
potrzebę dalszego leczenia łagodzącego objawy oraz uzyskaną odpowiedź na leczenie, zwłaszcza u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów. U osób z dużym ryzykiem działań niepożądanych dotyczących układu krążenia (np. z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą, palących 
tytoń), lek stosować tylko po rozważeniu celowości takiego leczenia. Wybiórcze inhibitory COX-2 nie zastępują ASA w zapobieganiu zakrzepowo-zatorowym chorobom układu sercowo-naczyniowego (brak działania przeciwpłytkowego). Prostaglandyny powstające w nerkach mogą pełnić 
rolę wyrównawczą w utrzymywaniu przepływu nerkowego. Dlatego przy zaburzonym przepływie nerkowym etorykoksyb może zmniejszać wytwarzanie prostaglandyn, przepływ krwi przez nerki i zaburzenia czynności nerek (zwłaszcza u osób z istotnymi zaburzeniami czynności nerek, 
niewyrównaną niewydolnością serca lub marskością wątroby). Należy kontrolować czynność nerek. Podczas leczenia obserwowano zatrzymanie płynów, obrzęki i nadciśnienie tętnicze. Lek może spowodować wystąpienie lub nawrót zastoinowej niewydolności serca. Zachować ostrożność 
u osób z niewydolnością serca, zaburzeniami czynności lewej komory lub nadciśnieniem w wywiadzie oraz u osób z obrzękami z dowolnej innej przyczyny, a w razie pogorszenia stanu wdrożyć odpowiednie postępowanie, włącznie z odstawieniem leku. Stosowanie leku, zwłaszcza w dużych 
dawkach, może zwiększyć częstość ciężkiego nadciśnienia. Przed rozpoczęciem leczenia etorykoksybem należy skontrolować nadciśnienie krwi. Ciśnienie krwi należy kontrolować w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia, a następnie okresowo. Jeśli zwiększy się ono znacząco, rozważyć 
inną metodę leczenia. Zgłaszano zwiększenie aktywności AlAT i/lub AspAT. Należy kontrolować stan każdego pacjenta, u którego wystąpiły objawy wskazujące na zaburzenia czynności wątroby lub u którego wyniki badań czynności wątroby były nieprawidłowe. W razie objawów 
niewydolności wątroby lub utrzymywania się nieprawidłowych wyników badań > 3 x GGN lek należy odstawić. Jeżeli podczas leczenia nastąpi pogorszenie czynności wymienionych układów/narządów, należy wdrożyć odpowiednie lecznicze i rozważyć odstawienie leku. Należy zapewnić 
odpowiednią opiekę medyczną podczas stosowania leku u osób w podeszłym wieku i osób z zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub serca. Zachować ostrożność na początku leczenia pacjentów odwodnionych (wskazane jest nawodnienie pacjentów przed rozpoczęciem leczenia). Bardzo 
rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne (również zakończone zgonem), w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella, związane ze stosowaniem NLPZ i niektórych wybiórczych inhibitorów COX-2. Ich ryzyko jest największe na początku terapii, a większość 
powikłań notowano w 1. miesiącu leczenia. Podczas stosowania etorykoksybu notowano poważne reakcje nadwrażliwości, tj. anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy. Niektóre wybiórcze inhibitory COX-2 powodowały zwiększenie ryzyka reakcji skórnych u osób z uczuleniem na leki 
w wywiadzie. Jeśli wystąpią pierwsze objawy wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości, lek należy odstawić. Etorykoksyb może maskować gorączkę i inne objawy stanu zapalnego. Zachować ostrożność podczas stosowania etorykoksybu z warfaryną 
lub innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. Etorykoksyb nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę. Lek zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego 
wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Bardzo często: ból brzucha. Często: zapalenie wyrostka zębodołowego, obrzęki/zatrzymywanie płynów, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, skurcz 
oskrzeli, zaparcie, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, zgaga/refluks, biegunka, niestrawność/dyskomfort w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej przełyku, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie aktywności AlAT, zwiększenie aktywności AspAT, 
wybroczyny, astenia/zmęczenie, choroba grypopodobna. Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych, niedokrwistość (głównie związana z krwawieniem z przewodu pokarmowego), leukopenia, małopłytkowość, 
nadwrażliwość, zwiększenie lub zmniejszenie apetytu, zwiększenie masy ciała, lęk, depresja, zmniejszona sprawność umysłowa, omamy, zaburzenia smaku, bezsenność, parestezje, niedoczulica, senność, niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek, szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia 
obwodowego, migotanie przedsionków, tachykardia, zastoinowa niewydolność serca, niespecyficzne zmiany w EKG, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, zaczerwienienie skóry, incydent naczyniowo-mózgowy, przemijający napad niedokrwienny, przełom nadciśnieniowy, 
zapalenie naczyń, wzdęcie brzucha, zmiany częstości wypróżnień, suchość w jamie ustnej, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, wrzody trawienne, w tym perforacja przewodu pokarmowego i krwawienie, zespół jelita drażliwego, zapalenie trzustki, kaszel, duszność, krwawienie 
z nosa, obrzęk twarzy, świąd, wysypka, rumień, pokrzywka, kurcze/skurcze mięśni, ból mięśni i kości/sztywność, białkomocz, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, niewydolność nerek, ból w klatce piersiowej, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, zwiększona 
aktywność kinazy kreatynowej, hiperkaliemia, zwiększenie stężenia kwasu moczowego. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, w tym wstrząs, splątanie, niepokój (gł. ruchowy), zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka, zespół 
Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, wykwity polekowe, zmniejszenie stężenia sodu we krwi. Działania niepożądane NLPZ, które mogą wystąpić podczas stosowania etorykoksybu: uszkodzenie nerek (w  tym śródmiąższowe zapalenie nerek) i  zespół 
nerczycowy. Działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, 
faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub do podmiotu odpowiedzialnego. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria. Kategoria dostępności: Lek wydawany na receptę. Pozwolenia Prezesa URPL nr: 23499 (30 mg), 23500 (60 mg), 
23501 (90 mg), 23502 (120 mg). 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: Lek pełnopłatny. 
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W tym więc i lekarzy POZ, 
i pielęgniarek. Tych, którzy 
do tej pory mogli to robić.

MINISTERSTWO MA 
INNE ZDANIE

Zgodnie z zapowiedziami 
system będzie obowiązywał 
do października. W praktyce 
oznacza to, że przez trzy 
miesiące albo i dłużej – 
w zależności od tego, kiedy 
system faktycznie zacznie 
funkcjonować – żaden senior 
nie powinien dostać recepty 
na bezpłatne leki w ramach 
programu Leki 75+. Choć 
ministerstwo jest innego zdania. 
Przekonuje, że 
do uruchomienia systemu 
recepty 75+ mogą być 
wystawiane na dotychczaso-
wych zasadach. Bo lekarz POZ 
może dokonać określonej 
w przepisach wery�kacji nie za 
pośrednictwem systemu, ale na 
podstawie analizy prowadzonej 
przez siebie dokumentacji 
medycznej. Dlaczego jednak 
nie może tego zrobić lekarz 
specjalista? Przecież prowadzi 
dokumentację medyczną 
pacjenta. Podobnie szpital, 
do którego pacjent tra�ł dla 
ratowania zdrowia lub nawet 
życia. Czy ich dokumentacja 
jest w opinii ministerstwa mniej 
wartościowa, nieprzydatna do 

dokonywania takiej wery�kacji? 
No i jak ma się stanowisko 
ministerstwa do zapisu, 
który mówi wprost, że osoby 
uprawnione do wystawiania 
recept obowiązane są do 
dokonywania wery�kacji za 
pośrednictwem systemu?

Przez trzy miesiące lekarze 
specjaliści mają więc 
uprawnienie, ale nie mają 
możliwości skorzystania 
z niego, a jednocześnie lekarze 
POZ mają poważną zagwozdkę. 
A przecież to nie pierwsza, 
ale kolejna sytuacja, w której 
na lekarzy lub farmaceutów 
nakłada się obowiązki lub 
nadaje się im uprawnienia, ale 
nie umożliwia ich wypełniania 
bądź korzystania z nich. 
Wystarczy przypomnieć 
kolejne falstarty poprzedzające 
wprowadzenie ZSMOPL.

Analogiczna sytuacja dotyczy 
recept dla kobiet ciężarnych. 
Też wszedł w życie przepis 
określający zamknięty katalog 
osób, które mogą wystawiać 
ciężarnym recepty na bezpłatne 
leki, ale wystawienie takiej 
recepty wymaga wery�kacji. 
A wery�kacji nie ma jak 
przeprowadzić. Jest też i taki 
problem, że w momencie 
wejścia w życie uprawnienia 
do bezpłatnych leków dla 
kobiet w ciąży nie było 
wykazu, z którego wynikałoby, 
które leki będą rzeczywiście 
dla nich bezpłatne.

W lipcu, gdy wszystko już 
powinno działać, wiadomo 
było jedynie, że te leki, które do 
tej pory nie były refundowane, 
nadal takimi pozostaną, 
nawet jeśli ich stosowanie jest 
niezbędne do zaspokojenia 
potrzeb zdrowotnych 
wynikających z ciąży. Ale i to nie 
koniec problemów z receptami 
na bezpłatne leki dla kobiet 
w ciąży. Wiadomo, że mają one 

funkcjonować jako uprawnienie 
dodatkowe i być oznaczane 
literką „C”. Jednak kodu tego nie 
włączono na czas do załącznika 
nr 1 rozporządzenia w sprawie 
recept, więc lekarze recepty 
z tym symbolem nie wystawią. 
Nie dopiszą go też farmaceuci.

Czyli znowu – od lipca istnieje 
możliwość wystawiania 
kobietom ciężarnym recept 
na bezpłatne leki, ale nikt 
ich w aptekach jeszcze 
przez jakiś czas nie zobaczy. 
Trudno nawet próbować 
szacować, przez jaki czas.

POMAGA CZY 
KOMPLIKUJE?

Te przykłady pokazują, 
z jakim trudem wdrażane są 
kolejne programy e-Zdrowia. 
W zasadzie tylko z e-receptą 
wszystko przebiegło 
nadspodziewanie dobrze, ale 
to w dużej mierze zasługa 
farmaceutów. To powinno 
automatycznie prowadzić 
do szczególnie starannego 
planowania dalszych kroków 
w tej sferze. Tymczasem trudno 
oprzeć się wrażeniu, że polski 
system opieki zdrowotnej 
jest coraz bardziej przetykany 
kolejnymi systemami 
komputerowymi. A praca z nimi 
i korzystanie z nich wymaga 
kolejnych haseł dostępów, 
numerów, pro�li zaufanych. 
Wszystko to ma zwiększać 
bezpieczeństwo pacjentów, 
a tym samym poprawić ich 
sytuację, jednak pozostaje 
pytanie, jak pacjenci, ale też 
lekarze i farmaceuci odbierają 
pojawianie się kolejnych 
systemów i haseł? Oraz czy 
w praktyce poprawia to 
poczucie bezpieczeństwa 
pacjentów, czy ułatwia pracę 
lekarzy i farmaceutów, czy 
jednak w coraz większym 
stopniu ją komplikuje?

– Obawy farmaceutów 
związane 

z wprowadzaniem opieki, 
o których czasem się 

mówi, są więc 
niepotrzebne, bo od 

strony merytorycznej 
jesteśmy przygotowani 

do jej wprowadzenia. 
Podobnie jak farmaceuci 

z innych europejskich 
krajów, którzy już przecież 

opiekę zapewniają. 
Wiedzy towarzyszyć musi 

jednak odpowiednie 
wsparcie softwarowe – 

mówi Marian Witkowski 
z NIA.

Małgorzata Grosman
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Kostarox, 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, tabletki powlekane. Skład: Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg, 60 mg, 90 mg lub 120 etorykoksybu oraz, odpowiednio, 0,53 mg, 1,06 mg, 1,60 mg, 2,13 mg laktozy. Wskazania: U dorosłych i młodzieży w wieku ≥ 16 lat w objawowym 
leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS), reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz w leczeniu bólu i objawów stanu zapalnego stawów w ostrej fazie dny moczanowej. U dorosłych i młodzieży w wieku ≥ 16 lat w krótkotrwałym 
leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym. Decyzję o przepisaniu wybiórczego inhibitora COX-2 należy podejmować na podstawie oceny indywidualnych zagrożeń u pacjenta. Dawkowanie i sposób podawania: Stosować 
możliwie najkrócej i w najmniejszej skutecznej dawce dobowej, gdyż ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych może zwiększać się wraz z dawką i czasem leczenia. Weryfikować okresowo potrzebę kontynuacji leczenia łagodzącego objawy i uzyskaną odpowiedź na leczenie, zwłaszcza u osób 
z chorobą zwyrodnieniową stawów. ChZS: 30 mg raz na dobę. U niektórych osób zwiększenie dawki do 60 mg raz na dobę może zwiększyć skuteczność. W razie jej braku rozważyć inne sposoby leczenia. RZS i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: 60 mg raz na dobę. U niektórych osób 
zwiększenie dawki do 90 mg raz na dobę może zwiększyć skuteczność. Po ustabilizowaniu się stanu klinicznego dawkę można zmniejszyć do 60 mg raz na dobę. W razie braku korzyści terapeutycznych rozważyć inne sposoby leczenia. Ostre zespoły bólowe: lek stosować wyłącznie w okresie 
występowania ostrych objawów bólowych. Ostre zapalenie stawów w przebiegu dny moczanowej: 120 mg raz na dobę. W badaniach klinicznych lek podawano przez 8 dni. Ból po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym: 90 mg raz na dobę, maksymalnie do 3 dni. U niektórych osób może być 
konieczne stosowanie dodatkowo innej analgezji podczas trzydniowej terapii. Stosowanie większych dawek niż zalecane w poszczególnych wskazaniach nie wykazało większej skuteczności lub nie było zbadane. Dawka w ChZS nie powinna wynosić > 60 mg/dobę, w RZS i zesztywniającym 
zapaleniu stawów kręgosłupa nie powinna wynosić > 90 mg/dobę, w dnie moczanowej o ostrym przebiegu nie powinna wynosić > 120 mg/dobę (leczenie tą dawką do 8 dni), a w leczeniu ostrego bólu po zabiegu stomatologicznym nie powinna wynosić > 90 mg/dobę (leczenie tą dawką do 
3 dni). Osoby w podeszłym wieku: zmiana dawki nie jest konieczna. Zaleca się ostrożność. Zaburzenia czynności wątroby: w lekkich zaburzeniach (5-6 pkt wg Childa-Pugha) nie stosować dawki > 60 mg/dobę; w umiarkowanych zaburzeniach (7-9 pkt wg Childa-Pugha) nie stosować dawki 
> 30 mg/dobę. Zaleca się ostrożność. Stosowanie leku w ciężkich zaburzeniach (≥ 10 pkt wg Childa-Pugha) jest przeciwwskazane. Zaburzenia czynności nerek: przy Clkr ≥ 30 ml/min zmiana dawki nie jest konieczna. Stosowanie leku u pacjentów z Clkr < 30 ml/min jest przeciwwskazane. Dzieci 
i młodzież: stosowanie u osób < 16 lat jest przeciwwskazane. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków, a działanie może rozpocząć się szybciej, jeśli lek przyjmuje się na czczo. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego. Skurcz oskrzeli, ostry nieżyt nosa, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka lub reakcje typu alergicznego po wcześniejszym podaniu kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innego 
NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Ciąża i karmienie piersią. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (stężenie albuminy w surowicy < 25 g/l lub ≥ 10 pkt wg Childa-Pugha). Szacunkowy Clkr < 30 ml/min. Wiek < 16 lat. Zapalenie błony śluzowej jelit. Zastoinowa niewydolność serca (klasa II-IV wg 
NYHA). Nadciśnienie tętnicze (stale zwiększone > 140/90 mm Hg i nieodpowiednio kontrolowane). Rozpoznana choroba niedokrwienna serca, choroba tętnic obwodowych i/lub choroba naczyń mózgowych. Ostrzeżenia i środki ostrożności: Istnieje ryzyko powikłań w obrębie górnego 
odcinka przewodu pokarmowego [perforacje, owrzodzenie, krwawienia (POK)], również prowadzących do zgonu. Zachować ostrożność u osób z większym ryzykiem powikłań w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego związanych ze stosowaniem NLPZ: osób w podeszłym wieku, 
osób przyjmujących też inne NLPZ lub ASA albo osób z chorobą przewodu pokarmowego, tj. owrzodzeniem i krwawieniem w wywiadzie. Podczas stosowania etorykoksybu i ASA (nawet małych dawek) istnieje zwiększone ryzyko dalszych działań niepożądanych (owrzodzenie lub inne 
powikłania żołądkowo-jelitowe). Stosowanie wybiórczych inhibitorów COX-2 może się wiązać z ryzykiem zdarzeń zakrzepowych (zwłaszcza zawału serca i udaru), dlatego należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę dobową przez możliwie najkrótszy czas i okresowo weryfikować 
potrzebę dalszego leczenia łagodzącego objawy oraz uzyskaną odpowiedź na leczenie, zwłaszcza u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów. U osób z dużym ryzykiem działań niepożądanych dotyczących układu krążenia (np. z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą, palących 
tytoń), lek stosować tylko po rozważeniu celowości takiego leczenia. Wybiórcze inhibitory COX-2 nie zastępują ASA w zapobieganiu zakrzepowo-zatorowym chorobom układu sercowo-naczyniowego (brak działania przeciwpłytkowego). Prostaglandyny powstające w nerkach mogą pełnić 
rolę wyrównawczą w utrzymywaniu przepływu nerkowego. Dlatego przy zaburzonym przepływie nerkowym etorykoksyb może zmniejszać wytwarzanie prostaglandyn, przepływ krwi przez nerki i zaburzenia czynności nerek (zwłaszcza u osób z istotnymi zaburzeniami czynności nerek, 
niewyrównaną niewydolnością serca lub marskością wątroby). Należy kontrolować czynność nerek. Podczas leczenia obserwowano zatrzymanie płynów, obrzęki i nadciśnienie tętnicze. Lek może spowodować wystąpienie lub nawrót zastoinowej niewydolności serca. Zachować ostrożność 
u osób z niewydolnością serca, zaburzeniami czynności lewej komory lub nadciśnieniem w wywiadzie oraz u osób z obrzękami z dowolnej innej przyczyny, a w razie pogorszenia stanu wdrożyć odpowiednie postępowanie, włącznie z odstawieniem leku. Stosowanie leku, zwłaszcza w dużych 
dawkach, może zwiększyć częstość ciężkiego nadciśnienia. Przed rozpoczęciem leczenia etorykoksybem należy skontrolować nadciśnienie krwi. Ciśnienie krwi należy kontrolować w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia, a następnie okresowo. Jeśli zwiększy się ono znacząco, rozważyć 
inną metodę leczenia. Zgłaszano zwiększenie aktywności AlAT i/lub AspAT. Należy kontrolować stan każdego pacjenta, u którego wystąpiły objawy wskazujące na zaburzenia czynności wątroby lub u którego wyniki badań czynności wątroby były nieprawidłowe. W razie objawów 
niewydolności wątroby lub utrzymywania się nieprawidłowych wyników badań > 3 x GGN lek należy odstawić. Jeżeli podczas leczenia nastąpi pogorszenie czynności wymienionych układów/narządów, należy wdrożyć odpowiednie lecznicze i rozważyć odstawienie leku. Należy zapewnić 
odpowiednią opiekę medyczną podczas stosowania leku u osób w podeszłym wieku i osób z zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub serca. Zachować ostrożność na początku leczenia pacjentów odwodnionych (wskazane jest nawodnienie pacjentów przed rozpoczęciem leczenia). Bardzo 
rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne (również zakończone zgonem), w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella, związane ze stosowaniem NLPZ i niektórych wybiórczych inhibitorów COX-2. Ich ryzyko jest największe na początku terapii, a większość 
powikłań notowano w 1. miesiącu leczenia. Podczas stosowania etorykoksybu notowano poważne reakcje nadwrażliwości, tj. anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy. Niektóre wybiórcze inhibitory COX-2 powodowały zwiększenie ryzyka reakcji skórnych u osób z uczuleniem na leki 
w wywiadzie. Jeśli wystąpią pierwsze objawy wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości, lek należy odstawić. Etorykoksyb może maskować gorączkę i inne objawy stanu zapalnego. Zachować ostrożność podczas stosowania etorykoksybu z warfaryną 
lub innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. Etorykoksyb nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę. Lek zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego 
wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Bardzo często: ból brzucha. Często: zapalenie wyrostka zębodołowego, obrzęki/zatrzymywanie płynów, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, skurcz 
oskrzeli, zaparcie, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, zgaga/refluks, biegunka, niestrawność/dyskomfort w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej przełyku, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie aktywności AlAT, zwiększenie aktywności AspAT, 
wybroczyny, astenia/zmęczenie, choroba grypopodobna. Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych, niedokrwistość (głównie związana z krwawieniem z przewodu pokarmowego), leukopenia, małopłytkowość, 
nadwrażliwość, zwiększenie lub zmniejszenie apetytu, zwiększenie masy ciała, lęk, depresja, zmniejszona sprawność umysłowa, omamy, zaburzenia smaku, bezsenność, parestezje, niedoczulica, senność, niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek, szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia 
obwodowego, migotanie przedsionków, tachykardia, zastoinowa niewydolność serca, niespecyficzne zmiany w EKG, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, zaczerwienienie skóry, incydent naczyniowo-mózgowy, przemijający napad niedokrwienny, przełom nadciśnieniowy, 
zapalenie naczyń, wzdęcie brzucha, zmiany częstości wypróżnień, suchość w jamie ustnej, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, wrzody trawienne, w tym perforacja przewodu pokarmowego i krwawienie, zespół jelita drażliwego, zapalenie trzustki, kaszel, duszność, krwawienie 
z nosa, obrzęk twarzy, świąd, wysypka, rumień, pokrzywka, kurcze/skurcze mięśni, ból mięśni i kości/sztywność, białkomocz, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, niewydolność nerek, ból w klatce piersiowej, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, zwiększona 
aktywność kinazy kreatynowej, hiperkaliemia, zwiększenie stężenia kwasu moczowego. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, w tym wstrząs, splątanie, niepokój (gł. ruchowy), zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka, zespół 
Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, wykwity polekowe, zmniejszenie stężenia sodu we krwi. Działania niepożądane NLPZ, które mogą wystąpić podczas stosowania etorykoksybu: uszkodzenie nerek (w  tym śródmiąższowe zapalenie nerek) i  zespół 
nerczycowy. Działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, 
faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub do podmiotu odpowiedzialnego. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria. Kategoria dostępności: Lek wydawany na receptę. Pozwolenia Prezesa URPL nr: 23499 (30 mg), 23500 (60 mg), 
23501 (90 mg), 23502 (120 mg). 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: Lek pełnopłatny. 
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Szczepienia w aptece

– Szczepienie to nie 
operacja na otwartym 

sercu. Szacuje się, że na 
milion wykonanych 

w aptekach szczepień 
rocznie dochodzi do 

trzech, czterech ciężkich 
odczynów 

ana�laktycznych, więc 
jest to rzadkość – mówi 

Karolina Wotlińska-Pełka, 
kierowniczka apteki 
w Kochanowicach, 

w rozmowie 
z Małgorzatą Grosman.

Wspomniała pani podczas 
jednej z rozmów, że przeszła 
szkolenie dla farmaceutów 
chcących wykonywać 
szczepienia. To było w Anglii. 
Pracując tam, musiała pani 
przejść takie szkolenie, czy 
było ono dobrowolne?
To było trochę inaczej. Byłam 
przez pewien czas w Anglii po 
to, żeby rozpoznać tamtejszy 
rynek przed ewentualną 
decyzją o wyjeździe z Polski na 
dłużej. I przy okazji tra�łam na 
targi farmaceutyczne. W Anglii 
wchodziły właśnie szczepienia 
do aptek, a tam odbywał się 
kurs dla farmaceutów z tego 
zakresu. To mnie zaciekawiło, 
wzięłam więc w nim udział. 
Wyszłam z założenia, że jest 
to nowa umiejętność, którą 
warto posiąść, szczególnie 
jeśli rzeczywiście będę chciała 
zostać w Anglii i podjąć tam 
pracę w aptece. Ostatecznie 
do tego nie doszło, ale 
kurs mam za sobą.

Jak wyglądało to szkolenie?
Z założenia powinno trwać 
osiem godzin, przy czym 
podzielone było na dwie 
części. Pierwsza, teoretyczna, 
trwała cztery godziny. 
Odbiegała jednak od naszego 
wyobrażenia teoretycznych 

szkoleń. Nie obejmowała 
historii szczepień czy innych 
tego typu niepraktycznych 
dla farmaceutów zagadnień, 
bez których u nas jakiekolwiek 
szkolenie, nie tylko dla farma-
ceutów, trudno byłoby znaleźć. 
Prezentowała podstawy 
prawne wykonywania 
szczepień, wymogi wobec 
farmaceutów i aptek związane 
ze szczepieniami, zasady 
przechowywania szczepionek, 
warunki kwali�kacji do 
szczepień, pytania o leki, 
uczulenia i inne, które trzeba 
zadać każdemu pacjentowi 
przed zaszczepieniem. To był 
kurs przygotowujący nie do 
szczepień w ogóle, ale do 
szczepień przeciwko grypie, 
więc były też informacje 
o grypie jako chorobie, 
o jej przebiegu, możliwych 
powikłaniach, o zaletach tych 
szczepień i różnych rodzajach 
iniekcji, o ewentualnych powi-
kłaniach, podawaniu adrena-
liny w razie potrzeby i o tym, 
kiedy farmaceuta powinien 
zaniechać samodzielnych 
działań w przypadku wstrząsu 
ana�laktycznego i wezwać 
pomoc lekarską. Wszystko 
szczegółowo opisane, wsparte 
protokołami, których należy się 
trzymać. Szkolenie dawało też 
wiedzę o tym, co trzeba zrobić 
po szczepieniu. O tym, jak się 
składa protokół z wykonania 
szczepienia, co się robi ze 
zużytymi materiałami. Innymi 
słowy, ta teoria była bardzo 
blisko praktyki, koncentrowała 
się na zagadnieniach, które są 
potrzebne, żeby wykonywać 
szczepienia w praktyce. Dawała 
bardzo dużo rzeczywiście przy-
datnych informacji. Potem była 
natomiast część praktyczna, 
na fantomach. Mogła trwać 
do czterech godzin, ale wiele 
zależało od tego, jak uczestnik 

kursu sobie radzi. Najkrócej 
musiała trwać godzinę.

To szkolenie było płatne?
Tak, kosztowało kilkadziesiąt 
funtów i było odnawialne, 
z tym że to szkolenie 
odnawialne było już tańsze. 
Domyślam się, że odnawial-
ność miała związek z tym, że 
kurs ten skoncentrowany był 
na szczepieniach przeciwko 
grypie, a o grypie co roku 
pojawiają się jakieś nowe 
informacje, bo wirus mutuje. 
Co roku są w związku 
z tym nowe szczepionki.

Czy pacjenci, którzy chcą 
się poddać szczepieniu 
przeciwko grypie w aptece, 
muszą za to zapłacić?
Tak, jest to usługa płatna. 
Firmom prowadzącym 
apteki tym bardziej zależy, by 
farmaceuci byli do szczepień 
przygotowani, a pacjenci 
zainteresowani nimi. Zachęca 
się więc pacjentów do 
szczepień i to jest jedno 
z zadań farmaceutów. 
Oczywiście chodzi więc 
o pieniądze wpływające do 
aptek z tego tytułu, ale system 
został tak zaprojektowany, 
bo to zapewnia wysoką 
wyszczepialność przeciwko 
grypie. A właśnie na tym 
zależy państwu, bo epidemie 
grypy w Anglii są bardzo 
zjadliwe. Wszystko prowadzi 
więc do tego, by ograniczyć 
negatywne skutki grypy.

Czy farmaceuci i apteki 
zabezpieczają się jakoś 
przed skutkami ewentual-
nych błędów lub powikłań 
związanych z podaniem 
szczepionki przeciw grypie? 
Są specjalne ubezpieczenia?
Są takie ubezpieczenia i każdy 
farmaceuta, obok tego, co 

mgr farmacji
Karolina Wotlińska-Pełka   
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Firmom prowadzącym 
apteki zależy, by 
farmaceuci byli do 
szczepień przygotowani, 
a pacjenci zainteresowani 
nimi. Zachęca się więc 
pacjentów do szczepień 
i to jest jedno z zadań 
farmaceutów. Oczywiście 
chodzi więc o pieniądze 
wpływające do aptek 
z tego tytułu, ale system 
został tak zaprojektowany, 
bo to zapewnia wysoką 
wyszczepialność 
przeciwko grypie.

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

robi apteka w tej sprawie, 
zabezpiecza się dodatkowo 
we własnym zakresie. Takie 
ubezpieczenia są niezbędne, bo 
choć w Anglii wszystko odbywa 
się grzecznie i sympatycznie, 
to gdy pojawia się problem, 
pacjent natychmiast skarży 
aptekę. Przyczyną mogą być 
wątpliwości co do kwali�kacji 
osoby szczepiącej, sposobu 
wykonania szczepienia, ale 
i odczyny poszczepienne. Stąd 
nacisk na bardzo praktyczny 
przebieg szkoleń, by farma-
ceuta w każdym momencie 
wiedział, jak się zachować, jak 
zareagować na pojawienie się 
problemu, a tym samym – by 
wiedział wszystko, co mu się 
może w takiej sytuacji przydać 
w praktyce, bo to zwiększa 
bezpieczeństwo pacjentów. 
Co warto podkreślić, wszystkie 
protokoły, których wypełnienia 
wymaga szczepienie, pisane są 
bardzo prostym językiem. U nas 
powiedziano by, że są napisane 
tak, jakby były adresowane do 
przedszkolaków. Ale to bardzo 
pomaga, gdy farmaceuta 
wykonuje szczepienie, bo nie 
musi się skupiać na dokumen-
tacji, wczytywać w nią, żeby ją 
prawidłowo wypełnić. Punktem 
wyjścia jest przekonanie, 
że farmaceuta musi znać 
specy�kację szczepionki 
na bieżący rok i dobrze 
wykonywać szczepienia.

Nie banalizuje się 
w ten sposób szczepień 
i pracy farmaceutów?
Nie uważam tak. Szczepienie 
to nie operacja na otwartym 
sercu. Szacuje się, że na milion 
wykonanych w aptekach 
szczepień rocznie dochodzi 
do trzech, czterech ciężkich 
odczynów ana�laktycznych, 
więc jest to rzadkość. 
Koncentruje się więc uwagę na 
czym innym, ale jednocześnie 
przygotowuje farmaceutę, 
by również w takiej sytuacji 
sobie poradził. Gorączka, 
ból głowy, pokrzywka nie są 
natomiast traktowane jako 
wielki problem. W końcu 

pacjentowi podaje się coś, co 
ma wywołać reakcję orga-
nizmu, organizm może więc 
zareagować w jakiś sposób 
na szczepionkę. Zmuszony do 
pracy, dzięki której wytworzyć 
ma odporność na chorobę, 
może się buntować.

Inne kraje, nie tylko zresztą 
europejskie, podążają 
podobną ścieżką.
Zostałam niedawno popro-
szona o napisanie artykułu 
o uprawnieniach polskich 
farmaceutów jako o dobrym, 
nowym zjawisku, które 
zachodzi na naszym rynku. 
Odmówiłam, bo w Polsce 
farmaceuci nie mają uprawnień 
i jak na razie nic się w tej 
sprawie nie zmienia. O upraw-
nieniach jedynie się mówi, 
ale się ich nie wprowadza. 
Widać to zwłaszcza wtedy, gdy 
przyglądamy się uprawnieniom 
farmaceutów w innych 
krajach. W USA, gdzie opieka 
farmaceutyczna i różne usługi 
farmaceutyczne pojawiły się 
najwcześniej, także szczepienia 
pacjentów w aptekach rozpo-
częto wcześniej niż w Europie. 
Włącznie ze szczepieniami dla 
podróżnych. W tamtejszych 
aptekach wykonywane są 
też testy serologiczne, dzięki 
którym wykryć można m.in. 
zakażenie HIV. Farmaceuci 
przeprowadzają badania 
diagnostyczne u pacjentów 
z infekcjami, sprawdzając, czy 
jest to infekcja wirusowa, czy 
bakteryjna i w razie potrzeby 
od razu wydają antybiotyk. 
Oczywiście nie jakiś tam 
antybiotyk, ale taki, który został 
wskazany w odpowiednim 
protokole. We Francji 
farmaceuci również badają 
pacjentów pod tym kątem. I to 
zarówno jeśli chodzi o infekcje 
układu oddechowego, jak 
i moczowego. Szczepią, choć 
nie zawsze mają wydzielone 
pokoje konsultacyjne do 
spotkań z pacjentami. Czasem 
szczepienie odbywa się po 
prostu za parawanem. I nikomu 
to nie przeszkadza, bo chodzi 

o skuteczność prowadzonych 
działań. A nawet szczepienia 
wykonane za parawanem efekt 
dają. Francuscy farmaceuci 
zaszczepili w minionym sezonie 
milion osób przeciwko grypie, 
czym przyczynili się do wzrostu 
wyszczepialności przeciwko 
niej we Francji. Tam zaszcze-
pionych przeciwko grypie jest 
ponad 40 proc. społeczeństwa 
i panuje opinia, że to mało, więc 
władzom zależy, by poprawić te 
wynik. U nas, dla porównania, 
przeciwko grypie szczepi 
się 4 proc. mieszkańców. 
Francuzi wybrali jednak inny 
schemat działania niż my. Dali 
sobie czas na przygotowanie 
pokojów konsultacyjnych, a na 
pierwszym planie umieścili 
pacjenta i jego bezpieczeństwo 
zdrowotne. Z tego samego 
powodu uruchamiają 
w aptekach wideokonferencje 
z lekarzami, podczas których 
analizują wyniki badań 
pacjentów, wykonują 
teleechokardiogramy i w czasie 
rzeczywistym konsultują się 
z lekarzami. Za to dostają 
pieniądze. Wynagrodzenie 
otrzymują też za to, że wydają 
pacjentom generyki oraz że 
pilnują, by konkretny pacjent 
otrzymywał zawsze ten sam 
generyk. Prowadzą serwis 
kardiologiczny i astmatyczny. 
To wszystko, oprócz marży za 
leki, stanowi przychód apteki. 
Niemcy natomiast szykują 
się właśnie do rozpoczęcia 
powszechnych szczepień 
przeciwko odrze, bo wcześniej 
nie było to w Niemczech 
obowiązkowe szczepienie. Te 
szczepienia będą wykonywane 
również w aptekach. 
Jednocześnie Niemcy 
przystępują też do rozwijania 
telefarmacji. Za tymi wszystkimi 
działaniami farmaceutów 
kryją się uprawnienia, które 
przypisano do tego zawodu. 
Dlatego w moim odczuciu nie 
ma w Polsce uprawnień dla 
farmaceutów, o których można 
by dziś pisać jako o nowości.
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Gdy po latach niemal 
całkowitej wolno-
amerykanki atmosfera 

wokół reklam suplementów 
diety zaczęła gęstnieć, szybko 
została rozładowana. Do dziś 
tajemnicą jest, jak to się stało. 
Był w każdym razie projekt 
ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia, który 
miał zlikwidować patologię 
w tym zakresie, ale nagle 
zniknął. Przestał być obiektem 
zainteresowania rządzących. 
Producenci woleli jednak 
dmuchać na zimne. Teraz 
reklamują przede wszystkim 
wyroby medyczne, bo to 
pozwala im dalej na pełną 
swobodę. W końcu w sprawie 
suplementów diety przygo-
towali dwie samoregulacje. 

Miały one dowieść, że zależy 
im na wyeliminowaniu ze 
swojego grona producentów 
suplementów, którzy zamiesz-
czają w treściach reklam 
nieprawdziwe informacje.

Przestawienie się producentów 
z reklamowania suplementów 
diety na reklamowanie 
wyrobów medycznych nie jest 
więc skutkiem przemyślanych 
i konsekwentnych działań 
podjętych przez rząd i resort 
zdrowia po to, by ich odbiorcy 
nie byli wprowadzani w błąd. 
I jednocześnie wypadkiem 
przy tej pracy, spowodo-
wanym tym, że skoro powstały 
przepisy regulujące reklamy 
suplementów, producenci, 
by dalej mieć wolną rękę, 

uciekli w stronę wyrobów 
medycznych. Było to ucieczką 
do przodu, żeby mogli zade-
monstrować, że sami chcą, by 
nie było nierzetelnych reklam. 
Bo – warto przypomnieć – 
rząd miał plany, by ukrócić 
wolnoamerykankę w rekla-
mach suplementów diety.

PRO TE ZAŁO ENIA  
ZA AZ  I  AR

Prace nad mającą do tego 
doprowadzić nowelizacją 
ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia były już 
bardzo zaawansowane. Jej 
założenia były proste. Reklamy 
suplementów diety nie mogą 
wprowadzać ich odbiorców 
w błąd poprzez stosowanie 
w nazwach suplementów 
członu głównego wspólnego 
z nazwą wyrobu medycznego, 
kosmetyku lub produktu 
leczniczego. Czyli poprzez 
stosowanie w odniesieniu 
do suplementów tzw. marek 
parasolowych. Nowelizacja 
zakazywała też wprowadzania 
w błąd co do właściwości 
suplementów. Służyć temu 
celowi miał m.in. obowiązek 
zamieszczania w prezentacjach 
i reklamach suplementów 
informacji: „Suplement diety 
jest środkiem spożywczym, 
którego celem jest uzupeł-
nienie normalnej diety”.

W projektowanej nowelizacji 
była też mowa o sposobie 
prezentacji i reklamowania 
suplementów, zakaz wykorzy-
stywania w nich wizerunku lub 
rekomendacji rzeczywistego 
lub �kcyjnego lekarza, 
farmaceuty, pielęgniarki, 
położnej lub osoby posiada-
jącej wykształcenie medyczne 
lub pokrewne oraz ogromne 

o których czasem się mówi, 

są więc niepotrzebne, bo 

od strony merytorycznej 

jesteśmy przygotowani do jej 

wprowadzenia. Podobnie jak 

farmaceuci z innych europej-

skich krajów, którzy już przecież 

opiekę zapewniają. Wiedzy 

towarzyszyć musi jednak odpo-

wiednie wsparcie softwarowe.

Tu jednak może pojawić 

się problem. Optymalizacja 

aplikacji nie wystarczy, jeśli 

nie zostanie zintegrowana 

z systemem, który będzie 

udostępniać dane o pacjen-

tach. To może być IKP, czyli 

indywidualne konto pacjenta, 

albo EDM, czyli elektroniczna 

dokumentacja pacjenta. 

I właśnie to jest źródłem 

problemu. Bo zapowiedzi, 

R E K L A M A

Samoregulacje.  Ile dały?
Niedawno 

zaprezentowany został 
projekt ustawy 

o wyrobach medycznych. 
Jednocześnie słychać 

głosy, że pora na 
nowelizację ustawy 
o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia. 
I w jednym, i w drugim 

przypadku konsekwencją 
prac mogą być zapisy 

regulujące w końcu rynek 
reklam suplementów 

diety i wyrobów 
medycznych. Czy jednak 

do tego dojdzie? Temat 
wałkowany jest od lat, 

padały w tej sprawie 
mocne słowa i rozmaite 

zapewnienia, tymczasem 
odbiorcy reklam dalej 

wprowadzani są w błąd.
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kary – do 20 mln zł 
– za złamanie przepisów.

Potem przeprowadzono 
konsultacje społeczne 
projektu, w wyniku których 
zgłoszono do niego rozmaite 
uwagi. W podobnym czasie 
organizacje producentów 
suplementów nagle 
poinformowały o opracowaniu 
Kodeksu Dobrych Praktyk 
Reklamy Suplementów Diety, 
którego powstanie zapowiadały 
wiele miesięcy wcześniej, ale 
nie dotrzymywały żadnego 
podanego przez siebie terminu. 
A tu nagle okazało się, że 
kodeks już jest, że podpisało się 
pod nim wielu producentów 
i z tego powodu – w ich 
opinii – sprawę należy uznać 
za załatwioną. Zdumienia 
takim rozwojem wypadków 
nie krył nawet UOKiK, który 
analizował kolejne wersje 

tworzonego przez miesiące 
kodeksu i wskazywał ich 
słabości. Co konkretnie? Że 
kodeks nie wnosi niczego 
nowego, a jedynie zakłada to, 
co już i tak jest w przepisach.

BRAK SKUTECZNEGO 
NADZORU

Nagłe ujawnienie kodeksu 
mogło być spowodowane 
trwającymi wtedy pracami 
nad nowelizacją ustawy 
o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia, ale nie tylko. Uwadze 
producentów nie mogło 
umknąć działanie przy resorcie 
zdrowia Zespołu 
ds. uregulowania reklamy 
leków, suplementów diety 
i innych środków spożywczych 
oraz wyrobów medycznych. 
A ten na zakończenie swoich 
prac stwierdził, że reklamy 
suplementów diety, a także 

leków i wyrobów medycznych 
często wprowadzają odbior- 
ców w błąd. Podkreślił też, że 
brakuje skutecznego nadzoru 
nad reklamami. Za słuszny 
uznawał pomysł wprowadzenia 
zakazu marek parasolowych dla 
produktów o różnym statusie 
prawnym, chciał, żeby organy 
kontrolne mogły natychmia-
stowo wstrzymać reklamy. 
Sugerował wprowadzenie 
bardziej dotkliwych sankcji za 
reklamy naruszające prawo. 

Wcześniej była też wspólna 
akcja 12 instytucji pod hasłem 
„Suplementy to nie leki”, 
w której efekcie powstał 
poradnik dla konsumentów. 
Szefowie dwóch z tych 
instytucji – UOKiK i GIS – 
rozesłali do 315 producentów 
i dystrybutorów suplementów 
diety informację, w której 
zwracali uwagę na nierzetel-

R E K L A M A
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ność reklam. Wypunktowali 
w niej, jakich treści nie mogą 
zawierać reklamy i odwołali 
się do Kodeksu Etyki Reklamy 
z 2014 r. Prosili o wery�kację 
sposobu i treści prezentacji 
oraz reklamy suplementów, 
zasugerowali wdrożenie 
działań samoregulujących. To 
ostatnie być może dlate- 
go, że wtedy jeszcze nie 
rozważano zmian w ustawie 
o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia lub dlatego że 
wydawały się zbyt odległe, 
a problem nierzetelnych 
reklam gwałtownie narastał.

PRAC NIE 
KONTYNUOWANO

Później był jeszcze 
w Sejmie parlamentarny 
Zespół ds. regulacji rynku 
farmaceutycznego. W maju 
2017 r. spotkał się, żeby 
dyskutować o suplementach 
diety. Jego członkowie 
przedstawili swoje – bardzo 
odmienne – racje i więcej już 
do rozmowy na ten temat 
na tym forum nie powrócili. 
W obecnej kadencji zespół 
ten nie został reaktywowany.

Przepadł też bez wieści 
projekt nowelizacji ustawy 
o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia, mimo że prace 
nad nim były w zasadzie 
ukończone. Po konsultacjach 
społecznych prac nad 
nim nie kontynuowano, 
nie wyjaśniając przyczyn 
takiej decyzji. Organizacje 
producentów suplementów 
diety prezentowały natomiast 
stanowisko, że przestał być 
potrzebny, skoro wprowadziły 
w życie swój kodeks.

PROBLEM 
NIEROZ I ZAN

Tyle że jego istnienie nie 
rozwiązało w zasadzie 
żadnego problemu. Po 

pierwsze dlatego, że kodeks 
– ujmując rzecz skrótowo – 
przewidywał wewnętrzne, 
czyli dokonywane w gronie 
producentów, karanie za 
złamanie jego postanowień. 
Odbiorcy reklam, konsumenci 
suplementów diety nie 
mieliby więc o ich nałożeniu 
pojęcia. Na dodatek kary te 
nie miały mieć charakteru 
�nansowego, więc nie byłyby 
dotkliwe. Takie kary, o ile 
w ogóle by je nakładano, 
nie odstraszałyby więc 
innych producentów od 
łamania zapisów kodeksu. 
Bo nie warto przejmować 
się upomnieniem, skoro 
nikt się o nim nie dowie. 
Po drugie – producenci 
postanowili nie narażać się 
na kodeksowe obostrzenia 
i zaczęli równolegle produ-
kować wyroby medyczne. 
Pod tymi samymi nazwami co 
suplementy, korzystając więc 
ze sprawdzonych wzorców. 
I to wyroby medyczne, nie 
suplementy diety zaczęli od 
pewnego momentu głównie 
reklamować. A o wyrobach 
medycznych ustawa o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia 
i kodeks nic nie mówią.

A ON RET  CI  
NIE MA

Na początku tego roku, 
gdy interpelację w sprawie 
uregulowania reklamy 
leków, suplementów diety 
i wyrobów medycznych 
złożyła posłanka Marcelina 
Zawisza, braku konkretnych 
aktualnych pomysłów na 
rozwiązanie problemu 
reklamy suplementów nie 
ukrywała Józefa Szczurek-
-Żelazko, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia. 
Odpowiedziała bowiem 
jedynie, że trwają prace 
koncepcyjne nad nowelizacją 
ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia, mające 

m.in. i tę kwestię na uwadze. 
Nie wspomniała jednak 
o dawnym projekcie leżącym 
gdzieś w ministerialnej szu�a-
dzie i powodach takiej decyzji 
rządzących sprzed kilku lat 
ani o tym, czy prezentowane 
wtedy rozwiązania zostaną 
teraz wykorzystane w jakimś 
zakresie, a jeśli tak – w jakim.

POROZUMIENIE BEZ 
ZNACZENIA

Sekretarz stanu wspomniała 
natomiast o tym, że jesienią 
ub.r. podpisano porozumienie 
nadawców telewizyjnych 
oraz organizacji zrzeszających 
producentów suplementów 
diety w sprawie zasad 
rozpowszechniania reklam 
suplementów diety. Tyle że 
to porozumienie niewiele 
zmienia. Przede wszystkim 
dlatego, że ogranicza się do 
nadawców telewizyjnych, 
a tym samym pomija 
wszystkie inne media: prasę, 
radio i internet. Tymczasem 
wydatki reklamowe produ-
centów w internecie z roku na 
rok znacznie rosną, a siedzenie 
przed komputerem zastępuje 
już dziś wielu osobom 
oglądanie telewizji. Poza tym 
porozumienie, jak kodeks 
etyczny sprzed kilku lat, znów 
ma charakter samoregulacji. 
To oznacza, że złamanie zasad 
w nim zapisanych nie wiąże 
się z żadnymi sankcjami czy 
karami �nansowymi. Biorąc 
pod uwagę wcześniejsze 
doświadczenia, również 
tę samoregulację można 
potraktować więc jako kolejne 
działanie branży, które ma 
powstrzymać regulatora 
przed wprowadzeniem zmian 
w przepisach. A tylko zmiany 
w prawie, obowiązujące 
wszystkich producentów 
suplementów diety, będą 
dawały rzeczywiste, a nie tylko 
pozorne efekty. A tego, jak 
widać, nie osiągnie się bez 

Jesienią ub.r. podpisano 
porozumienie nadawców 

telewizyjnych oraz 
organizacji zrzeszających 

producentów 
suplementów diety 

w sprawie zasad 
rozpowszechniania 

reklam suplementów 
diety. Tyle że to 

porozumienie niewiele 
zmienia.
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dotkliwych i nieuchronnych 
kar pieniężnych. Z punktu 
widzenia konsumentów 
korzystne mogłoby być 
także wprowadzenie innych 
restrykcji, szczególnie nakazu 
publicznego informowania 
o nałożonych karach.

Co warto jeszcze dodać, 
pojawienie się tego poro-
zumienia dobitnie dowodzi 
czegoś, czemu producenci 
chętnie by zaprzeczyli. Że 
szumnie podpisany jakiś czas 
wcześniej kodeks etyczny 
nie zdał egzaminu. Bo gdyby 
zdał, nie trzeba by przecież 
podpisywać żadnego 
kolejnego dokumentu. 
Porozumienie, o którym 
wspominała Szczurek-Żelazko, 
byłoby więc niepotrzebne.

Obecnie, w pół roku od 
wejścia w życie tego 
porozumienia, zauważyć 
można jeszcze jedną rzecz 
– widz telewizyjny, który 
nie ma pojęcia o istnieniu 
porozumienia, może do dziś 
trwać w przekonaniu, że w tej 
sprawie nic się nie zmieniło. 
Paragraf 5 porozumienia 
mówiący o tym, że reklamę 
suplementu oznacza się 
informacją gra� czną z tekstem: 
„Suplement diety. Zawiera 
składniki, które wspomagają 
funkcje organizmu poprzez 
uzupełnianie normalnej 
diety. Nie ma właściwości 
leczniczych”, pozostaje 
bowiem nieskuteczny. 
Reklamy są tak konstruowane, 
że nawet jeśli tekst ten się 
pojawia, to w sposób, który 
umyka uwadze widza.

A poza tym od pewnego 
czasu to nie reklamy 
suplementów diety, ale 
wyrobów medycznych są 
poważniejszym problemem, 
jeśli weźmie się pod uwagę 

prawidłowość treści, które 
docierają do ich odbiorców.

IMPLEMENTACJA,
ALE NIE TYLKO

Biorąc to wszystko pod 
uwagę, można się obawiać, że 
trwające obecnie prace nad 
nowelizacją ustawy o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia, 
o których mówił niedawno 
wiceminister zdrowia Maciej 
Miłkowski, nie będą miały 
większego znaczenia. Ewentu-
alne ograniczenia prezentacji 
i reklamy suplementów diety, 
wprowadzenie obowiąz-
kowych napisów na ich 
opakowaniach, zakaz wprowa-
dzania ich odbiorców w błąd, 
a nawet ogromne kary wydają 
się dziś bowiem bezcelowe, 
skoro rynek przestawił się na 
wyroby medyczne i to je dziś 
reklamuje. Nie zważając na 
zapisy branżowego kodeksu, 
który dotyczy przecież 
nie wyrób medycznych, 
a jedynie suplementów, więc 
z formalnego punktu widzenia 
trudno im cokolwiek zarzucić.

Znacznie większe znaczenie 
można natomiast przypisywać 
projektowi ustawy o wyrobach 
medycznych. Jest to projekt 
autorstwa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, 
pod którego nadzorem 
pozostają – jak sama nazwa 
wskazuje – wyroby medyczne. 
Zasadniczo projekt ma 
prowadzić do implementacji 
do polskiego prawa dwóch 
unijnych rozporządzeń,
ale jednocześnie może
przyczynić się do wpro-
wadzenia rozwiązań, które 
uregulują rynek reklam 
wyrobów medycznych 
i jednocześnie ukrócą praktyki 
polegające na wprowadzaniu 

w błąd potencjalnych 
odbiorców tych reklam.

PROJEKT USTAWY 
O WYROBACH

Jak można przeczytać 
w uzasadnieniu do tej 
ustawy, wprowadza ona 
przepisy regulujące zasady 
prowadzenia reklamy 
wyrobów medycznych oraz 
reklamy usług świadczonych 
przy pomocy wyrobów. 
Wymienia szczególne formy 
reklamy, począwszy od reklam 
prasowych, na sponsorowaniu 
kongresów naukowych 
skończywszy, co ma pozwolić 
na wyeliminowanie obecnie 
spotykanych na rynku 
niekorzystnych zjawisk. 
Dlatego projektowane 
przepisy określają elementy 
składowe reklam, formę 
ich prowadzenia, sposób 
formułowania komunikatów 
reklamowych oraz rodzaje 
decyzji nakładanych przez 
prezesa URPL. Ograniczenia 
dotyczące reklam usług, 
w których wykorzystywane 
są wyroby medyczne, mają 
natomiast prowadzić do 
tego, by reklamy te nie 
obiecywały efektów, które są 
niemożliwe do osiągnięcia.

To nie reklamy 
suplementów diety, ale 
wyrobów medycznych są 
poważniejszym 
problemem, jeśli weźmie 
się pod uwagę 
prawidłowość treści, które 
docierają do ich 
odbiorców.
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W projekcie napisano więc, że 
reklama wyrobu nie może:

• sugerować, że użycie wyrobu 
umożliwia uniknięcie konsul-
tacji lekarskiej lub zaleconej 
przez lekarza lub inną 
osobę wykonującą zawód 
medyczny terapii, zabiegu 
lub badań diagnostycznych,

• sugerować, że brak stoso-
wania wyrobu spowoduje 
pogorszenie stanu zdrowia,

• posługiwać się sformuło-
waniami, które nie mają 
ugruntowanego znaczenia,

• posługiwać się stwierdze-
niami lub oświadczeniami, 
które mówią, że wyrób jest 
nieomylny, niezawodny 
albo że coś jest pewne lub 
gwarantowane, a stosowanie 
wyrobu przyczyni się do 
poprawnego leczenia,

• zawierać treści, które mogą 
prowadzić do błędnej 
autodiagnozy przez 
przytaczanie szczegółowych 
opisów przypadków 
i objawów choroby,

• sugerować, że nawet osoba 
zdrowa stosująca wyrób 
poprawi swój stan zdrowia,

• wykorzystywać przesad-
nych, alarmujących lub 
wprowadzających w błąd 
wyrażeń, gra�k i innych 
materiałów obrazujących 
zmiany w ludzkim ciele 
spowodowane chorobą 
lub urazem, lub wpływem 
wyrobu na ciało ludzkie, 

• prezentować wyłącznie pozy-
tywnych informacji o wyrobie 
z pominięciem negatywnych,

• wykorzystywać wizerunku 
osób podających się za 
osoby wykonujące zawody 
medyczne lub przedstawiać 
osób prezentujących wyroby 
w sposób sugerujący, że 
wykonują taki zawód,

• sugerować, że podmiot 
reklamujący lub wystę-
pujący, lub przywołany 
w reklamie jest podmiotem 
licznym, naukowym lub 
badawczym albo że 
prowadzi taką działalność.

Dodatkowo według 
projektu ustawy o wyrobach 
medycznych reklamy wyrobów 
nie mogą być skierowane 
wyłącznie lub głównie do dzieci.

Oczywiście to prawnicy 
muszą ocenić, czy zawarte 
w tym projekcie zapisy nie 
pozostawiają producentom 
jakichś furtek, dzięki którym 
mogliby nadal uprawiać 
reklamową wolnoamerykankę. 
Jednak ustawa budzi ogromne 
nadzieje. Rosną one dodatkowo 
pod wpływem deklaracji 
wiceministra Miłkowskiego, 
że planowana jest nowelizacja 
ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia. Bo w niej 
mogą znaleźć się przecież 
zapisy dotyczące reklamowania 
suplementów diety. Jeśli tak 
się stanie, nie będzie możliwe 
wykonanie przez producentów 
takiego manewru, jak 
ten sprzed dwóch, trzech 
lat. Warunek – przepisy 
nie mogą być dziurawe, 
a potencjalne kary grożące za 
ich nieprzestrzeganie muszą 
być dotkliwe i nieuchronne.

Ewentualne ograniczenia 
prezentacji i reklamy 
suplementów diety, 

wprowadzenie 
obowiązkowych napisów 

na ich opakowaniach, 
zakaz wprowadzania ich 

odbiorców w błąd, 
a nawet ogromne kary 

wydają się dziś 
bezcelowe, skoro rynek 

przestawił się na wyroby 
medyczne i to je dziś 

reklamuje. Małgorzata Grosman
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Kwestia motywowania 
pracowników nie jest 

nowa, więc COVID-19 wiele 
nie zmienił. OK, może dał 
niektórym pretekst, żeby 
poczuć się zdemotywowanymi. 
Pytanie tylko, czy jeszcze pod 
koniec ubiegłego roku te osoby 
naprawdę były zmotywowane 
i zaangażowane w pracę? 
Z moich rozmów wynika, że 
niekoniecznie. Jednocześnie za 
motywowanie farmaceutów do 
pewnego stopnia odpowiadają 
ich przełożeni. To jednak wcale 
nie znaczy, że wyłącznie oni. Od 
dawna wychodzę z założenia, 
że najskuteczniejszą motywacją 
jest ta wewnętrzna, za którą 
odpowiadamy sami. Podsta-
wową rolą kierownika jest 
natomiast tworzenie warunków 
do rozwoju tejże właśnie 
motywacji wewnętrznej.

ZA ANIE NA PI CI  
POZIO AC

Przejdźmy zatem do praktyki. 
Żeby w ogóle mówić 
o jakimkolwiek motywowaniu, 
należy zacząć od podstawy 
podstaw. Bez tego wszystkie 
teorie motywacyjne, działania 
oraz zachowania mające na celu 
zwiększenie produktywności 
pracownika apteki, a także 
całego zespołu są raczej 
bezcelowe. O czym mowa? 
Oczywiście o zaufaniu i wiem, 
że być może spodziewaliście 
się jakiegoś przełomowego, 
innowacyjnego wniosku, 
ale postarajcie się pracować 
wydajnie „pod dowództwem” 
kogoś, komu nie ufacie. Ponadto 
„zaufanie” rozumiem 

zdecydowanie szerzej i posłużę 
się tutaj zasadą zaczerpniętą 
z nurtu Management 3.0. 
Zgodnie z nią, aby zaufanie 
w zespole było pełne, 
powinno być budowane 
na pięciu poziomach:
1) kierownika do aptekarzy,
2) aptekarzy do kierownika,
3) każdego z aptekarzy 

do siebie,
4) wzajemne członków 

zespołu apteki, 
5) aptekarzy do placówki, 

w której pracują. 

Jeżeli uda się osiągnąć zaufanie 
na wspomnianych poziomach, 
motywowanie staje się możliwe, 
a czasem nawet łatwe, ponieważ 
zaczyna wypływać z wewnętrz-
nego zaangażowania.

Podstawą zaufania jest 
wzajemne poznanie się. 
Ostatecznie trudno jest zaufać 
komuś, kogo się nie zna.

Drugim ważnym czynnikiem 
mającym wpływ na motywo- 
wanie farmaceutów jest 
usuwanie im z pracy 
tzw. demotywatorów. Tutaj 
rola kierownika jest kluczowa. 
W ogóle warto wspomnieć, 
że czynniki wpływające na 
poziom zaangażowania 
pracy w aptece możemy 
podzielić na trzy kategorie:
1. Demotywatory, czyli 

wszystkie te zjawiska, które 
sprawiają, że farmaceutom 
chce się pracować 
mniej lub z mniejszym 
zaangażowaniem.

2. Niemotywatory, czyli to, 
co nie ma bezpośredniego 
wpływu na zwiększenie 
wydajności i skuteczności, ale 
brak określonego czynnika 
powoduje spadek motywacji 
(przykładem może być tutaj 
np. regularna premia).

3. Motywatory, czyli wszystko 
to, co powoduje wzrost 
zaangażowania.

Zadaniem kierownika apteki 
lub osób wspierających go 
jest więc przede wszystkim 
nie tyle motywowanie, ile 
usuwanie przeszkody na 
drodze farmaceuty do automo-
tywacji, żeby czuł się dobrze 
i bezpiecznie w swojej aptece.

Ważne jest, aby kierownik 
upewniał się, czy jego pracow-
nicy mają niezbędne warunki 
do pracy, a więc również do 
automotywacji. Poniżej narzę-
dzie, dzięki któremu będzie 
mógł to robić. Polega ono na 
zadaniu sobie konkretnego 
pytania w trzech obszarach. 
Następnie konieczna jest 
szczera odpowiedź i oczywiście 
wyciagnięcie wniosków.

 POCZ CIE A TONO II 
I  O PETENC I

Czy twój farmaceuta czuje się 
bezpiecznie i komfortowo 
w pracy oraz ma odpowiednią 
wiedzę do wykonania 
powierzonych mu zadań?

Szczególnie w przypadku osób 
niedoświadczonych oraz tych 
z dużą praktyką, ale dopiero 
zatrudnionych upewnianie się 

Aptekarz 
zmotywowany pracuje 

lepiej? Nawet nie 
wiecie, jak często zdarza 

mi się słyszeć takie 
stwierdzenia podczas 

szkoleń dla 
kierowników aptek. Jest 

w tym dużo prawdy, 
więc nie dziwi mnie 

również logicznie 
postawione pytanie: jak 

motywować 
farmaceutów nie tylko 

do skuteczniejszej 
pracy, ale także do 

samorozwoju. 
Szczególnie dziś, kiedy 

świat założył dość 
specy�czną koronę.

Jacek Olszewski
trener sprzedaży, 
trener aptekarski, 

coach

Aptekarz 
zmotywowany 
pracuje lepiej
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Zaufania nie zbuduje się 
bez wzajemnego 
poznania. Gdy to zostanie 
osiągnięte, kolejnym 
zadaniem kierownika jest 
usunięcie wirtualnych 
czynników 
demotywujących 
pracownika. Sukces 
w tym zakresie wzmocni 
automotywację 
w członkach grupy.

M O T Y W O W A N I E  Z E S P O Ł U  A P T E K A R S K I E G O

zmotywowany 
pracuje lepiej

odnośnie do ich kompetencji jest 
sprawą kluczową. I nie mam tutaj 
na myśli kompetencji farmaceu-
tycznych. Kieruję uwagę raczej 
na umiejętności miękkie, obsługi 
pacjenta czy też sprzedażowe. 
Wielu farmaceutów boi się lub 
wstydzi przyznać, że czegoś 
nie wie. Onieśmielenie i brak 
znajomości nowego środowiska 
może także budzić obawę, że 
źle się interpretuje komunikaty 
kierownika. Komunikacja, 
zwłaszcza dziś, kiedy poziom 
stresu jest podniesiony, wymaga 
jeszcze większej precyzji oraz 
dostosowania do stylu komuni-
kacji drugiej strony. Na to oczywi-
ście ma również wpływ zaufanie, 
o którym pisałem wyżej.

Brak zaufania powoduje brak 
dopytania, czego konsekwencją 
są błędy, opóźnienia, a nawet 
wyizolowanie farmaceuty 
i spadek jego motywacji. 
Ultraprecyzyjna komuni-
kacja jest niezbędna dla 
wzmacniania motywacji 
i produktywności w aptece.

2. POCZUCIE 
PO IADANIA NARZ DZI 
DO KOMFORTOWEGO 

WYKONYWANIA PRACY

Czy twój farmaceuta ma 
narzędzia zapewniające 
mu komfort w pracy?

Czasem brak długopisu lub 
miejsca, w którym aptekarz 
będzie mógł w spokoju przez 
chwilę pomyśleć, policzyć etc.,  
może go skutecznie zdemoty- 
wować. I nie jest to absolutnie 
marudzenie, ale bardzo 
współczesne podejście do pracy. 
Trudno jednak zakomunikować 
kierownikowi, do którego 
nie ma się dużego zaufania, 
iż jakaś błahostka psuje 
aptekarzowi pracę. Powody 
takiego zachowania opisałem. 
I tutaj warto, aby to kierownik 
wyszedł z inicjatywą i zapytał 
o warunki pracy w aptece 
i – w miarę możliwości – udzielił 

farmaceutom wsparcia 
techniczno-organizacyjnego.

 IADO O  B CIA 
CZ CI  CAŁO CI

Czy twój pracownik ma świado-
mość, że to, co robi, ma wpływ 
na całokształt pracy apteki?

Kierownicy powinni pamiętać, 
że tutaj ważniejszy jest punkt 
widzenia farmaceuty niż ich 
własny. Cały czas spotykam 
się jeszcze z przekonaniem, że 
pracownik powinien przyjść do 
pracy i pracować, ponieważ za 
to dostaje pieniądze. Z tech-
nicznego punktu widzenia 
to prawda. Pozostaje jednak 
jeszcze sfera emocjonalna, 
a ta wymaga doświadczenia 
poczucia bycia ważnym. 
Jestem oczywiście świadomy, 
iż wielu kierownikom mogą 
przyjść do głowy myśli takie jak: 
„przecież on o tym wie, po co 
mam mu powtarzać ciągle to 
samo, jest dorosły, to przecież 
wie, z kim i po co pracuje”. 
Jeżeli jednak weźmie się pod 
uwagę psychologiczny punkt 
widzenia, łatwiej dostrzec, że 
w miarę poluźniania poczucia 
wspólnego celu oraz znaczenia 
pracy spada efektywność.

Wymienione wyżej trzy 
warunki braku demotywacji 
w pracy oparte są cały czas 
na tych samych podstawach: 
zaufaniu i komunikacji.

Już wspomniałem, że najłatwiej 
zaufać komuś, kogo się zna. 
Stąd idea, aby kierownicy 
dali się poznać członkom 
swoich zespołów. Nic w końcu 
tak nie łączy jak wspólne 
doświadczenia. Do budowania 
zaufania przez poznanie można 
wykorzystać narzędzie zwane 
Oknem Johari. To matryca, na 
której zaznaczone są cztery 
pola, które po wypełnieniu testu 
(jest dostępny online) pokazują 
otwartość na dawanie i udzie-
lanie feedbacku. Warto wziąć po 
uwagę wnioski płynące z testu 

i dostosować swój przekaz tak, 
aby pokazać, że jest się osobą 
chętną do nawiązywania relacji.

Inną wskazówką dla kierow-
ników chcących podnieść 
poziom motywacji jest poka-
zanie konieczności szkolenia 
farmaceutów do wykonania 
każdego z nowych zadań. I nie 
chodzi mi tutaj o zatrudnienie 
trenerów zewnętrznych, ale taki 
podział prac, odpowiedzialności 
i korzyści, aby doświadczeni 
aptekarze, w tym kierownik, 
opiekowali się tymi mniej 
doświadczonymi. Utrwali to 
nie tylko wiedzę, ale również 
zbuduje ludzkie więzi w zespole.

Jak łatwo zauważyć, motywo-
wanie kogokolwiek w zespole 
farmaceutycznym za pomocą 
zaawansowanych technik 
motywacyjnych nie ma najmniej-
szego sensu, jeżeli wcześniej nie 
zbuduje się zaufania. Zaufania 
nie zbuduje się jednak bez 
wzajemnego poznania. Gdy to 
zostanie osiągnięte, kolejnym 
zadaniem kierownika jest 
usunięcie wirtualnych czynników 
demotywujących pracownika. 
Sukces w tym zakresie wzmocni 
automotywację w członkach 
grupy. Dopiero wtedy można 
myśleć o motywowaniu do 
zwiększonej skuteczności nie 
tylko pracownika, ale i całego 
zespołu. Motywowanie zespołu 
aptekarskiego wymaga większej 
uważności i zaangażowania ze 
strony kierowników. Korzyścią 
jest natomiast zwiększenie jego 
skuteczności, poziomu satysfakcji 
z pracy oraz bezpieczeństwa, co 
jest szczególnie istotne w warun-
kach panującej pandemii.
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Suchość skóry i AZS

K        orneocyty –  
  komórki  naskórka – są  
  utrzymywane w warstwie 

rogowej przez stelaż ceramidowo-
-lipidowy, któremu towarzyszy 
kompleks keratyny, �lagryny 
i naturalny czynnik nawilżający 
(Natural Moisturizing Factor – 
w skrócie NMF). Obecność lipidów 
hamuje utratę wody i warunkuje 
prawidłową rolę ochronną naskórka, 
a zdrowe korneocyty wykazują 
duże stężenie NMF. Prekursorem 
NMF jest �lagryna, a jej proteoliza 
do jego składowych zachodzi 
jedynie przy względnej wilgotności 
między 70 a 90 proc. Naturalny 
czynnik nawilżający składa się 
natomiast z niskocząsteczkowych 
związków hydro�lowych 
utrzymujących wilgoć warstwy 
naskórkowej – mocznika, kwasu 
mlekowego, mleczanów, wolnych 
aminokwasów, glukozaminy i wielu 
jonów. Wyczerpanie naturalnej 
bariery lipidowej skóry lub utrata 
zdolności gromadzenia wilgoci 
prowadzi do suchości i zaburzenia 
jej funkcji ochronno-immuno- 
logicznej. Suchość skóry towarzyszy 
wielu chorobom i wywołują ją 
też czynniki zewnętrzne. Światło 
UV, chłód, wysoka temperatura, 
drażniące czynniki chemiczne czy 

klimatyzacja potra�ą wysuszyć 
skórę w sposób bardzo dotkliwy.

Suchość może towarzyszyć 
problemom z tarczycą, cukrzycy, 
przewlekłej niewydolności nerek 
i atopowemu zapaleniu skóry lub 
być ich objawem. Charakterystycz-
ną cechą oprócz ścieńczenia skóry 
jest łuszczenie i świąd. O sposób 
postępowania ze skórą suchą 
w aptece zapytałam dr Annę 
Okruszko, specjalistę dermatologa 
i specjalistę chorób wewnętrznych.

– Suchość skóry ma bardzo złożone 
podłoże – wyjaśnia 
dr Okruszko. – Często delikatne 
łuszczenie się skóry kojarzy się 
pacjentom z suchością, a jest 
wynikiem stanu zapalnego o różnej 
etiologii. Do pielęgnacji zdrowej 
skóry suchej stosujemy emolienty 
lub natłuszczamy preparatami 
o bardziej oleistym charakterze. 
W przypadku zdrowej skóry liczy się 
przede wszystkim komfort pacjenta 
i jego indywidualne upodobania. 
Jeżeli sucha skóra dodatkowo jest 
skłonna do podrażnień, najbez-
pieczniej jest polecić środki 
przeznaczone dla dzieci. Zazwyczaj 
zawierają one dodatkowo sub- 
stancje łagodzące, a już na pewno 
nie zawierają tych drażniących.

Jeśli wykluczymy w trakcie 
wywiadu przewlekłe schorzenia 
potencjalnie wywołujące suchość, 
należy wziąć pod uwagę typowe 
choroby dermatologiczne. Musimy 
jednak pamiętać, że dokładne 
różnicowanie i diagnozę może 
postawić dermatolog. Konieczne 
może się okazać różnicowanie 
m.in. z kontaktowym zapaleniem 
skóry, świerzbem, chorobami 
pasożytniczymi, chłoniakiem skóry 
czy łojotokowym zapaleniem 
skóry, które dość często spotykamy 
w polskich aptekach. O problemy 
w różnicowaniu ŁZS z AZS 
zapytałam panią doktor.

– Czasami rzeczywiście nie jest to 
łatwe – przyznaje dr Okruszko. – 
Najprościej rzecz ujmując, 
zwracamy uwagę na lokalizacje 
zmian i ich charakter. W ŁZS 
umiejscowienie zmian zaczerwie-
nionych, łuszczących się, czasami 
z towarzyszącym niewielkim 
świądem to zazwyczaj skóra 
w obrębie gładzizny czoła, brwi, 
skrzydełka nosa, fałdy nosowo 
wargowe, rynna łojotokowa 
w obrębie dekoltu. W przypadku 
AZS klasyczne miejsca zmian to 
obszary w zgięciach kolanowych 
i łokciowych, za uszami, powieki 
górne i dolne. Świąd w przypadku 
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Skóra jest jednym 
z najważniejszych organów 

człowieka tworzącym 
barierę między 

organizmem a światem 
zewnętrznym. Oprócz 

funkcji ochronnej bierze też 
udział w procesach 

metabolicznych, 
immunologicznych, 

termoregulacyjnych, 
wydzielniczych, utrzymaniu 

równowagi wodno- 
-elektrolitowej, oddychaniu 

czy czynnościach 
percepcyjnych. Aby 

spełniać te zadania, musi 
jednak mieć odpowiednią 

strukturę i nawilżenie. 
Najbardziej zewnętrznym 

elementem skóry jest 
naskórek, którego komórki 

intensywnie się dzielą, żeby 
ostatecznie doszło do ich 

złuszczenia w warstwie 
rogowej.
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W rozmowie z pacjen-
tem należy zwrócić 
uwagę na wywiad 
rodzinny, bo zarówno 
AZS, jak i np. łuszczyca 
mogą mieć podłoże 
genetyczne, a oba 
schorzenia prowadzą 
do suchości ze świą-
dem.

AZS jest znacznie bardziej nasilony. 
Oczywiście są to klasyczne postaci. 
Na co dzień w praktyce dermato-
logicznej spotykamy znacznie 
bardziej złożone i mniej oczywiste 
przypadki. Zawsze warto odesłać 
pacjenta do dermatologa, 
zważywszy, że czerwone, 
łuszczące się ogniska w skórze to 
nie tylko AZS i ŁZS, to objaw 
również innych chorób i leczenie 
może być zupełnie inne.

W rozmowie z pacjentem należy 
zwrócić uwagę na wywiad 
rodzinny, bo zarówno AZS, jak i np. 
łuszczyca mogą mieć podłoże 
genetyczne, a oba schorzenia 
prowadzą do suchości ze 
świądem. Jednak w łuszczycy 
zmiany zaostrza chłód i mogą one 
obejmować okolicę pieluszkową 
u dzieci, co nie występuje przy 
atopii. W atopii bowiem świąd 
nasila się w godzinach wieczor-
nych, przy wysiłku �zycznym, 
stresie, ciepłej kąpieli, przez 
niektóre rodzaje odzieży (wełna) 
i powoduje zaburzenia snu.

Obraz AZS zmienia się wraz 
z wiekiem i najważniejszym 
elementem leczenia jest 
emolientoterapia, która może 
przerwać marsz atopowy. Jest to 
zjawisko, które przy źle lub 
niekonsekwentnie prowadzonej 
terapii AZS prowadzi przez alergię 
pokarmową do astmy. Konse-
kwentna emolientoterapia daje 
50-procentową redukcję 
prawdopodobieństwa wystąpienia 
alergii pokarmowej i zmniejsza 
zapotrzebowanie na zewnętrzne 
glikokortykosteroidy.

Patogeneza AZS jest złożona 
i w 75 proc. jest to przewlekła 
choroba uwarunkowana 
genetycznie, a w 25 proc. 
warunkowana przez czynniki 
środowiskowe. AZS jest złożoną 
chorą zapalną wywołaną defektem 
bariery skórno-naskórkowej i ściśle 
związaną z przewlekłą aktywnością 
układu immunologicznego 
typową dla chorób alergicznych. 
Towarzyszy jej często defekt 
genetyczny upośledzający syntezę 

�lagryny, zaburzenia układu 
lipidów, wolnych kwasów 
tłuszczowych i niedobór mocznika 
w naskórku.

Podstawę terapii stanowią 
emolienty, dochodzą do nich 
zewnętrzne glikokortykosteroidy, 
inhibitory kalcyneuryny, a w osta-
teczności fototerapia, leki immuno-
modulujące i przeciwciała 
przeciwinterleukinowe. Obecnie 
wiele mówi się o steroidofobii – 
pacjenci wzbraniają się przed tą 
formą leczenia.

– Sterydoterapia w uzasadnionych 
przypadkach i przez krótki okres 
jest bardzo pomocna w leczeniu, 
daje szybkie efekty, pomaga 
zahamować stan zapalny i ułatwia 
dalsze leczenie – tłumaczy 
dr Okruszko. – Stosowana przez 
krótki czas i świadomą osobę jest 
leczeniem bardzo ważnym 
i pomocnym. Jeśli sterydy są 
używane zgodnie z zaleceniami, 
dają wiele korzyści i nie powodują 
uszczerbku na zdrowiu. Znacznie 
skracają czas leczenia. Jeżeli zaś 
chodzi o dłuższe leczenie 
przeciwzapalne, stosujemy 
preparaty takrolimusu czy 
pimekrolimusu.

Najczęstszym działaniem 
ubocznym inhibitorów kalcyneu-
ryny (takrolimusu, pimekrolimusu) 
jest uporczywe pieczenie 
ustępujące z czasem. Zadaniem 
aptekarza jest przekonanie 
pacjenta do kontynuowania 
leczenia lub odesłanie go do 
lekarza prowadzącego, zanim 
przerwie terapię.

Farmaceuta powinien promować 
suplementację witaminy D3, bo 
atopia wiąże się ze zmniejszonym 
wydzielaniem peptydów 
ochronnych, witaminy A, której 
brak też potęguje suchość, a także 
nawodnienie ze spożyciem 
dziennym od 1,5 do 2 l płynów. 
U osób z AZS stwierdza się brak 
komensali jelitowych Bi�dobacte-
rium, które stymulują powstawanie 
limfocytów Th1, a więc ważny jest 
nacisk na uzupełnienie mikrobio-

mu jelitowego. W kwestii 
suplementacji diety osób z AZS 
dr Okruszko wypowiada się 
następująco:

– Wiele mówi się o roli prawidłowej 
�ory bakteryjnej zarówno jelitowej, 
jak i tej kolonizującej skórę – wska-
zuje. – Ma ona bardzo istotny 
wpływ na zdrowie skóry. Polecenie 
suplementacji probiotykami czy 
symbiotykami nie będzie błędem. 
Suplementację witaminy D3 
polecam po uprzednim sprawdze-
niu jej stężenia w surowicy krwi. 
Można wtedy dobrać odpowied-
nie dawki. Często pacjenci mają 
głębokie niedobory i wtedy 
zalecanie standardowej dawki 
suplementacyjnej jest niewystar-
czające.

Osłabienie szczelności bariery 
naskórkowej i zaburzenie 
procesów immunologicznych 
skutkuje częstymi infekcjami 
gronkowcowymi, grzybiczymi czy 
wirusowymi, szczególnie gdy 
długotrwały świąd prowokuje 
drapanie. Przy odpowiedniej 
emolientoterapii infekcje gronkow-
cowe potra�ą ustąpić samoistnie. 
Idealny emolient uzupełnia 
niedobory skóry, czyli zawiera 
ceramidy, cholesterol, wolne kwasy 
tłuszczowe, lipidy (najlepiej 
naturalne), humektany (mocznik, 
glicerol, aminokwasy). Optymalna 
proporcja składników to 3:1:1:1 dla 
cholesterolu, ceramidów, kwasu 
palmitynowego, soli kwasu 
linolowego. Emolient zamiast 
czystego mocznika może zawierać 
jego donory, czyli oligopeptydy 
czy wolne aminokwasy.

S C H O R Z E N I A  D E R M A T O L O G I C Z N E



Polecanie spożycia 
produktów zawierają-

cych oleje roślinne jest 
korzystne, bo pokar-

mowe kwasy tłuszczo-
we przechodzą przez 

tkanki zewnątrzskórne, 
tworząc pulę lipidów 

w naskórku.
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Oleje CBD.  
Bać się czy brać?
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Zużycie preparatu w atopii to 
średnio 250-500 g na tydzień przy 
aplikacji rano i wieczorem. Skóra 
wymaga delikatnej aplikacji bez 
gwałtownego pocierania. Ważne 
są kąpiele emolientowe trwające 
ok. 5 minut w temperaturze 
36-37 st. kończące się dodatkiem 
natłuszczającego olejku, 
szczególnie jeśli kąpiel ma trwać 
dłużej. Skórę suchą lepiej myć 
kosmetykiem w formie łagodnej 
emulsji niż żelu. Każdy produkt 
przeznaczony do pielęgnacji skóry 
atopowej i suchej powinien być 
pozbawiony mydła, laurylosiarcza-
nu sodu (SLS), siarczanów, 
barwników, możliwie aromatów 
i substancji drażniących.

Zapotrzebowanie na emolienty 
jest u osób z suchością spore, więc 
istotna staje się ich cena. Zaleca się 
odchodzenie od stosowania 
produktów destylacji ropy 
naftowej – wazeliny i para�ny – ale 
ich dodatek może obniżać cenę 
preparatu i promować korzystne 
działanie okluzyjne. A czy 
dermatolog widzi tę kwestię 
podobnie?

– Tak, para�na i wazelina to bardzo 
pomocne substancje, szczególnie 
w leczeniu skóry suchej, skóry 
osób starszych – odpowiada 
dr Okruszko. – Szczególnie 
w okresach remisji, nawet do stałej 
pielęgnacji. Trzeba jednak 
pamiętać, że wazelina jest 

uciążliwa w codziennym 
stosowaniu i wymaga zmycia 
przed nałożeniem kolejnych 
warstw. Często jełczeje, gdy jest 
gorąco. Trzeba o tym pamiętać, 
polecając te środki osobom 
starszym.

Najbardziej pożądane we frakcji 
lipidowej są oleje naturalne. 
Dobrym dodatkiem będzie olej 
słonecznikowy (bogaty w kwas 
linolowy 18:2, nie wywołuje 
rumienia, poprawia nawilżenie 
skóry) czy oleje lniany i konopny, 
które działają przeciwzapalnie. Pod 
tym względem wyróżnia się 
szczególnie olej konopny, który 
zmniejszył świąd i zastosowanie 
leków skórnych w 20-tygodnio-
wym, randomizowanym badaniu 
klinicznym u pacjentów z AZS.

Polecanie spożycia produktów 
zawierających oleje roślinne też 
jest korzystne, bo pokarmowe 
kwasy tłuszczowe przechodzą 
przez tkanki zewnątrzskórne, 
tworząc pulę lipidów w naskórku. 
Pożądane będzie spożycie oleju 
z awokado, oliwy z oliwek, oleju 
z owoców rokitnika zwyczajnego 
czy oleju z lnu i oleju z czarnej 
porzeczki.

Badania donoszą także o pozytyw-
nym działaniu olejów morskich 
zawierających kwasy DHA i EPA 
w zastosowaniu miejscowym, 
dzięki czemu zmniejszają 

uszkodzenie promieniami UVB 
i obniżają wydzielanie interleuki- 
ny 8. Zaburzona funkcja 
immunologiczna skóry atopowej 
prowadzi do dysbiozy, którą mogą 
złagodzić kosmetyki z komponen-
tą probiotyczną i dodatkiem 
ektoiny. Poważnym problemem 
w AZS jest uporczywy świąd. Jak 
mu przeciwdziałać?

– Emolienty są ważne, niektóre 
�rmy dołączają do emolientów 
substancje przeciwświądowe 
i wspierające mikrobiom skóry – 
zwraca uwagę dr Okruszko. – Na-
tomiast w leczeniu uporczywego 
świądu stosujemy też leki doustne 
takie jak hydroksyzyna. Miejscowo 
pomocne bywają leki stosowane 
w leczeniu świerzbu (krotamiton).

Doradztwo dla skór suchych jest 
problematyczne i łatwo o popeł-
nienie błędu. Z jakimi naszymi 
„grzechami” najczęściej spotyka się 
dr Okruszko w swojej praktyce?

– Najbardziej powszechnym 
błędem jest zbyt pochopne 
polecenie leków steroidowych –  
– odpowiada. – Pacjenci, widząc 
szybką poprawę, zazwyczaj 
powtarzają kurację na własną rękę, 
stosując środek przez długi czas, 
czasami nawet w obrębie skóry 
twarzy, powiek. Prowadzi to 
w najlepszym przypadku do 
zamazania obrazu choroby 
i trudności w postawieniu 
diagnozy, a w najgorszym do 
wcale nierzadko spotykanych 
zmian posterydowych, ścieńcze-
nia skóry, pogłębienia problemu. 
W przypadku zmian posterydo-
wych leczenie trwa bardzo długo 
i jest niezwykle uciążliwe dla 
pacjenta.

Wybór kosmetyków jest więc 
kluczowy, ważny jest ich skład 
i cena. Bardzo istotna jest też 
osobista tolerancja na dany 
preparat, a wybór preferowanej 
linii poprzedza wiele prób, 
w których musi pomóc aptekarz 
znający skład i przeznaczenie 
oferowanych kosmetyków.

R E C E P T U R A  A P T E C Z N A
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Siarka w recepturze 
aptecznej

O recepturze aptecznej 
krążą wśród 
farmaceutów różne 
opinie. Wielu z nich 
twierdzi, że odeszła już 
dawno do lamusa. 
Część jednak uważa, że 
to idealny sposób na 
zindywidualizowanie 
terapii pacjenta. Aby 
„odczarować” złą sławę 
receptury, 
w poniższym artykule 
weźmiemy pod lupę 
siarkę i jej rolę 
w recepturze 
aptecznej.

Sulfur ad usum externum, czyli 
siarka do użytku zewnętrznego, 
to popularny składnik receptu-
rowy. Warto zapoznać się z jej 
istotnymi właściwościami 
zawartymi w obowiązującym 
wydaniu Farmakopei, aby 
wiedzieć, jak z nią postępować 
przy określonej recepcie.

Najczęściej spotykane 
synonimy tego pierwiastka 
przeznaczonego do receptury 
to siarka strącona, mleko 
siarczane, Sulfur praecipitatum 
oraz Lac Sulfuris. Jest obecna 
w medycynie już od starożyt-
ności jako pierwiastek 
posiadający lecznicze właści-
wości. Nazwa „siarka” pochodzi 
od staroindyjskiego słowa „sira”, 
co oznacza „żółty”. Dawniej 
można było się też spotkać 
z postacią siarki jako kwiatu 
siarczanego (Rp. Flos sulfuris). 
Pod tą wdzięczną nazwą kryła 
się jej sublimowana odmiana, 
która obecnie została zastąpio-
na siarką strąconą.

ŁA CI O CI 
AR A OPEALNE IAR I 
PRZEZNACZONE  DO 

RECEPT R

Występuje w postaci bladożół-
tego, miałkiego proszku 
o charakterystycznym zapachu. 
Jest trudno rozpuszczalna 
w wodzie i w etanolu. To często 
stosowany składnik recepturo-
wy leków do użytku zewnętrz-
nego, stąd dopuszczalne 
stężenie siarki w jakiejkolwiek 
postaci dermatologicznej, na 
podstawie danych zawartych 
w Farmakopei X, mieści się 
w przedziale pomiędzy 5 proc., 
a 30 proc.

Jakie postaci leków z użyciem 
siarki strąconej są najbardziej 
popularne? Nietrudno się 
domyślić, że siarka bardzo 
polubiła się z receptariuszami 
lekarzy dermatologów. 
Najczęściej występuje 
w postaci maści, papek, 
zawiesin itp. Ciekawą formą 
wykorzystania siarki jest 

mieszanina z mydłem potaso-
wym. Ma wszechstronne 
zastosowanie w recepturze 
aptecznej, także jeśli chodzi 
o formy złożone leków 
w połączeniu z innymi 
substancjami czynnymi oraz 
pomocniczymi. Jednak 
aktualnie prym wiodą postaci 
leków do stosowania zewnętrz-
nego i na nich postaramy się 
skupić w artykule.

ŁA CI O CI LECZNICZE 
IAR I

Przede wszystkim opisywana 
substancja czynna charaktery-
zuje się aktywnością przeciw-
bakteryjną, przeciwgrzybiczą 
oraz przeciwświerzbową. 
Niszczy różnego rodzaju 
pasożyty. Wykazuje się 
działaniem wysuszającym 
i odkażającym w przypadku cer 
tłustych, skłonnych do łojotoku 
i nadmiernego wydzielania 
sebum. W związku z tym 
idealnie sprawdzi się 

mgr farmacji
Artur Rakowski  
farmaceuta praktyk, 
ekspert 
pharmamarketingu
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Siarka 
charakteryzuje się 

aktywnością 
przeciwbakteryjną, 

przeciwgrzybiczą oraz 
przeciwświerzbową. 

Niszczy różnego 
rodzaju pasożyty. 

Wykazuje się działa-
niem wysuszającym 

i odkażającym 
w przypadku cer 

tłustych, skłonnych do 
łojotoku i nadmiernego 

wydzielania sebum.
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w przypadku problemów 
trądzikowych, ponieważ 
przyczynia się do aktywnego 
złuszczania naskórka oraz ma 
działanie keratoplastyczne.

Dodatkowo leki z siarką 
w składzie z powodzeniem 
sprawdzą się w przypadku 
leczenia łupieżu, różnego 
rodzaju grzybic, łojotokowego 
zapalenia skóry oraz w proble-
mach z nieprawidłowym 
rogowaceniem naskórka. Jeśli 
chodzi o ostatnią przypadłość, 
to można tutaj wykorzystać 
ciekawą właściwość leczniczą 
siarki, jaką jest rozpuszczanie 
keratyny na skórze poprzez 
aktywność siarczków po 
zastosowaniu na skórę leków 
zawierających siarkę w postaci 
strąconej. Równocześnie 
substancja ta pobudza warstwę 
rozrodczą naskórka do 
czynności proliferacyjnych, co 
czyni siarkę bardzo skutecznym 
środkiem w walce 
z różnorodnymi problemami 
dermatologicznymi.

Warto także wspomnieć 
o substancjach recepturowych, 
które bardzo często wzmacnia-
ją działanie siarki oraz zastoso-
wane razem dają bardziej 
pożądany efekt terapeutyczny. 
Woda wapienna wspomaga 
keratolityczne działanie siarki 
i często występują razem 
w składzie konkretnego leku 

recepturowego. Podobne 
właściwości wykazuje rezorcyna 
oraz kwas salicylowy. Razem 
z siarką mają bardzo silne 
działanie złuszczające, co może 
wspomóc pacjentów dermato-
logicznych w walce z uporczy-
wymi bliznami potrądzikowymi. 
Siarka też bardzo często 
wchodzi w skład preparatów 
zawierających np. tlenek cynku, 
balsam peruwiański lub 
antybiotyki takie jak neomycyna 
oraz chloramfenikol.

NA CZ CIE  
POPEŁNIANE BŁ D

Niestety skuteczność siarki i jej 
szerokie zastosowanie 
w preparatach recepturowych 
nie idzie w parze z łatwością 
przygotowania leków z jej 
udziałem. Wynika to z paru 
przyczyn. Jedną z nich jest 
bardzo słaba rozpuszczalność 
siarki zarówno w wodzie, jak 
i w etanolu, stąd bardzo często 
preparaty mają postać papki, 
płynu bądź maści, gdzie siarka 
zostaje odpowiednio zawieszo-
na. Dlatego warto pamiętać, 
żeby informować pacjenta 
i zamieścić informację na 
sygnaturze leku o konieczności 
wstrząśnięcia opakowaniem 
przed użyciem. Jest to bardzo 
ważne, ponieważ pozwala na 
równomierne rozmieszczenie 
pierwiastka w całej objętości 
leku, dzięki czemu preparat 
lepiej działa.

Kolejną przyczyną jest mała 
kompatybilność siarki 
z jakimkolwiek podłożem 

maściowym. Wynika to z tego, 
że bardzo trudno jest uzyskać 
zadowalające rozdrobnienie 
siarki, tak aby odpowiednio 
zawiesić ją w podłożu. 
Rozwiązaniem tego problemu 
jest uprzednie roztarcie siarki 
z kilkoma kroplami para�ny 
płynnej, glicerolu lub odrobiną 
podłoża maściowego. Istotną 
kwestią jest tutaj także 
odpowiednie użycie moździe-
rza i staranność rozcierania.

Inne niezgodności z siarką 
pojawiają się także w kontakcie 
z inną substancją recepturową, 
jaką jest np. balsam peruwiań-
ski. W maści, która zawiera oba 
te składniki, przy nieprawidło-
wej technice wykonania będzie 
dochodzić do wydzielania się 
balsamu, a co za tym idzie 
maść przestanie być jednorod-
na. Aby tego uniknąć należy 
zmieszać oddzielnie siarkę oraz 
balsam z resztą substancji, 
które wymienione są w recep-
cie, a następnie połączyć je ze 
sobą na samym końcu.

Warto tutaj poruszyć również 
kwestię szerokiego zastosowa-
nia unguatora do przygotowy-
wania różnego typu leków 
recepturowych. Jeśli chodzi 
o wykonanie preparatów, które 
mają w składzie siarkę, to 
niestety nie możemy polegać 
tylko na tym urządzeniu. 
Stopień rozdrobnienia proszku 
na pewno nie będzie spełniał 
naszych oczekiwań. W związku 
z tym należy go uprzednio 
zmikronizować przy pomocy 
moździerza z odrobiną podłoża 
lub para�ny czy glicerolu.
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NA CZ T ZE 
PRZ ŁAD  RECEPT R  
Z IAR   PRA T CE 

AR ACE T

Aqua Kummerfeldi
Rp.
Camphora 6,0 
Gummi arabici 6,0 
Sulfur ppt 20,0 
Aqua calcis ad 200,0 
Zmieszać przed użyciem

Powyższa recepta prezentuje 
przepis na tzw. papkę Kummer-
felda. Jest to lubiany przez wielu 
lekarzy i pacjentów lek na 
różnego rodzaju problemy 
dermatologiczne związane 
z trądzikiem młodzieńczym. 
Pomimo swojej niezbyt 
przyjaznej oraz „niewygodnej” 
konsystencji i zapachu jest 
bardzo dobrze tolerowanym 
specy� kiem, który równocześnie 
jest bardzo skuteczny. Obecnie 
jej skład może być mody� kowa-
ny i można dodawać różne 
składniki, np. antybiotyk – ideal-
nie sprawdzi się tu neomy-
cyna.

Trudno jest uzyskać papkę 
o jednorodnej konsystencji 
pozbawionej grudek. Aby to się 
udało, należy wykonać ją 
następująco:

1. Kamforę rozcieramy za 
pomocą moździerza 
z odrobiną etanolu, po czym 
dodajemy siarkę strąconą, 
dalej ucierając.

2. W oddzielnej zlewce łączymy 
ze sobą gumę arabską 
z częścią wody wapiennej, 

najlepiej zachować stosunek 
ok. 1:1,5.

3. Następnie zlewkę należy 
delikatnie podgrzać, tak aby 
powstał kleik, który później 
łączymy z zawartością 
moździerza.

4. Na koniec dodajemy 
pozostałą wodę wapienną, 
lek przelewamy do butelki. 
Należy „popłukać” moździerz 
resztkami wody wapiennej 
i przelać do butelki do 
pożądanej masy leku. 

5. Na sygnaturce oprócz 
niezbędnych informacji 
należy zamieścić informa-
cję: „Zmieszać przed 
użyciem”.

Unguentum sulfuratum
Rp.
Sulfuris praecipitati 30,0
Adipis suilli ad 100,0

Powyższy skład przedstawia 
przykład recepty na maść 
siarkową prostą. Farmakopeal-
ny przepis mówi o połączeniu 
siarki ze smalcem w proporcji 
3:7. Maść jest bardzo skutecz-
na w przypadku leczenia 
i łagodzenia uporczywych 
objawów świerzbu. Wykazuje 
działanie odkażające, wysusza-
jące oraz przeciwzapalne. Jest 
to przykład maści typu 
zawiesiny ze względu na 
zawartość siarki, którą należy 
odpowiednio zawiesić 
w podłożu, aby pozbyć się 
niepożądanych grudek 
preparatu. Aby poradzić sobie 
z tą niedogodnością w przy-

padku tej 
recepty, 
należy 
dokładnie 
rozetrzeć 
siarkę za 
pomocą 
moździerza 
z dodatkiem 
stopionego 
podłoża 
maściowego. 
Zabieg 
użycia łaźni 
pozwala nam na równo-
mierne rozproszenie siarki 
i uzyskanie jednolitej konsy-
stencji maści.

Unguentum Wilkinsoni
Rp.
Sulfuris praecipitati 7,5
Picis liquidae Pini 7,5
Calci carbonatis praecipitati 5,0
Saponis kalini
Adipis suilli aa 15,0

Jest to przykład maści 
siarkowej o bogatszym 
składzie, stąd nazywana jest 
często maścią siarkową 
złożoną, czyli Unguentum 
sulfuratum compositum. 
Również wykazuje działanie 
przeciwświerzbowe i odkaża-
jące. Wykonanie tej maści 
opiera się także na podobnej 
zasadzie co w przypadku 
prostej maści siarkowej. Tutaj 
także stapiamy podłoże razem 
z dziegciem. Natomiast 
w osobnym moździerzu 
rozcieramy wszystkie 
substancje proszkowe razem 
z mydłem potasowym.
Na koniec łączymy ze sobą 
zawartość obu naczyń.

Niestety skuteczność 
siarki i jej szerokie 
zastosowanie w prepa-
ratach recepturowych 
nie idzie w parze 
z łatwością przygoto-
wania leków z jej 
udziałem. Jedną z przy-
czyn jest bardzo słaba 
rozpuszczalność siarki 
zarówno w wodzie, jak 
i w etanolu, stąd bardzo 
często preparaty mają 
postać papki, płynu 
bądź maści, gdzie 
siarka zostaje odpo-
wiednio zawieszona.
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Wspólnym 
mianownikiem zaburzeń, 

które zalicza się do 
obrazu klinicznego 

zespołu suchego 
oka (ZSO), 

jest nieprawidłowe 
nawilżenie powierzchni 

oka. Jego objawy wynikają 
m.in. z niedoboru 

wydzieliny łzowej lub 
nieprawidłowej struktury 

�lmu łzowego. Kto jest 
najbardziej narażony 

na ZSO i jak pomóc 
pacjentowi? Te i inne 

pytania lekarzowi 
okuliście Wojciechowi 

Luboniowi zadała Anna 
Komorowska.

Pomoc pacjentowi 
z zespołem

Czym jest zespół 
suchego oka?
To grupa schorzeń, w przebiegu 
których dochodzi do nieprawi-
dłowego nawilżania powierzchni 
oka przez �lm łzowy. Schorzenie 
to jest spowodowane 

nieprawidłowym składem 
jakościowym i ilościowym �lmu 
łzowego, jego niedostatecznym 
wydzielaniem lub nadmierną 
eliminacją. Efektem tych 
zaburzeń jest wysychanie 
struktur rogówki i spojówki.

To częsta przypadłość 
wśród Polaków?
Należy do najczęstszych 
okulistycznych problemów ludzi 
na całym świecie. Europejskie 
dane epidemiologiczne 
wskazują częstość występowa-
nia ZSO na 5-35 proc. populacji.

Kogo najczęściej dotyka?
Zespół suchego oka dotyczy 
najczęściej osób, które 
przebywają i pracują w nieko-
rzystnych warunkach środowi-
skowych oraz obciążonych 
przewlekłymi schorzeniami. Do 
czynników, które mają wpływ na 

występowanie zespołu suchego 
oka, należą np. długotrwała jazda 
samochodem, częste oglądanie 
telewizji, praca przy komputerze, 
przebywanie w zadymionych 
i zakurzonych pomieszczeniach, 
klimatyzacja, a także niektóre 
choroby autoimmunologiczne 
– przede wszystkim zespół 
Sjögrena oraz choroby 
nowotworowe, cukrzyca, stres 
i niewłaściwy tryb życia.

Czy przyczyną schorzenia 
mogą być zmiany 
hormonalne?
Zmiany hormonalne jak 
najbardziej mogą być przyczyną 
nieprawidłowego �lmu łzowego 
i przyczyniać się do powstawa-
nia przewlekłego zespołu 
suchego oka. Prawidłowa 
gospodarka hormonów tarczycy 
(TSH, fT3, fT4) oraz hormonów 
przysadki mózgowej (FSH, LH) 

suchego oka
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Zespół suchego oka 
jest to grupa schorzeń, 
w przebiegu których 
dochodzi do nieprawi-
dłowego nawilżania 
powierzchni oka przez 
�lm łzowy. Schorzenie 
to jest spowodowane 
nieprawidłowym 
składem jakościowym 
i ilościowym �lmu 
łzowego, jego niedo-
statecznym wydziela-
niem lub nadmierną 
eliminacją. Efektem 
tych zaburzeń jest 
wysychanie struktur 
rogówki i spojówki.

i hormonów płciowych 
(estrogeny, progesteron) ma 
kluczowe znaczenie w odpo-
wiednim ilościowym i jakościo-
wym składzie �lmu łzowego. 
Zaburzenia tych osi hormonal-
nych mogą powodować zespół 
suchego oka.

W jaki sposób farmaceuci 
mogą rozpoznać, że 
pacjent cierpi na ZSO, ale 
być może nie jest jeszcze 
tego świadomy?
Objawy suchego oka są 
nieswoiste i obejmują: uczucie 
ciała obcego pod powieką, 
zadrażnienie, zaczerwienienie 
oczu, swędzenie, pieczenie, 
pogorszenie widzenia, 
światłowstręt, niewyraźne widze-
nie, zwłaszcza pod koniec dnia, 
a czasami – paradoksalnie – nad-
mierne łzawienie. Powyższe 
objawy będą nasilać się 
w odpowiedzi na czynniki ryzyka 
zespołu suchego oka takie jak 
praca w klimatyzowanym 
pomieszczeniu czy przy 
monitorze komputera.

Przypadłość jest dokuczliwa, 
ale niektórzy mogą 
ją bagatelizować. Czy 
interwencja jest konieczna?
Nieleczony zespół suchego oka 
może prowadzić do bardzo 
poważnych powikłań w obsza-
rze rogówki i spojówki oka. 
Zespół suchego oka oprócz 
ciągłego dyskomfortu sprawia 
również, że narząd wzroku jest 
bardziej podatny na infekcje 
bakteryjne, wirusowe i grzybicze. 
W przypadku długotrwałych 
dolegliwości interwencja 
lecznicza wydaje się być koniecz-
na, aby nie dopuścić do rozwoju 
cięższych w skutkach dysfunkcji 
związanych z przednim 
odcinkiem oka.

Czy zespół suchego 
oka jest uleczalny?
O tym, czy zespół suchego oka 
jest przypadłością całkowicie 

uleczalną, czy nie, decyduje 
czynnik powodujący schorzenie. 
Zanik gruczołu łzowego, jego 
całkowita lub częściowa 
dysfunkcja mogą w różnych 
przypadkach okazać się 
nieodwracalne. Również nagłe 
stany okulistyczne wynikające 
z działania różnego rodzaju 
środków (najczęściej chemicz-
nych) wywołujących oparzenia 
czy urazy mogą na tyle trwale 
dokonać zniszczeń w obrębie 
gruczołów łzowych i gruczołów 
Meiboma, że skutki ich 
dysfunkcji okażą się nieuleczalne. 
Pocieszający jest natomiast fakt, 
że większość przypadków 
zespołu suchego oka udaje się 
wyleczyć i trwale kontrolować, 
prowadząc terapię przy pomocy 
dostępnych preparatów 
okulistycznych.

Jakie środki najlepiej 
polecać pacjentom?
Obecnie rynek farmaceutyczny 
zapewnia szeroki wachlarz 
preparatów okulistycznych, tzw. 
sztucznych łez. Głównym ich 
składnikiem, łagodzącym 
dyskomfort związany z sucho-
ścią oczu, jest hialuronian sodu. 
Zdecydowanie powinniśmy 
wybierać te preparaty nawilżają-
ce, które są pozbawione 
środków konserwujących i m.in. 
dzięki temu minimalizują ryzyko 
wystąpienia reakcji alergicznych 
czy spowolnienia regeneracji 
tkanek. Istotne jest też to, aby 
pojemniki przeznaczone na 
krople okulistyczne zapewniały 
sterylność roztworu i gwaranto-
wały długi termin ważności 
preparatu. Konstrukcja 
opakowań preparatów 
okulistycznych powinna również 
zapewniać łatwe i precyzyjne 
dawkowanie kropli. W zależności 
od wskazań i objawów 
towarzyszących zespołowi 
suchego oka w skład prepara-
tów okulistycznych bardzo 
często wchodzą dodatkowe 
substancje – np. ektoina 

(na alergie i nadwrażliwość 
oczną), dekspantenol (na 
uszkodzenia powierzchni oka), 
trehaloza (na regenerację 
powierzchni oka). Jeżeli 
preparaty w postaci kropli do 
oczu nie wystarczają, możemy 
sięgnąć po substancje gęstsze, 
utrzymujące się dłużej na 
powierzchni gałki ocznej, czyli 
żele i maści do oczu.

Jakie pytania warto 
zadać pacjentowi, który 
przychodzi do apteki po 
nawilżające krople do oczu?
Zdecydowanie należy zebrać 
wywiad od pacjenta dotyczący 
możliwości urazu i charakteru 
odczuwanych dolegliwości. 
Jeżeli objawom zespołu 
suchego oka towarzyszą 
niepokojące dolegliwości, np. 
znaczny spadek ostrości wzroku, 
ropna wydzielina z worka 
spojówkowego, to na pewno 
pacjent powinien jak najszybciej 
udać się do lekarza okulisty po 
konsultacje i adekwatne 
leczenie.

Które krople mogą stosować 
pacjenci z soczewkami 
kontaktowymi? 
Do kropli nawilżających, które 
można stosować przy jednocze-
snym użytkowaniu soczewek 
kontaktowych, należą przede 
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wszystkim te preparaty, które 
nie mają w składzie środków 
konserwujących.

A jeśli pacjent stosuje już 
inne leki w maściach lub 
kroplach do oczu, to czy 
może jednocześnie stosować 
krople nawilżające?
Jak najbardziej. Przy stosowaniu 
innych produktów okulistycz-
nych dopuszczalne jest 
używanie kropli nawilżających, 
natomiast należy zwrócić 

uwagę na odstępy czasowe 
pomiędzy stosowaniem tych 
preparatów. Powinny one 
wynosić około 10-15 minut, aby 
produkty nie wypłukiwały się 
wzajemnie z worka spojówko-
wego.

Jaki wpływ na dobór 
kropli ma częstotliwość 
zakrapiania oczu? 
Częstotliwość używania 
preparatów nawilżających 
powierzchnię oka zależy od 

nasilenia objawów zespołu 
suchego oka oraz od 
możliwości pacjenta. Jeżeli 
pacjent nie ma sposobności, 
by przynajmniej kilkukrotnie 
w ciągu dnia zakraplać oczy, 
należy wypróbować preparaty 
w żelu lub maści ocznej, które 
będą dłużej utrzymywały się 
na powierzchni oka. Niekiedy 
zaawansowanie choroby jest 
na tyle duże, że należy łączyć 
wspomniane preparaty – 
np. krople nawilżające w czasie 
dnia, a maści oczne na noc.

Na jakie inne okulistyczne 
schorzenia mogliby coś 
poradzić farmaceuci?
Farmaceuci mogliby śmiało 
doradzać pacjentom 
w zaburzeniach związanych 
z brzegami powiek, które 
również niejednokrotnie są 
przyczyną „suchości” oczu. 
Preparaty oczyszczające 
brzegi powiek (płyny 
i chusteczki) powinny na stałe 
znaleźć swoje miejsce 
w terapii zespołu suchego 
oka. Także łagodne objawy 
alergii narządu wzroku mogą 
w początkowej fazie być 
leczone preparatami 
okulistycznymi bez recepty.

Obecnie rynek 
farmaceutyczny 

zapewnia szeroki 
wachlarz preparatów 

okulistycznych, tzw. 
sztucznych łez. 

Głównym ich skład-
nikiem, łagodzącym 

dyskomfort związany 
z suchością oczu, jest 

hialuronian sodu.
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WOJCIECH LUBOŃ

jest rezydentem okulistyki, obecnie w  trakcie ostatniego roku specjalizacji 
w  Centrum Klinicznym w  Katowicach. W  swojej pracy w  szpitalu zajmuje się 
przede wszystkim chorobami przedniego odcinka oka, zwłaszcza rogówki. 
Specjalizuje się w obliczaniu i wyborze odpowiednich soczewek wewnątrzgał-
kowych dla pacjentów z  zaćmą i  zaburzeniami refrakcji. Pracuje również jako 
badacz odpowiedzialny za przeprowadzanie i  koordynację testów klinicznych 
mających na celu ocenę skuteczności nowych leków okulistycznych. Oprócz 
bycia klinicystą jest nauczycielem i  asystentem badawczo-dydaktycznym na 
Wydziale Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 
Jest aktywnym członkiem organizacji PTO (Polskie Towarzystwo Okulistyczne) 
i ESCRS (Europejskie Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Refrakcji). W 2018 r. jako 
uczestnik grantu edukacyjnego SOE (Europejskie Towarzystwo Okulistyczne) 
miał okazję pracować w jednym ze szpitali w Lizbonie w Portugalii. Ma 31 lat.
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Klotrimazol okiem 
farmaceuty

K lotrimazol jest substancją 
czynną zarówno wielu 
leków gotowych, jak 

i recepturowych. Jest pochodną 
imidazolową, więc ma 
postać heterocykliczną. Duża 
liczba związków o podobnej 
budowie pełni istotne funkcje 
w farmakologii, polegające 
nie tylko na działaniu prze-
ciwgrzybiczym, na przykład 
histamina lub histydyna.

KLOTRIMAZOL – BUDOWA, 
DZIAŁANIE ORAZ 
ZA TO O ANIE

Działanie klotrimazolu jest 
oparte na hamowaniu syntezy 
ergosterolu. Ergosterol to 
substancja steroidowa oraz 
jednocześnie odpowiednik 
cholesterolu w błonie komórek 
grzybiczych. Jego brak zaburza 
znacznie przepuszczalność, 
a co za tym idzie – prowadzi do 
lizy komórki.

Fakt ten jest podwójnie 
wykorzystywany w działaniu 
terapeutycznym leków zawiera-
jących klotrimazol, które 
skutecznie hamują rozwój 
infekcji grzybiczych, a jedno-
cześnie mają działanie 
wybiórcze, gdyż ergosterol nie 
występuje w ludzkiej błonie 
komórkowej.

Klotrimazol wykazuje także 
działanie przeciwrzęsistkowe 
oraz przeciwbakteryjne. 
W bardzo niewielkim stopniu 
przenika przez błony śluzowe 
oraz przez skórę, za to przenika 
do głębszych warstw naskórka. 
Z kolei metabolizm klotrimazo-
lu odbywa się głównie 
w wątrobie, a za wydalanie 
z organizmu odpowiadają 
nerki.

Wszystko to składa się na jego 
uniwersalne zastosowanie, 
względne bezpieczeństwo oraz 
popularność, głównie jako 
składnika kremów dostępnych 
bez recepty.

Jakie mamy główne wskazania 
do stosowanie klotrimazolu? 

Przede wszystkim będą to 
infekcje wywołane przez 
różnego rodzaju dermato�ty 
i drożdżaki, w tym przypadku 
jest on bardzo skuteczny nawet 
w niewielkim stężeniu. Mowa 
tutaj np. o Malassezia furfur lub 
Epidermophyton spp. Są one 
odpowiedzialne za wiele 
jednostek chorobowych 
z dziedziny zarówno dermato-
logii, jak i ginekologii lub nawet 
okulistyki. Mowa tutaj m.in. 
o łupieżu pstrym, zanokcicy lub 
grzybicy skóry oraz okolic 
intymnych.

Jak każda substancja czynna 
posiada przeciwwskazania do 
stosowania. Może być to np. 
nadwrażliwość na klotrimazol 
lub na substancje pomocnicze 

Jakie mamy główne 
wskazania do stosowa-
nie klotrimazolu? 
Przede wszystkim będą 
to infekcje wywołane 
przez różnego rodzaju 
dermato�ty i drożdżaki, 
w tym przypadku jest 
on bardzo skuteczny 
nawet w niewielkim 
stężeniu.

mgr farm.
Artur Rakowski  
farmaceuta, bloger 
i promotor zdrowia

Współczesna farmacja stawia obecnie na indywidualizację terapii pacjenta. 
Jednym z jej elementów jest rozwój receptury, ponieważ odpowiednio 
dobrany skład oraz postać leku szybko przynoszą zamierzony efekt 
terapeutyczny. Klotrimazol, który jest tematem artykułu, daje farmaceutom 
pole do popisu, jeśli chodzi o recepturowe leki przeciwgrzybicze.
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Klotrimazol to substan-
cja lecznicza z dużym 
potencjałem terapeu-

tycznym, a przede 
wszystkim jest to 

bezpieczny składnik 
recepturowy.

leku gotowego, np. glikol 
propylenowy. Dlatego kiedy 
zachodzi konieczność leczenia 
klortimazolem pacjenta, który 
jest alergikiem, warto rozważyć 
stosowanie leków recepturo-
wych, a nie gotowych. 
Wówczas bardzo spada ryzyko 
odczynów alergicznych, np. 
często występującego wyprysku 
kontaktowego u osób szczegól-
nie uwrażliwionych.

Jeśli chodzi o interakcje 
z innymi lekami, to możemy tu 
wyróżnić osłabienie działania 
innych leków przeciwgrzybi-
czych. Z kolei np. nystatyna lub 
natamycyna mogą zmniejszać 
skuteczność klotrimazolu. 
Warto także wspomnieć, że 
zastosowane preparaty 
z klotrimazolem mogą 
wchodzić w reakcję z lateksem, 
co może przyczynić się do 
osłabienia działania 

antykoncepcyjnego prezerwa-
tyw. Zauważono również, że 
deksametazon w dużych 
dawkach hamuje działanie 
przeciwgrzybicze opisywanej 
substancji.

Ze względu na dużą popular-
ność klotrimazolu i dostępność 
OTC najczęściej jest on 
stosowany przez pacjentów 
w postaci kremu jako samo-
dzielna substancja czynna. 
Może także występować 
w postaci maści do stosowania 
miejscowego wraz z innymi 
lekami, np. sterydem lub 
antybiotykiem. W postaci 
globulek oraz kremów 
dopochwowych jest przezna-
czony dla kobiet podczas 
leczenia infekcji intymnych. 
Alternatywą dla stosowania 
klotrimazolu mogą być także 
gotowe leki w postaci płynu na 
skórę bądź kropli do uszu. 

ZASTOSOWANIE 
W RECEPTURZE ORAZ 
PRZ ŁAD  RECEPT

Klotrimazol przeznaczony do 
receptury ma postać białego, 
krystalicznego proszku. Jest 
praktycznie nierozpuszczalny 
w wodzie, za to doskonale 
rozpuszcza się w etanolu. Nie 
ma zapachu. Jego postać 
i „łatwość w obsłudze” 
sprawiają, że jest często 
wykorzystywany do wykony-
wania leków recepturowych, 
a co za tym idzie – możemy 
zastosować większe stężenia 
leku niż te, które są dostępne 
w lekach gotowych.

Dużym atutem klotrimazolu 
jest niewątpliwie brak interakcji 
z innymi substancjami, których 
obecność może być bardzo 
pomocna, aby osiągnąć sukces 
terapeutyczny. Poniżej 
zamieszczone są przykłady 
recept na zastosowanie 
klotrimazolu w recepturze.

Rp.
Amoxicilini 0,3 
Clotrimazolum 0,1 
Lactosum 0,2 
Glycerolum gtt. V 
Ol. Cacao q.s. 
M.f. glob. vag., D.t.d., No XII 
DS. dopochwowo

W takim przypadku należy 
skorzystać z leku gotowego, 
który zawiera amoksycylinę, po 
dokładnym obliczeniu, ile 
potrzebujemy tabletek, gdyż na 
rynku dostępne są różne dawki 
tego antybiotyku. Możemy się 
również pokusić o zmianę 
postaci leku z globulek na 
kapsułki dopochwowe przy 
pomocy kapsułkarki. Jeśli mamy 
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1. Zając M., Pawełczyk E., Chemia leków, AM Poznań, Poznań 2006
2. Pandyra-Kowalska B., Czechowska D., Jaworek A., Receptura okiem praktyka – część 

pierwsza, Aptekarz Polski, 2019
3. Strona internetowa producenta surowca – www.fagron.com
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taki sprzęt na wyposażeniu 
apteki, jest to warte przedysku-
towania, ponieważ kapsułka 
będzie dla kobiety wygodniej-
szą i bardziej kompatybilną 
z błoną śluzową postacią leku.

Rp. 
Clotrimazoli 1,0
Glicerini 5,0
Talci veneti
Zinci oxydati aa 10,0
Aqua calcis ad 50,0
Mf. puder płynny

Jest to przykład zmody�kowa-
nej „białej papki” z komponentą 
przeciwgrzybiczą. Jest stosowa-
na bardzo często u dzieci 
w przypadku łojotokowego 
zapalenia skóry lub na 
odparzenia odpieluszkowe. 
Przy wykonaniu tej recepty 
należy pamiętać o tym, że 
klotrimazol nie rozpuszcza się 
w wodzie, dlatego też do 
wykonania leku używamy 
minimalnej ilości etanolu.

Rp.
Clotrimazoli pulvis 2,0
3% Sol. Acidi borici
Eucerini aa ad 100,0
M.f. ung.

Jest to przykład recepty na maść, 
która może być z powodzeniem 
stosowania w przypadku 

grzybicy skóry. Kremowa postać 
maści, z którą pacjent będzie 
miał do czynienia, na pewno 
będzie wygodną i przyjazną 
formą do stosowania.

Jak widzimy na przykładzie 
powyższych recept oraz opisu 
klotrimazolu, jest to substancja 
lecznicza z dużym potencjałem 
terapeutycznym, a przede 
wszystkim jest to bezpieczny 
składnik recepturowy. Nie bez 
znaczenia pozostaje także fakt, 
że cena leku recepturowego na 
zniżkę dla pacjenta jest niska, 
a często leczenie przeciwgrzy-
bicze jest długie i kosztowne. 
Dodatkowo odpowiednio 
dobrana postać oraz skład leku 
recepturowego pozwala na 
uzyskanie szybkiego i skutecz-
nego efektu terapeutycznego. 
Jest to bardzo istotne, 
ponieważ tego typu problemy 
są wstydliwe i uporczywe dla 
pacjentów.

Miejmy nadzieję, że receptura 
w przyszłości przeżyje 
ogromny renesans, ponieważ 
jest świetną alternatywą dla 
leczenia wielu schorzeń ze 
względu na coraz nowocześ- 
niejsze postaci leków i dostęp-
ność substancji aktywnych oraz 
pomocniczych.
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O tym, jak radzić sobie 
z przeziębieniem 

u dziecka i co powinno 
nas skłonić do 

pogłębionej diagnostyki, 
z Małgorzatą Święconek-

-Strąkowską, pediatrą, 
psychiatrą dzieci 

i młodzieży, lekarzem 
rodzinnym z Przychodni 
Lekarskiej Świat Zdrowia 

w Chełmży, rozmawia 
Anna Komorowska.

Czy moje 
dziecko może   
nie chorować?

Żłobek, przedszkole, szkoła to 
miejsca, w których łatwo 
złapać przeziębienie lub 
grypę. Czy możemy coś 
zrobić, żeby nasze dziecko nie 
chorowało?
Naturalne jest, że małe dziecko, 
przebywając w żłobku czy 
przedszkolu, będzie narażone na 
zakażenia układu oddechowe-
go. Młodsze dzieci chorują 
częściej, przeważnie do 6-8 razy 
w roku. Dzieci starsze – w miarę 
stopniowego dojrzewania 
układu odpornościowego – za-
zwyczaj rzadziej, 2-4 razy w roku. 
Dla właściwego rozwoju sił 
obronnych w organizmie 
dziecka ważna jest higiena życia 
malucha, a więc regularny, 
odpowiednio długi sen 
w przewietrzonym pokoju, 
zbilansowana dieta bogata 
w witaminy i mikroelementy 
oraz – najlepiej codzienna 
– dawka ruchu na świeżym 
powietrzu. Świeże powietrze jest 
bardzo ważne dla rozwoju 
młodego organizmu. Spokojna, 
pełna miłości atmosfera 
w domu również jest bardzo 
istotna, gdyż – choć nie wszyscy 
młodzi rodzice zdają sobie 
z tego sprawę – małe dziecko 

bezbłędnie odbiera nastrój, jaki 
panuje w jego domu. Gdy 
atmosfera jest przez dłuższy czas 
napięta lub wroga, dziecko 
reaguje uruchomieniem 
wewnętrznych mechanizmów 
stresu, a w konsekwencji 
spadkiem naturalnej 
odporności.

Jakie objawy wskazują, że 
dziecko może mieć niedobór 
odporności?
Jeśli dziecko choruje często, 
a przebieg infekcji jest ciężki, 
przewlekły, należy szukać 
przyczyny. Według Europejskie-
go Towarzystwa Niedoborów 
Odporności oraz organizacji 
pacjentów są pewne kryteria 
wskazujące na potrzebę podję- 
cia diagnostyki immuno- 
logicznej.
O pierwotnym niedoborze 
odporności mogą świadczyć:
• przynajmniej czterokrotne 

zapalenie ucha środkowego,
• przynajmniej dwukrotne 

zapalenie zatok lub przynaj-
mniej dwukrotne zapalenie 
płuc w ciągu roku,

• antybiotykoterapia trwająca 
dwa miesiące lub dłużej,

• przynosząca niewielką 
poprawę konieczność długo- 
trwałego leczenia zakażeń 
dożylnymi antybiotykami,

• powtarzające się głębokie 
ropnie skórne lub narządowe,

• przewlekła grzybica jamy 
ustnej lub skóry u dzieci po 
pierwszym roku życia,

• przebycie dwóch lub więcej 
ciężkich zakażeń, takich jak 
posocznica, zakażenie kości, 
zapalenie mózgu, mięśni, 
skóry.

W pierwotnym niedoborze 
odporności nie ma właściwego 
przyrostu masy i wzrostu. 
W wywiadzie rodzinnym może 
występować niedobór 
odporności wśród bliskich.

Jak sobie radzić z przeziębie-
niem u dziecka we wczesnej 
fazie?
Przeziębienie jest najczęstszą 
infekcją układu oddechowego 
u dziecka i objawia się katarem, 
bólem gardła, stanem podgo-
rączkowym lub gorączką.
Przeziębienie ma kilka faz:
• W fazie wstępnej dziecko 

odczuwa suchość, drapanie 
lub ból w gardle – wówczas 
dobrze jest często podawać 
dziecku ciepłe napoje do 
picia, można stosować leki 
działające miejscowo 
antyseptycznie i przeciw- 
zapalnie – bądź w postaci 
atomizera, bądź w postaci 
tabletek do ssania – w zależ-
ności od wieku i współpracy 
dziecka.

• W następnej fazie pojawia się 
gorączka lub stan podgorącz-
kowy oraz wodnisty, 
drażniący katar. Błona śluzowa 
nosa staje się obrzęknięta, 
występują trudności 
w oddychaniu przez nos. 
Spływająca do gardła 
wydzielina kataralna może 
powodować u dziecka kaszel. 
Ważne jest, aby osłabione 
infekcją dziecko mogło odpo- 
cząć w warunkach domo-
wych. W udrożnieniu nosa 
mogą pomóc delikatne 
preparaty miejscowe 
nawilżające (np. woda morska) 
oraz obkurczające obrzękniętą 
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Dzieci niechętnie przyjmują 
leki w postaci tabletek. 
Rodzice często szukają 

preparatów w innej postaci, 
np. syropu lub proszku do 

rozpuszczania w gorącej 
wodzie. W przypadku 

przeziębień u dzieci można 
zastosować preparaty 

złożone, czyli zawierające 
kilka aktywnych skład-

ników. Takie połączenie 
pozwala kompleksowo 

złagodzić objawy infekcji. 
Przykładowo: paracetamol 

działa przeciwbólowo 
i przeciwgorączkowo, male-

inian feniraminy zmniejsza 
przekrwienie i obrzęk błon 

śluzowych, udrożniając 
przewody nosowe, hamuje 
odruch kichania i łzawienie 

oczu, a kwas askorbowy 
uzupełnia niedobory 

witaminy C w organizmie.

Fervex Junior (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas), granulat do sporządzania roztworu doustnego Skład: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg, maleinian feniraminy 10 mg oraz m.in. mannitol 2,26 g, potas 
6,96 mg, żółcień pomarańczowa Wskazania do stosowania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dzieci > 6 lat Dawkowanie i sposób 
podawania: zawartość saszetki rozpuścić w dostatecznej ilości zimnej lub gorącej wody; dzieci: 6 do 10 lat: 1 saszetka 2 x na dobę; 10 do 12 lat: 1 saszetka 3 x na dobę; 12 do 15 lat: 1 saszetka 4 x na dobę; nie stosować dłużej niż 3 dni bez 
porozumienia z lekarzem; zachować co najmniej 4h przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami, przy ciężkiej niewydolności nerek (ClCr < 10 ml/min) co najmniej 8h; maksymalne zalecane dawki paracetamolu: dzieci i młodzież o mc. do 50 kg: 60 
mg/kg mc./dobę, łącznie nie > niż 3 g/dobę w dawkach podzielonych po 10‐15 mg/kg mc.; dorośli i młodzież o mc. > 50 kg: 4 g/dobę Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynne lub którąkolwiek subst. pomoc.; ciężka niewydolność 
wątroby lub nerek; jaskra z wąskim kątem; rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu; dzieci < 6 lat Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: ryzyko uzależnienia psychicznego przy stosowaniu dawek > niż 
zalecane oraz długotrwałym leczeniu; aby uniknąć przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu; podczas stosowania leku unikać spożywania napojów alkoholowych lub przyjmowania śr. uspokajających 
(zwł. barbituranów), gdyż nasilają działanie uspokajające leków p‐histaminowych; ryzyko uszkodzenia wątroby u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol; ostrożnie stosować u pacjentów z niedoborem G6PD; może powodować 
reakcje alergiczne (zawiera żółcień pomarańczową) Działania niepożądane: związane z feniraminą: działania neurowegetatywne: uspokojenie lub senność (nasilone na początku leczenia), suchość bł. śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji, 
rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu, niedociśnienie ortostatyczne; zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi (częściej u osób w podeszłym wieku), zaburzenia koordynacji 
ruchowej, drżenia, splątanie, omamy, rzadziej niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność; reakcje nadwrażliwości (rzadkie): rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka, obrzęk (rzadziej obrzęk Quinckego), wstrząs analaktyczny; ukł. 
krwiotwórczy: leukocytopenia; neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna; związane z paracetamolem: wstrząs analaktyczny, obrzęk Quinckego, rumień, pokrzywka, wysypka skórna (w przypadku wystąpienia któregokolwiek 
z tych objawów, należy natychmiast odstawić lek i leki o podobnym składzie); wyjątkowo rzadko: małopłytkowość, leukocytopenia, neutropenia Podmiot odpowiedzialny: UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 RueilMalmaison, Francja   
Pozwolenie nr: 8473 wydane przez Prezesa URPL Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC Opracowano na podstawie ChPL 01.2019 r.                                                                  FERAM/06/20 data opracowania: sierpień 2020
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Fervex Junior (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas), granulat do sporządzania roztworu doustnego Skład: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg, maleinian feniraminy 10 mg oraz m.in. mannitol 2,26 g, potas 
6,96 mg, żółcień pomarańczowa Wskazania do stosowania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dzieci > 6 lat Dawkowanie i sposób 
podawania: zawartość saszetki rozpuścić w dostatecznej ilości zimnej lub gorącej wody; dzieci: 6 do 10 lat: 1 saszetka 2 x na dobę; 10 do 12 lat: 1 saszetka 3 x na dobę; 12 do 15 lat: 1 saszetka 4 x na dobę; nie stosować dłużej niż 3 dni bez 
porozumienia z lekarzem; zachować co najmniej 4h przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami, przy ciężkiej niewydolności nerek (ClCr < 10 ml/min) co najmniej 8h; maksymalne zalecane dawki paracetamolu: dzieci i młodzież o mc. do 50 kg: 60 
mg/kg mc./dobę, łącznie nie > niż 3 g/dobę w dawkach podzielonych po 10‐15 mg/kg mc.; dorośli i młodzież o mc. > 50 kg: 4 g/dobę Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynne lub którąkolwiek subst. pomoc.; ciężka niewydolność 
wątroby lub nerek; jaskra z wąskim kątem; rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu; dzieci < 6 lat Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: ryzyko uzależnienia psychicznego przy stosowaniu dawek > niż 
zalecane oraz długotrwałym leczeniu; aby uniknąć przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu; podczas stosowania leku unikać spożywania napojów alkoholowych lub przyjmowania śr. uspokajających 
(zwł. barbituranów), gdyż nasilają działanie uspokajające leków p‐histaminowych; ryzyko uszkodzenia wątroby u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol; ostrożnie stosować u pacjentów z niedoborem G6PD; może powodować 
reakcje alergiczne (zawiera żółcień pomarańczową) Działania niepożądane: związane z feniraminą: działania neurowegetatywne: uspokojenie lub senność (nasilone na początku leczenia), suchość bł. śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji, 
rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu, niedociśnienie ortostatyczne; zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi (częściej u osób w podeszłym wieku), zaburzenia koordynacji 
ruchowej, drżenia, splątanie, omamy, rzadziej niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność; reakcje nadwrażliwości (rzadkie): rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka, obrzęk (rzadziej obrzęk Quinckego), wstrząs analaktyczny; ukł. 
krwiotwórczy: leukocytopenia; neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna; związane z paracetamolem: wstrząs analaktyczny, obrzęk Quinckego, rumień, pokrzywka, wysypka skórna (w przypadku wystąpienia któregokolwiek 
z tych objawów, należy natychmiast odstawić lek i leki o podobnym składzie); wyjątkowo rzadko: małopłytkowość, leukocytopenia, neutropenia Podmiot odpowiedzialny: UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 RueilMalmaison, Francja   
Pozwolenie nr: 8473 wydane przez Prezesa URPL Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC Opracowano na podstawie ChPL 01.2019 r.                                                                  FERAM/06/20 data opracowania: sierpień 2020
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błonę śluzową nosa, a także 
inhalacje z soli � zjologicznej. 
Możemy wykorzystać 
również działanie olejków 
eterycznych, dodając je do 
inhalacji bądź stosując na 
skórę dziecka w postaci maści 
czy żelu rozgrzewającego.

• W następnej fazie infekcji 
gorączka ustępuje, a wydzieli-
na z nosa gęstnieje. Przy 
dużej ilości wydzieliny kataral-
nej możemy pomóc dziecku, 
usuwając ją delikatnie aspira-
torem do nosa lub gruszką 
dla dzieci. O ile nie wystąpią 
powikłania, następnym 
etapem jest stopniowe 

ustępowanie objawów. 
W trakcie infekcji podajemy 
dziecku doustnie preparaty 
witaminy C, rutynę, wapń, 
a przy gorączce powyżej 38°C 
leki przeciwgorączkowe
odpowiednie do jego wieku, 
uczymy dziecko wydmuchi-
wania nosa.

Co robić, gdy infekcje 
nawracają? Co to może 
oznaczać?
Przy nawracających infekcjach 
dróg oddechowych u dziecka 
wskazana jest konsultacja 
lekarza pediatry, który po 
zebraniu wywiadu oceni 

w badaniu � zykalnym stan 
dziecka i podejmie decyzję 
o ewentualnych badaniach 
dodatkowych i dalszych 
krokach. Może być potrzebna 
konsultacja laryngologiczna 
w celu oceny stanu uszu, 
migdałków, jam nosa, zatok oraz 
krtani. Może być również 
wskazana konsultacja alergo-
loga w celu wykluczenia 
podłoża alergicznego przewle-
kających się objawów. Przy 
podejrzeniu pierwotnych 
niedoborów odporności może 
być niezbędna konsultacja 
i dalsza diagnostyka immuno-
logiczna.

Przeziębienie jest 
najczęstszą infekcją 

układu oddechowego 
u dziecka i objawia się 

katarem, bólem gardła, 
stanem podgorączko-

wym lub gorączką.

Lewatywa przeciwko 
złogom w jelitach
Prozdrowotne działanie 

wlewów doodbytniczych 
znane jest od wieków. 

Niektóre źródła podają, że 
lewatywa (łac. enema) wywodzi 
się z Egiptu, a starożytnych 
Egipcjan zainspirował święty ptak 
ibis pobierający długim, cienkim 
dziobem wodę morską i wpro-
wadzający ją sobie do kloaki. 
Choć dziś wiemy, że ibisy tak nie 
postępują, wyobraźnia Egipcjan 
prawdopodobnie pomogła 
w wynalezieniu szybkiej i bezbo-
-lesnej metody oczyszczania jelita 
grubego, stosowanej do dziś we 
wszystkich zakątkach świata.

Podstawowym zastosowaniem 
wlewów doodbytniczych jest 
usunięcie z jelita grubego 
(zwłaszcza z okrężnicy esowatej) 
zalegających mas kałowych 

i resztek pokarmowych.
Do odbytu wprowadzany jest 
płyn, najczęściej na bazie soli 
� zjologicznej, który po kilku 
minutach zostaje wydalony
wraz z zawartością jelita.

Zdaniem lekarzy niezdrowo 
odżywiający się człowiek nosi 
w jelitach około 5 kg złogów,
które zalegając tygodniami, 
a nawet miesiącami, prowadzą
do odkładania się szkodliwych 
toksyn i mogą wywołać różne 
objawy powiązane z układem 
pokarmowym (bóle brzucha, 
niestrawność, wzdęcia) oraz 
ogólne (zmęczenie, spadek 
odporności, problemy skórne).

Resztki powinny być usuwane 
naturalnie, przy pomocy 
regularnych wypróżnień, jednak 

zła dieta (zwłaszcza uboga 
w błonnik) oraz choroby mogą to 
uniemożliwić. Zdarza się również, 
że jelita muszą być oczyszczone 
natychmiast, najczęściej przed 
zabiegami medycznymi; w takiej 
sytuacji wlewy doodbytnicze są 
rozwiązaniem najszybszym 
i najbezpieczniejszym dla 
pacjenta.

Najpopularniejsze zastosowanie 
wlewów doodbytniczych to 
przygotowanie do niektórych 
badań diagnostycznych i operacji 
w obrębie dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego (np. 
badania jelita grubego endosko-
pem, czyli kolonoskopii, czy 
badań radiologicznych), operacji 
urologicznych, ginekologicznych 
i porodów naturalnych (czasem 
również poprzez cesarskie cięcie).

Zdaniem lekarzy 
niezdrowo odżywiający 

się człowiek nosi 
w jelitach około 5 kg 

złogów, które zalegając 
tygodniami, a nawet 

miesiącami, prowadzą 
do odkładania się 

szkodliwych toksyn 
i mogą wywołać różne 

objawy powiązane 
z układem 

pokarmowym.

Cała rozmowa
z Małgorzatą Święconek-

-Strąkowską na portalu 
Aptekarski.com.
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Lekarze ordynują lewatywy 
pacjentom cierpiącym na przewle-
kłe zaparcia, zwłaszcza jeśli 
zawiodły inne metody, takie jak 
zmiana diety i stylu życia, 
preparaty doustne czy w czop-
kach. Lewatywy można też 
wykorzystać do podania leków 
w sytuacji, gdy nie jest to możliwe 
lub skuteczne drogą doustną 
(substancje podane doodbytniczo 
wchłaniają się lepiej i szybciej). 
W ten sposób lekarze podają m.in. 
niektóre leki onkologiczne, a także 
środki stosowane w leczeniu 
choroby zapalnej jelit.

Wlewy doodbytnicze coraz 
częściej wykonuje się również 
poza szpitalami – pacjenci kupują 
w aptekach jednorazowe zestawy 
do samodzielnego zastosowania 
w domu, np. w celu pozbycia się 
kłopotliwego zaparcia, oczyszcze-
nia organizmu z toksyn, jako 
wsparcie diety odchudzającej czy 
przygotowanie do seksu 

analnego, a także przed badaniami 
i zabiegami medycznymi 
wykonywanymi następnego dnia 
– pośród zaleceń lekarskich często 
pojawia się zakup wlewu i samo-
dzielne wykonanie go kilkanaście 
godzin przed stawieniem się 
w placówce medycznej.

Takie rozwiązanie bywa łatwiejsze 
dla osób, dla których udział osoby 
postronnej w tak intymnej 
czynności jest bardzo niekomfor-
towy. W ofercie aptek znajdują się 
wlewki jednorazowe różnych 
producentów. Doradzając zakup, 
farmaceuta powinien kierować się 
komfortem pacjenta i zapropono-
wać produkt przyjazny, higienicz-
ny, łatwy w użyciu, niewymagający 
montażu i wykonany z miękkich 
i elastycznych tworzyw. Przeciw-
wskazaniem do wykonywania 
wlewów zawsze jest wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego, 
niedrożność jelit, krwawienia 
z przewodu pokarmowego, 

choroby serca, nadciśnienie 
tętnicze, choroby nerek, odwod-
nienie. Choć zabieg wykonany 
prawidłowo nie jest bolesny, 
dolegliwości bólowe mogą 
pojawić się u pacjentów cierpią-
cych na żylaki odbytu – przed 
wykonaniem wlewu powinni 
skonsultować się ze swoim 
lekarzem.

Pacjenci sięgający po enemę 
powinni pamiętać, że choć 
działa oczyszczająco i pomaga 
pozbyć się niektórych 
dolegliwości gastrycznych, 
stosowana zbyt często 
wyjaławia pożyteczną � orę 
bakteryjną w jelitach. Nale-
ży stosować ją rozsądnie, 
najlepiej ze wskazań 
medycznych, a po 
zabiegu wspomóc 
organizm preparatem 
probiotycznym.

Jakie mamy główne 
wskazania do stosowa-
nie klotrimazolu? 
Przede wszystkim będą 
to infekcje wywołane 
przez różnego rodzaju 
dermato� ty i drożdżaki, 
w tym przypadku jest 
on bardzo skuteczny 
nawet w niewielkim 
stężeniu.

Jakie mamy główne 
wskazania do stosowa-
nie klotrimazolu? 
Przede wszystkim będą 
to infekcje wywołane 
przez różnego rodzaju 
dermato� ty i drożdżaki, 
w tym przypadku jest 
on bardzo skuteczny 
nawet w niewielkim 
stężeniu.

Kamila Śnieżek
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Przykre i dokuczliwe 
infekcje intymne same 
nie przechodzą, trzeba 

je profesjonalnie leczyć. 
Niektóre łagodne 

dolegliwości dróg 
rodnych można leczyć, 

używając preparatów 
dostępnych w aptekach 

bez recepty.

Intymna równowaga
Najczęściej są to choroby 

przenoszone drogą 
płciową, czyli przez 

kontakt seksualny. Trapią ludzkość 
od stuleci i nigdy skutecznie 
się z nimi nie uporaliśmy. Seks 
w dzisiejszych czasach sprzyja 
tym zachorowaniom, dlatego 
należy się nauczyć seksu 
bezpiecznego. A to oznacza 
stosowanie prezerwatyw.

 PRZ PADŁO CI

Znamy ponad 20 chorób 
przenoszonych drogą płciową, 
a statystyki mówią, że jedna osoba 
na dwadzieścia w ciągu roku zarazi 
się jedną z nich. Najczęściej „łapią” 
je ludzie młodzi, między 15. a 30. 
rokiem życia, i wśród nich 
odnotowuje się blisko 80 proc. 
zarażeń.

Trzeba wiedzieć, że mężczyźni ze 
względów anatomicznych są 
bardziej odporni na infekcje 
intymne od kobiet. Z moczem 
wydalają wszelkie bakterie, zaś 
w pochwie, która jest ciemna, 
ciepła i wilgotna, bakterie oraz 
grzyby znajdują idealne warunki 
rozwoju. Mężczyźni często nie 
mają żadnych objawów infekcji, 
a jednak zarażają swoje partnerki, 
bo są nosicielami.

CO NA ŁAGODNE 
DOLEGLI O CI?

Niektóre łagodne dolegliwości 
dróg rodnych (upławy, świąd, 
pieczenie bądź zaczerwienienie 
okolicy warg sromowych) można 
leczyć przy pomocy preparatów 
dostępnych w aptekach bez 
recepty. Chodzi np. o globulki 
dopochwowe, które działają ściśle 
w miejscu podania, co sprawia, że 
nie wchodzą w interakcje z innymi 
lekami oraz antykoncepcją 
doustną. Mogą być stosowane 
pomocniczo w infekcjach. Działają 
nawilżająco, wspomagają gojenie, 

pomagają w odtworzeniu 
prawidłowego poziomu pH 
pochwy (kwaśny odczyn 
powstrzymuje rozwój mikroorga-
nizmów), a także ograniczają 
rozwój nieprawidłowej mikro� ory.

IERTELNE IR

Warto wymienić te najczęstsze 
choroby. Są cztery groźne wirusy 
roznoszone drogą płciową. I trzeba 
zacząć od AIDS, choroby 
wywołanej przez wirus HIV. To 
prawdziwy morderca, przez 
którego wiele osób umarło 
w wielkim cierpieniu.

Drugim zabójcą, zwłaszcza kobiet, 
jest brodawczak sromu i pochwy 
wywołany przez wirusy HPV, które 
przyczyniają się do powstawania 
raka szyjki macicy. Jego o� arą są 
najczęściej młode kobiety, chociaż 
badania wykazały, że większość 
pięćdziesięcioletnich pań jest nim 
zakażona. Niekoniecznie mają 
objawy, ale mogą zarażać 
partnerów.

Wirusy HPV mogą być również 
przyczyną nowotworów 
narządów moczowo-płciowych, 
dlatego tak ważne są badania 
cytologiczne. Równie groźny 
może być wirus opryszczki 
narządów płciowych (HSV). 
Kolejnym zabójczym wirusem 
roznoszonym drogą płciową jest 
wirus HBV powodujący śmiertelne 
zapalenie wątroby typu B. 

ZAB CZE BA TERIE 
I  D OIN I

Najpowszechniejszą chorobą 
roznoszoną drogą płciową jest 
infekcja bakteryjna, którą 
wywołują chlamydie. Przenosi 
się wyłącznie przez kontakty 
seksualne, nigdy przez 
całowanie, używanie tych 
samych ręczników czy kąpiel 
w hotelowej wannie.

U mężczyzn prawie nie 
wywołuje objawów, natomiast 
u kobiet może się skończyć 
dramatycznie: zapaleniem szyjki 
macicy, cewki moczowej, które 
następnie mogą przejść 
w zakażenie narządów 
miednicy, często kończące się 
śmiercią. Szybkie leczenie 
antybiotykami jest jedynym 
wyjściem z tej bolesnej sytuacji.

Zakażenie bakteryjne pochwy 
(BV) pojawia się często u kobiet 
prowadzących aktywne życie 
płciowe. Terminem tym określa 
się wszelkie zmiany zapalne 
w pochwie. Najczęściej są to 
podrażnienia, pieczenie 
i swędzenie. Leczy się je 
skutecznie, a bagatelizowanie 
objawów może zwiększyć 
ryzyko zapalenia miednicy, 
zachorowania na AIDS czy raka 
szyjki macicy. Powodem BV jest 
naruszenie równowagi 
bakteryjnej pochwy i namnoże-
nie złych drobnoustrojów, 
często przez zupełnie niepo-
trzebne irygacje pochwy, 
wypłukujące dobre bakterie 
Lactobacillus. Tę chorobę leczy 
się szybko i skutecznie.

Na zakażenie układu moczowe-
go (ZUM) co roku choruje 26 mln
kobiet w wieku 18-35 lat. 
Źródłem zakażeń są bakterie 
Escherichia coli, które naturalnie 
bytują na skórze między 
pochwą a odbytem. Często 
objawy pojawiają się po 
stosunku, bowiem właśnie 
wtedy bakterie są wprowadzane 
w okolice cewki moczowej. 
Oprócz zapalenia cewki 
i pęcherza bakterie te mogą być 
przyczyną odmiedniczkowego 
zapalenia nerek. Konieczne są 
częste kontrole lekarskie, 
pro� laktyka, a w ostateczności 
stosowanie antybiotyków.

I N F E K C J E  I N T Y M N E

Bożenna Szymańska 
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Ból gardła jest jednym 
z najczęstszych objawów 

zgłaszanych podczas 
wizyt u pediatrów 

i lekarzy rodzinnych. To 
również bardzo częsty 

powód wizyt w aptece, 
która bywa pierwszym 

wyborem pacjentów 
poszukujących ulgi. 

Pacjent ma do wyboru 
setki różnych produktów, 
więc rola farmaceuty jest 

tu kluczowa, aby 
zarekomendować mu 

odpowiedni lek.

Gdy pacjent 
skarży się 
na ból gardła
Pacjenci skarżą się na ból 

gardła, który ze względu 
na czas trwania można 

podzielić na ból ostry, prze-
wlekły i nawracający. U więk-
szości pacjentów występuje 
ból ostry, który jest charakte-
rystyczny przede wszystkim 
dla infekcji przeziębieniowych 
wywoływanych przez wirusy.

Głównymi objawami najczęściej 
występującymi przy zapaleniu 
gardła są: ból gardła, gorączka 
i miejscowe zapalenie błony 
śluzowej gardła, w tym 
zaczerwienienie, trudności 
w przełykaniu śliny i mówieniu 
wywołane obrzękiem. Dolegli-
wości mogą być uciążliwe dla 
pacjenta, który zwykle nie chce 
czekać, aż objawy miną 
samoistnie, tylko udaje się do 
apteki po lek. Leczenie 
objawowe pomoże uporać się 
z bólem gardła. Natomiast 
ważne jest też leczenie 
przyczynowe, zatrzymujące 
rozwój infekcji.

W przypadku infekcji bakteryjnej 
objawy mogą być podobne, 
lecz są mocniej wyrażone. 
Pacjenci mogą skarżyć się na 
wysoką temperaturę, ropną 
wydzielinę ściekającą po tylnej 
ścianie gardła czy powiększenie 
węzłów chłonnych i poza 
leczeniem objawowym 
potrzebują antybiotykoterapii. 
Ostry ból gardła może towarzy-
szyć także wielu innym 
schorzeniom, np. zapaleniu 
migdałków czy ropniowi 
okołomigdałkowemu, a także 
zwiastować choroby zakaźne, 

takie jak odra, błonica czy 
opryszczka gardła.

Pacjenci z osłabioną odporno-
ścią lub po intensywnej 
antybiotykoterapii mogą 
cierpieć na grzybicze zapalenie 
błony śluzowej gardła i jamy 
ustnej. Jeśli pacjent zgłasza ból 
gardła o charakterze przewle-
kłym lub nawrotowym, czyli 
trwający tygodniami, a nawet 
miesiącami, nieustająco lub 
z przerwami, prawdopodobnie 
mamy do czynienia z przewle-
kłym zapaleniem błony śluzowej 
gardła o różnych podłożach. 
Do tych najczęstszych należą 
podrażnienia powodowane 
przez pyły, dym tytoniowy, 
alkohol czy klimatyzację, a także 
czynniki wewnętrzne, takie jak 
niedoczynność tarczycy, 
przewlekły nieżyt nosa i zatok, 
skrzywienie przegrody czy 
alergie. Pacjenci z bólem 
przewlekłym i nawracającym 
również potrzebują leczenia 
objawowego, ale warto 
zachęcić ich do wizyty u lekarza 
i poszukania przyczyn przecią-
gających się dolegliwości. 

Wielu pacjentów pojawiających 
się w aptekach z powodu 
dolegliwości bólowych gardła 
potrzebuje rekomendacji 
farmaceuty przy wyborze 
odpowiedniego leku OTC. By 
zasugerować najlepszy dla nich 
środek, ważne jest dokładne 
rozpoznanie ich potrzeb. Część 
pacjentów ocenia swój ból jako 
umiarkowanie dotkliwy. Tej 
grupie zależy na szybkiej uldze, 
ale też zatrzymaniu rozwoju 

infekcji i leczeniu przyczyno-
wym. Farmaceuta może polecić 
im preparaty bazujące na 
substancjach działających 
znieczulająco (np. lidokaina) 
oraz – równolegle – antywiruso-
wo, antybakteryjnie i przeciw-
grzybiczo (np. amylometakrezol, 
alkohol 2,4-dichlorobenzylowy). 
Pacjentów z tej grupy powinna 
zadowolić szybkość działania 
leku (niektóre uśmierzają ból już 
w minutę od zastosowania) oraz 
jego właściwości zwalczające 
infekcję, dzięki czemu choroba 
może trwać krócej i mieć 
łagodniejszy przebieg.

Farmaceuci spotykają się jednak 
również z grupą pacjentów, 
którzy odczuwają tak dotkliwy 
ból, że najistotniejsze dla nich 
jest zastosowanie produktu o jak 
najsilniejszym działaniu przeciw- 
bólowym. W takich sytuacjach 
potrzebne jest uderzenie w ból 
z maksymalną siłą – pomogą tu 
preparaty zawierające �urbipro-
fen, niesteroidowy lek przeciw- 
zapalny o bardzo silnym 
działaniu przeciwbólowym, 
który uśmierza dolegliwości 
nawet na kilka godzin.

W obu grupach pacjentów 
mogą znaleźć się osoby, dla 
których duże znaczenie podczas 
wyboru leku na gardło ma cena. 
Warto rekomendować preparaty 
o właściwym dla nich składzie, 
ale zróżnicowane cenowo, by 
mogli wybrać ten, który będzie 
dla nich korzystny pod każdym 
względem.

Kamila Śnieżek
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Adaptogeny 
pobudzają 

mechanizmy obronne 
organizmu w walce ze 

stresem, poprawiają 
funkcje kognitywne 
mózgu, odporność 

i nastrój. Są przy tym 
w pełni naturalne 

i całkowicie 
bezpieczne.

Bezpieczne
wspomaganie mózgu
Coraz więcej osób 

zmaga się z nadmiarem 
obowiązków zawodo-

wych i domowych, niedoborem 
snu, zaburzeniami koncentracji, 
wyczerpaniem � zycznym 
i psychicznym oraz pierwszymi 
objawami depresji. Stres stał 
się nieodłącznym towarzyszem 
życia człowieka XXI wieku, 
a stresorami mogą być 
czynniki psychiczne, � zyczne, 
biologiczne i socjologiczne.

Wobec oddziaływania stresorów 
nasz organizm potrzebuje 
mechanizmów adaptacyjnych, 
czyli morfologicznych, bio-
chemicznych i � zjologicznych 
reakcji przystosowawczych do 
niekorzystnych warunków. O ile 
w przypadku stresu krótkotrwałe-
go organizm może zareagować 
skutecznie, np. podnosząc 
ciśnienie tętnicze i poziom cukru 
we krwi, przyspieszając akcję 
serca i siłę skurczów, to w przy-
padku stresu przewlekłego ciągła 
walka o utrzymanie homeostazy 
prowadzi do patologii, a orga-
nizm reaguje wyczerpaniem 
� zycznym, psychicznym, 
nadmierną nerwowością, 
stanami depresyjnymi, zaburze-
niami koncentracji czy osłabie-
niem popędu płciowego, co 
przekłada się na gorsze funkcjo-
nowanie zawodowe czy 
towarzyskie. Potrzebna jest 
pomoc z zewnątrz. 

NATURALNE I  BEZPIECZNE

Adaptogeny to substancje 
ułatwiające przystosowanie się 
organizmu do niekorzystnych 
warunków środowiskowych. 
Zgodnie z de� nicją adaptogeny 
to środki głównie naturalnego 
pochodzenia, które muszą być 
nieszkodliwe, nietoksyczne, mogą 
powodować minimalne zmiany 

w psychicznych funkcjach 
organizmu, działać niespecy� cz-
nie i wykazywać właściwości 
normalizujące. Choć współczesna 
nauka adaptogenami zajmuje się 
zaledwie od kilkudziesięciu lat, 
w rzeczywistości nie są niczym 
nowym. Rośliny, znane dziś jako 
adaptogeny, czyli np. ashwagan-
dha, cytryniec chiński czy 
wąkrotka azjatycka (gotu kola), 
w starożytnych Chinach czy 
Indiach uznawano za święte.

Dziś, po wieloletnich badaniach, 
stosuje się je m.in. jako środki 
wspomagające żołnierzy, 
astronautów czy sportowców. 
Okazały się znacznie lepszym, 
skuteczniejszym i bezpieczniej-
szym rozwiązaniem, niż np. 
kofeina, napoje energetyczne czy 
różnego typu środki dopingujące, 
gdyż w przeciwieństwie do nich 
mają normalizujący wpływ na 
ludzki ustrój, a nie nadstymulują-
cy czy blokujący jego normalne 
funkcje. Nie wywołują też 
utrudniających funkcjonowanie 
skutków ubocznych. 

A  TO DZIAŁA?

Systematycznie stosowane 
adaptogeny wpływają na 
organizm na poziomie komórko-
wym poprzez oddziałujące 
układy enzymatyczne, a także na 
poziomie narządów poprzez 
hormony. Wybrane substancje 
roślinne stymulują rdzeń 
nadnerczy, gdzie są produkowa-
ne i magazynowane hormony 
wspomagające walkę ze stresem, 
czyli m.in. epinefryna, norepine-
fryna i dopamina, dzięki czemu 
organizm ma znacznie większą 
odporność na szkodliwe dla orga-
nizmu bodźce.

Pośród najważniejszych 
właściwości adaptogenów 

wymienia się działanie antyoksy-
dacyjne, ochronę wątroby 
i działanie antytoksyczne, 
polepszenie funkcji kognityw-
nych mózgu, m.in. procesów 
zapamiętywania i koncentracji, 
stymulację układu odpornościo-
wego, wzrost witalności, poprawę 
funkcji seksualnych (przy ich 
zaburzeniu), redukowanie 
niepokoju i nerwowości, 
polepszenie nastroju i samopo-
czucia. Różnorodność substancji 
adaptogennych jest duża, można 
tu wymienić m.in. saponozydy, 
� toekdyzony, rodiolozydy czy 
� awonoidy.

W najpopularniejszych w Polsce 
produktach zawierających 
adaptogeny (nazywanych 
nootropikami) można znaleźć
m.in. ekstrakt żeń-szenia 
koreańskiego (poprawia pamięć 
i koncentrację uwagi, zmniejsza 
zmęczenie i poprawia nastrój), 
gotu kolę (pobudza tworzenie 
nowych komórek mózgowych 
i poprawia komunikację między 
nimi), soplówka jeżowata 
(wspiera pracę mózgu, może 
stanowić terapię uzupełniającą 
w przypadku różnego rodzaju 
chorób układu nerwowego) czy 
eleuterokok kolczasty (przeciw-
działa zmęczeniu i stresowi, 
zwiększając � zyczną i psychiczną 
wydolność organizmu).

W nootropikach stosuje się 
również aminokwasy wspierające 
funkcjonowanie neuronów, takie 
jak L-tauryna i L-tyrozyna, a także 
witaminy z grupy B, bor czy 
mangan. Tradycyjnie nootropiki 
występowały jako suszone 
jagody czy korzenie, a także 
wywary, obecnie można kupić je 
w formie suplementów, 
w postaci proszku, kropli lub 
kapsułek.

Kamila Śnieżek
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Na rynku suplementów 
diety coraz częściej liczy 

się jakość składników 
wchodzących w skład tych 
środków spożywczych. Na 

jakość zwracają uwagę 
przede wszystkim 

farmaceuci, bo na ich 
barkach spoczywa wybór 

odpowiedniego preparatu 
dla pacjenta.

Jak wybierać 
suplementy diety?

Suplementy diety 
znajdziemy teraz niemal 
w każdym sklepie. Ich 

producenci prześcigają się 
w tworzeniu „cudownych 
mieszanek” na coraz to nowsze 
dolegliwości, nawet takie, które 
nie istnieją. Co więcej, w pierw-
szym półroczu 2020 r. 
do Głównego Inspektora Sani-
tarnego zostało zgłoszonych aż 
13,5 tys. nowych suplementów 
diety. Jak się w tym wszystkim 
odnaleźć? Na co farmaceuta 
powinien zwracać uwagę, pole-
cając takie produkty pacjentom?

STANDARYZACJA I  DER

Analizując składy suplementów 
diety, należy wziąć pod uwagę 
dwa parametry: standaryzację 
i DER. Ten pierwszy pozwala 
ustalić, w jakiej ilości w danym 
preparacie znajduje się składnik 
czynny. Standaryzacja 
potwierdza powtarzalną 
i przewidywalną zawartość sub-
stancji aktywnej w suplemencie 
diety. Zażywając określoną 
dawkę, zawsze powinniśmy 
dostarczać tę samą ilość tych 
samych składników.

DER, czyli Drug Extract Ratio, 
to informacja, z jakiej ilości 

surowca uzyskano wyciąg. 
To pozwala nam na porówna-
nie różnych ekstraktów, 
np. DER 25:1 oznacza, że z 25 g 
surowca otrzymano 1 g 
ekstraktu. Wyciąg jest zatem 
tym mocniejszy, im większy  
est wskaźnik DER. Warto 
więc wybierać suplementy 
diety standaryzowane 
i dobrze opisane.

CZ   E TRA T  
RO LINNE?

Suplementy diety są dostępne 
w różnych postaciach (kapsułki, 
tabletki, saszetki, ampułki 
z płynem itp.), ale najważniejsza 
jest ich zawartość. Ekstrakty 
roślinne (lub inaczej wyciągi) to 
składniki pozyskiwane z całych 
roślin lub części. Dzieje się to 
w procesie ekstrakcji odpo-
wiednim rozpuszczalnikiem. 
Może to być alkohol etylowy, 
olej roślinny lub glikol propyle-
nowy. Wyciąg, który powstanie, 
zależnie od stopnia zagęszcze-
nia może mieć postać płynną, 
gęstą (o zawartości wody do 
30 proc.) lub suchą (o zawarto-
ści wody do 5 proc.). Warto 
stawiać na składniki standary-
zowane, które mają powtarzal-
ny i przewidywalny skład oraz 
określoną ilość substancji 
czynnej. Ekstrakty standaryzo-
wane dają większą gwarancję 
skutecznego działania.

Związki aktywne pochodzące 
z roślin, a nie wytwarzane 
syntetycznie, mają dużo więcej 
do zaoferowania. Zawierają 
substancje odżywcze, polifeno-
le, �awonoidy, witaminy 
i związki mineralne. Lepiej 
stawiać na naturalne suple-
menty diety. Ich produkcja jest 

trudna i czasochłonna. Są one 
łatwo przyswajalne, w odróż-
nieniu od preparatów synte-
tycznych, można więc 
stosować je w mniejszych 
dawkach, ponadto nie mają 
skutków ubocznych (w przy-
padku zaleconych dawek). 
Suplementy syntetyczne mogą 
być produkowane na masową 
skalę, w większej ilości, a to 
przekłada się także na ich niższą 
cenę. To często idzie w parze 
z ich gorszą jakością. Związki 
chemiczne pochodzenia 
syntetycznego są zwykle 
przyjmowane w większych 
dawkach, ponieważ są gorzej 
przyswajane. Po ich spożyciu 
często występują objawy 
nietolerancji i liczne skutki 
uboczne (nasz układ pokarmo-
wy nie rozpoznaje ich tak do- 
brze jak substancje naturalne).

Warto zwrócić uwagę na 
ekstrakty brandowe. Są to 
zazwyczaj ekstrakty standaryzo-
wane, zawierające określoną 
i stałą ilość substancji aktywnej. 
Mają jawną ścieżkę dostaw, 
producenta i kraj pochodzenia. 
Często producenci wykonują 
badania kliniczne na ludziach 
i mają określoną porcję, która 
daje oczekiwane skutki. Wielu 
z nich posługuje się certy�katami 
typu: organic, gluten free, halal 
czy kosher, które ułatwiają 
farmaceucie dobór preparatu do 
potrzeb pacjenta. Oprócz tego 
niektórzy producenci deklarują 
nieużywanie np. barwników 
i konserwantów, a także dzielą się 
informacjami dotyczącymi 
procesu produkcji składników 
preparatów. To też warto wziąć 
pod uwagę, polecając produkty 
pacjentom.

Red.
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