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Dzieje się dużo. Tak dużo, że nie jesteśmy nawet w stanie
opisać wszystkich ważnych spraw na papierowych
łamach (zachęcamy więc do śledzenia nas na Aptekarski.
com). Farmaceuci za chwilę będą mieć swoją ustawę
o zawodzie, która – przynajmniej na tę chwilę – gwarantuje
im niezależność (więcej na s. 24). Wkrótce rozpocznie
się pilotaż opieki farmaceutycznej. Coraz odważniej
mówi się o wykonywaniu szczepień w aptekach (s. 14).
W październiku samorząd aptekarski zawarł porozumienie
z resortem zdrowia dotyczące 13 kolejnych ważnych
spraw (szerzej o tym pisze Marek Tomków na s. 7). O czymś
takim do niedawna farmaceuci mogli tylko pomarzyć.
Czy to nagroda za sumienną i ciężką pracę w trakcie
pandemii koronawirusa? Za to, że apteki trwały na
posterunku, by pacjenci mieli stały dostęp do leków? Raczej
patrzyłbym na to w innych kategoriach. Dopiero w trakcie
kryzysu społeczeństwo (w tym także rządzący) uświadomiło
sobie (w końcu!), jak ważnym elementem systemu ochrony
zdrowia są apteki i ich pracownicy.
I jak wiele możemy stracić, gdy apteki nie będą właściwie
działać bądź nie będą mogły sprostać nowym potrzebom
i oczekiwaniom (przecież bez e-recepty wdrożonej
wielkim wysiłkiem aptekarzy cała polska ochrona
zdrowia rozsypałaby się już na początku wiosny!).
Drodzy farmaceuci, róbcie to, co robiliście do tej pory.
Trzymajcie linię frontu. Bądźcie na posterunku.
Bo bez tego nie damy sobie rady.
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Trzynaście kroków
do normalności

„S

trategia” brzmi dumnie, ale kiedy
przyjrzeć się szczegółom, bardziej
przypomina to listę problemów,
które trzeba pilnie rozwiązać, żeby apteki
mogły normalnie funkcjonować, a farmaceuci
robić to, co do nich należy. Trzynaście
punktów, trzynaście kroków do normalności.
Do zrealizowania w kilkanaście miesięcy.
Na początek fundamentalna kwestia –
niezależność. Ustawa o zawodzie farmaceuty,
obecnie procedowana w Sejmie, ma kilka
klauzul, które tę zawodową swobodę chronią.
Karą cofnięcia zezwolenia za naruszanie
niezależności farmaceuty w trakcie
wykonywania obowiązków zawodowych.
Unieruchomieniem apteki lub hurtowni do
trzech miesięcy za uniemożliwianie wykonywania obowiązków kierownika. Oczywiście
po przeprowadzeniu pełnego postępowania
i wydaniu decyzji przez Inspekcję Farmaceutyczną. I wreszcie norma, która sprawia, że
realizując swoje uprawnienia, farmaceuta
nie jest związany poleceniem służbowym.
Protest i lament organizacji reprezentujących
przedsiębiorców niósł echem grozę po całym
kraju. A to będą apteki zamykać, „bo się
kierowniczka z właścicielem pokłóci”, a to
Inspekcja na podstawie „błahych i niesprawdzonych przesłanek” niczym pijany z szablą
bezbronnym odbierać zezwolenia będzie itp.
Za nic ludziom majątki pozabierają, tak
po prostu, z nienawiści za niewinność.
„Bomba atomowa zrzucona na głowy
przedsiębiorców” – mówiono. Na końcu
każdego apelu obowiązkowo dodając, że
pacjenci w małych miejscowościach zostaną
bez leków. Proponując poprawki, próbowano
zapisy zmiękczyć bądź całkowicie wyłączyć.
W pewnym momencie zrobiło się nieciekawie,
kiedy poseł na wniosek „strony społecznej”
zaproponował usunięcie starego przepisu,
uzasadniając, że „jest zbędny”. To, iż po jego
usunięciu apteka mogłaby np. funkcjonować
bez lokalu, wydawało się „strony społecznej”
nie martwić. To, że umorzono by
wiele postępowań prowadzonych przez
Inspekcję przeciwko kilku spółkom „strony

społecznej”, pewnie byłoby wręcz pożądane.
Może tylko GIF niepotrzebnie wspomniał,
że prowadzi sporo spraw przeciwko mafii
lekowej i jak mu się ten „zbędny przepis”
usunie, to się przy okazji paru wywozowców
wywinie. No cóż, nieistotny szczegół.
Póki co niezależność przetrwała. Kolejne
lamenty i protesty wywołał za to inny
z punktów strategii, w którym mówi się
o przestrzeganiu norm antykoncentracyjnych.
Dziwne, bo mówimy o egzekwowaniu
przepisów działających od kilkunastu lat.
Propozycja zwalczania słupowania też
zasłużyła na protest. Równie dziwne, bo za
takie numery Kodeks karnoskarbowy daje do
trzech lat w pasiastej piżamce. Generalnie,
dokładając ostanie wyroki sądów, „strona
społeczna” ma mocno pod wiatr. Tymczasem
w strategii Minister Zdrowia zobowiązał się
do rozwiązania takich problemów jak dyżury
nocne, spadające na obitą twarz marże,
regulacje dzikiego rynku pozaaptecznego
czy wprowadzenie farmaceutów szpitalnych
do grona walczących o podwyżki. Oczywiście
w strategii opisane bardziej elegancko
i z klasą. Rzadziej ogłaszane listy refundacyjne i przeceny. Pierwsza płatna usługa
farmaceutyczna (zakładanie IKP w aptece).
Wcześniejsza wypłata refundacji i – co bardzo
ważne – przepisy regulujące odpowiedzialność, a właściwie jej brak, za realizację
recept z absurdalnymi błędami formalnymi.
Co jeszcze ważniejsze, część postulatów
już jest realizowana. Teraz wspólnie
z Ministrem, krok po kroku, drepczemy
do długo wyczekiwanej normalności.
Powolutku, ale dojdziemy.

mgr farm.
Marek Tomków

Stało się! Po kilku
miesiącach rozmów,
skutecznie przerywanych
falami pandemii, Minister
Zdrowia i Prezes NRA
podpisali Strategię na
rzecz aptek. Warto
podkreślić wagę tego
dokumentu, ponieważ
jak wiadomo od czasów
Mieszka I nikt niczego
aptekarzom na piśmie
nie obiecał. Przed
Mieszkiem zresztą
również.
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Nie tylko aptekarski dylemat
– obecność magistra farmacji
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

„Bycie w aptece” nabrało
jeszcze bardziej
szczególnego znaczenia
właśnie teraz, w dobie
pandemii, stając się
„byciem na linii frontu”, co
tym bardziej znaczące,
że w osamotnieniu,
w związku
z utrudnionym
dostępem pacjentów do
lekarzy POZ. Te szeroko
nagłaśniane zagadnienia
zna każdy aptekarz, ale
niewielu zna zagadki
związane z obecnością
farmaceuty w hurtowni.

W

zasadzie od niepamiętnych czasów
jesteśmy świadkami niekończących
się dyskusji o niewystarczającej
liczbie magistrów w aptekach, sposobie
zastępowania kierowników oraz sensowności
dyżurów nocnych. Te trzy cyklicznie rotujące
w środowisku tematy, choć dotyczą trzech
różnych problemów, mają w istocie wspólny
mianownik: obecność magistra. Taka
bowiem jest specyfika wykonywania zawodu
farmaceuty w aptece, że w sposób szczególny
wiąże się z fizycznym „byciem” w miejscu pracy,
a jego brak rodzi wymienione wyżej problemy.
„Bycie w aptece” nabrało jeszcze bardziej
szczególnego znaczenia właśnie teraz,
w dobie pandemii, stając się „byciem na
linii frontu”, co tym bardziej znaczące, że
w osamotnieniu, w związku z utrudnionym
dostępem pacjentów do lekarzy POZ. Te
szeroko nagłaśniane zagadnienia zna każdy
aptekarz, ale niewielu zna zagadki związane
z obecnością farmaceuty w hurtowni.
Tymczasem nieco głębiej, w tle i zdecydowanie
ciszej (zapewne z powodu znacznie mniejszej
liczebności), w środowisku magistrów farmacji
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hurtowników toczy się równie emocjonująca
dyskusja o ich obecności w miejscu pracy.
Toczy się nieprzerwanie już od 5 lat, czyli od
wejścia w życie tzw. nowych zasad Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowniach
farmaceutycznych. I chociaż problematyka
obecności farmaceuty w hurtowni znacznie
różni się od analogicznych zagadnień
w aptece, my również mamy tutaj swoje
farmaceutyczne absurdy. Przynajmniej
dwa zasługują na szczególną uwagę.
PR AC A W N I EZAST ĄPI ON Y C H
( I N I EST ET Y N I EZAST ĘPOWAL N Y C H )
PAR AC H

Przepisy prawa farmaceutycznego wymagają
zatrudnienia w hurtowni farmaceutycznej
przynajmniej jednego magistra, na stanowisku
jej kierownika, zwanego Osobą Odpowiedzialną. Dualizm nazwy stanowiska słusznie
wskazuje na istnienie pewnych podobieństw,
ale też różnic w stosunku do stanowiska Osoby
Wykwalifikowanej u wytwórcy leków oraz
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kierownika apteki. Można uznać, że Osoba
Odpowiedzialna w hurtowni to ktoś pomiędzy.
Przykładem jest właśnie odniesienie do
obecności: Osoba Odpowiedzialna, tak jak
kierownik apteki, jest jedna na hurtownię
i sprawuje obowiązki tylko w jednej hurtowni.
Jednak w odróżnieniu od aptekarza nie
podlega wymogowi stałej fizycznej obecności,
o ile zapewniony jest z nią kontakt. Wynika
to wprost z faktu, że farmaceuta w hurtowni
nie obsługuje osobiście ani klientów, ani
procesu, ale tworzy system jakości i zarządza
nim, do czego w zupełności wystarcza praca
w trybie jednozmianowym lub zdalnym.
W hurtowniach posiadających zezwolenie
na obrót środkami kontrolowanymi, czyli
praktycznie u wszystkich pełnoprofilowych
dystrybutorów zaopatrujących bezpośrednio
apteki, przepisy wymagają ponadto
zatrudnienia farmaceuty na stanowisku
osoby odpowiedzialnej za nadzór nad
tymi środkami. Tym samym, w większości
hurtowni współpracuje ze sobą dwóch
magistrów, najczęściej wspólnie realizujących
swoje zadania, podobnie jak to ma miejsce
w większości aptek zatrudniających
kierownika i „tego drugiego magistra”.
Ten zdawałoby się doskonały układ burzą
jednak wszelkie nieobecności Osoby
Odpowiedzialnej: chociaż przepisy nie
wskazują tego jednoznacznie, interpretacja
organów nadzoru jest kategoryczna – osoba
odpowiedzialna za nadzór nad środkami
kontrolowanymi w hurtowni nie może
okresowo zastępować jej kierownika. I chociaż
doskonale zna jej obowiązki, systemy oraz
metodologię pracy w danej hurtowni, w razie
urlopu Osoby Odpowiedzialnej nie może
formalnie przejąć doraźnie jej obowiązków.
Co ciekawe, nie ma przeszkód, by zastępstwo
działało w drugą stronę… Wyobraźmy więc
sobie podobną sytuację w aptece, w której
zatrudniony magister nie może zastąpić
kierownika w czasie jego urlopu, choć
doskonale wie, co ma robić – tylko dlatego, że
nie pozwala na to nazwa jego stanowiska (!).
UP R Z EJM IE DO NO S ZĘ, Ż E T Y DZ I E Ń T E MU
M NIE CH WILĘ NI E B Y ŁO

Gdy już mimo wszystko uda się znaleźć
zastępcę Osoby Odpowiedzialnej, by ta mogła
spokojnie skorzystać z prawa do urlopu – choć
jak już wiemy, nie może to być jej koleżanka
lub kolega, z którym dzieli codzienne trudy
zawodowe – magister w hurtowni staje
przed kolejnym ciekawym zjawiskiem:
donoszeniem o swojej nieobecności.

Zgodnie z przepisami Osoba Odpowiedzialna
jest zobowiązana poinformować Głównego
Inspektora Farmaceutycznego o wyznaczeniu
zastępcy, a w przypadku dłuższej nieobecności
(przekraczającej 14 dni) dodatkowo przedłożyć
kopię dokumentów uprawniających zastępcę
do pełnienia tej roli – a więc dyplomu i prawa
wykonywania zawodu. O ile faktycznie wydaje
się to zasadne w przypadku przedłużonych
nieobecności, o tyle w przypadku krótkich
i zwykle trudnych do przewidzenia absencji
praktyka polega zwykle na wyznaczeniu tzw.
stałego zastępstwa. Kłopot w tym, że organy
nadzoru w literalnej interpretacji zapisów
domagają się każdorazowego informowania
o nawet najkrótszej nieobecności, a że przepisy
nie regulują formy takiego powiadomienia i co
do zasady można przyjąć, że jest ono listowne,
dochodzi do kuriozum informowania o przeszłej nieobecności Osoby Odpowiedzialnej.
Trudno powiedzieć, jaki sens ma wysłanie
listu z wyznaczeniem jednorazowego
zastępstwa, który do adresata dotrze po
tygodniu, a informującego o jednodniowej
lub nawet kilkugodzinnej nieobecności
z powodu życiowej i nieprzewidzianej sytuacji
(np. konieczności wcześniejszego odebrania
dziecka z przedszkola). Wyobraźmy sobie, ile
takiej bezsensownej korespondencji może
zostać wytworzone przez prawie
500 Osób Odpowiedzialnych (tyle jest
hurtowni farmaceutycznych), zwłaszcza że
niezależne powiadomienie może dotyczyć
każdego z 26 dni urlopu rocznie. Kto
czyta całą tę korespondencję? Dlaczego
pozwala się na marnowanie czasu
i środków w imię interpretacji, zamiast na
rzecz realnej i potrzebnej pracy zarówno
w hurtowniach, jak i w organach nadzoru?
To są realne, nierozwiązane od lat problemy
farmaceutów wykonujących swój zawód
w hurtowaniach. Utrudniające codzienną
pracę, a niewnoszące nic do lepszego,
bezpieczniejszego i skuteczniejszego
zarządzania hurtownią. Kto nas zrozumie?
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W hurtowniach
posiadających
zezwolenie na
obrót środkami
kontrolowanymi, czyli
praktycznie u wszystkich
pełnoprofilowych
dystrybutorów
zaopatrujących
bezpośrednio apteki,
przepisy wymagają
zatrudnienia farmaceuty
na stanowisku osoby
odpowiedzialnej za
nadzór nad tymi
środkami.
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Na początku był
Chaos

Fot. Tymon Markowski

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

Już miesiąc temu
zastrzegałem, że nie
będę powracał do
sprawy COVID-19. Jednak
jest to nadal chyba
niemożliwe. Bo jak tu
dywagować na temat
np. farmakoekonomii,
gdy wszelkie inne
problemy przestały
istnieć, pozostawiając na
placu boju jedynie
patogen 2019. I to jest
zjawisko w skali
światowej.

edia poddały się tej atmosferze
nadchodzącego końca świata i hojnie
obdarzają swoich odbiorców coraz
bardziej finezyjnie dobieranymi tytułami rodem
z rubryki „ostatnie pożegnanie”. Jest w tym
rodzaj jakiejś masochistycznej przyjemności. Jak
bowiem inaczej nazwać jeden tylko przykładowy
headline: „Potrzebne wsparcie Kościoła i wojska
(rada eksperta)”, „Aktor nie żyje! Był zakażony
koronawirusem”, „Gwiazda straciła tatę i dziadka!”,
„Błaganie o jedno opakowanie leku”, „Pielęgniarka z OIOM-u: Po reanimacji i zgonie pacjenta
nie mam chwili, żeby zebrać myśli”, „Ratownik
medyczny: To holocaust ludzi starszych”.
Rozumiem, że to dramat, a nie szczęście przyciąga uwagę ludzi najmocniej. Podnosi się ilość
internetowych odsłon. Można liczyć na lepszych
reklamodawców. Tak działają media. I tu włącza
się mój sprzeciw. Odpowiedzialność poważnych
wydawców, zwłaszcza teraz, gdy zderzamy się
z bodaj największym kryzysem od czasu
II wojny światowej, jest niepoliczalnie większa
niż w czasie, gdy najpoważniejszym problemem
mogłoby się jawić rozstanie Blanki i Barona.
Kryzys zawsze będzie wyczekiwanym dobrem
dla rządzących. Mówił o tym David Rockefeller
w 1994 r. Wspomniał również, jak ważną
rolę w podsycaniu kryzysowego płomienia
odgrywają media. Nie chcę dokonywać
niewłaściwych paralel, ale słabo to wygląda.
Przecież w sytuacji prawdziwie dramatycznej
niepotrzebne jest dodatkowe wzmacnianie
powagi katastrofy codziennym wbijaniem kołka
w głowę, żeby przypadkowo nikt nie zapomniał,
jak strasznie jest wokoło. Obywatel, obserwując
swoje otoczenie, sam przecież widzi! Ponadto
cała ta narracja miota się w chaosie powstałym
w wyniku sprzecznych informacji, które potrafią
rozsiąść się na tej samej szpalcie. Z jednej strony
nawoływanie do nieopuszczania granic Polski,
a z drugiej radosne zaproszenie do Tyrolu na
zimowe szaleństwo. Kociokwik. Jak ludzie mają
nie oszaleć? A codzienna obecność dyżurnych
ekspertów we wszelkiego rodzaju mediach? Nie
pada z ich ust ani jedno słowo wieszczące choćby
niewielkie światło w tunelu. Jest źle i będzie
gorzej. Zastraszony słuchacz – czytelnik nie
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pójdzie w tej sytuacji nawet do lekarza w obawie
przed atakiem wirusa. Ale żeby obywatel nie miał
wyrzutów sumienia, że nie dba o swoje zdrowie,
to w ramach ochrony zdrowia tegoż obywatela
pozamykano poradnie lekarza rodzinnego,
a teraz również i poradnie specjalistyczne
(piszę ten felieton 17 października 2020 r.).
W ramach dbałości o chorych z innego powodu
niż wynik dodatni testu COVID-19 od poniedziałku 19 października 2020 r.
przestajemy wykonywać operacje
planowe. To tak na marginesie chaosu.
Wracając do problemu medialnego nadzoru
nad pandemią, to jak na dłoni widać i słychać, że
kryzys jest bogatą pożywką dla bitwy politycznej.
Obydwie stacje telewizyjne okupujące wrogie
sobie barykady nie spoczywają na laurach
i małym patogenem z lubością rozgrywają
swojego przeciwnika. Bo przecież jak nazwać,
jeśli nie groteską, materiał, w którym poważny
ekspert w dziedzinie immunologii i terapii
zakażeń, przyglądając się zdjęciu z jakiegoś
oficjalnego spotkania, niczym piłkarski sędzia
analizuje odległości między jego uczestnikami
i beszta ich niezdyscyplinowanie. Przeciwnicy
odwzajemniają również zamaszyście.
Brakuje mi w tym całym zamęcie zdroworozsądkowych, nieco bardziej stonowanych
komunikatów. Napędzanie atmosfery horroru nie
przyniesie nikomu korzyści (chyba że czegoś nie
wiem). Zestresowani, pozbawieni perspektywy
i faktycznej opieki zdrowotnej ludzie, upadające
przedsiębiorstwa, widmo biedy, okażą się
w poincie kosztem niewspółmiernym do uzyskanego przychodu. Niestety, mleko się już wylało.

12 w p i g u ł c e
FLESZ

Bardzo szybki test – z Polski
Test na koronawirusa w 5-10 minut? To możliwe, informowała na początku października
firma Inno-Gene, która ujawniła, że w połowie września został złożony wniosek patentowy
testu genetycznego do diagnostyki koronawirusa, który wynik da nie po dniu czy dwóch,
ale po kilku minutach. Co więcej, koszt takiego testu określony został na ok. 80 zł. Później
okazało się, że już są chętni na te testy. Pierwsze zamówienie, z Indii, opiewa na 250 tys.
testów. W październiku ma zostać zrealizowane zamówienie pilotażowe na 5 tys. testów,
reszta ma trafić do zamawiającego do końca roku. Rozmowy prowadzone są jednocześnie
z innymi potencjalnymi kupcami. Wśród nich wymienia się UEFA i lotniska.

W czerwonych przez okienko
Na razie nie warto nawet zakładać rychłego końca pandemii koronawirusa, tym bardziej
potrzebne są więc rozmaite informacje, podpowiedzi i rekomendacje, np. określające
zasady postępowania aptek i w aptekach, jeśli sytuacja będzie się dalej pogarszać.
Pomyślała o tym NRA i jeszcze we wrześniu zaktualizowała rekomendacje dla farmaceutów oraz podmiotów prowadzących apteki dotyczące środków ochronnych i zabezpieczeń w obliczu wzrostu liczby zakażeń. W ramach tych rekomendacji zalecono, by
w strefach czerwonych prowadzić sprzedaż przez okienka do sprzedaży nocnej lub
ograniczać w aptece liczbę pacjentów w ten sposób, by przebywały w niej wyłącznie
osoby akurat obsługiwane. Jednocześnie NRA zarekomendowała też ograniczenie
kontaktów z osobami trzecimi w aptece, usunięcie z izb ekspedycyjnych wszystkich
zbędnych przedmiotów, takich jak zabawki dla dzieci czy kosze wyprzedażowe, oraz
ustalenie (o ile to możliwe) stałych zespołów pracujących na zmianach i rezygnację
z zakładek, by maksymalnie ograniczyć możliwość kontaktu między zmianami.

Zatrzymanie byłego inspektora
Zbigniew N. pełniący funkcję GIF w latach 2016-2018 został zatrzymany w październiku
przez funkcjonariuszy warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Zarzuty? Niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego. W tym
kontekście wspomina się o dopuszczeniu do dalszego działania hurtowni farmaceutycznej
i podejmowaniu decyzji korzystnych dla przedsiębiorcy pomimo ujawnienia przez pracowników inspekcji nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. W toku śledztwa zabezpieczono komputer Zbigniewa N. Znaleziono w nim
kilkadziesiąt plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.

Zawieszone zapisy
Niepokojące informacje o szczepionce przeciw grypie, a raczej trudnego do
niej dostępu. Brytyjska sieć apteczna Boots zawiesiła na koniec września zapisy
na tę szczepionkę. Powód? Dokonała kontroli swoich zapasów i postanowiła
skupić się na tym, by szczepionkę otrzymali ci, którzy już się po nią zgłosili.
Według Boots popyt na szczepionki przeciw grypie jest w tym roku bezprecedensowy. Tylko podczas pierwszego tygodnia sezonu grypowego zaszczepiono dziesięciokrotnie więcej pacjentów niż w ubiegłym roku.
Przygotowała: Małgorzata Grosman
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Szczepienia

– zerkanie na farmaceutów
P
Podstawowa kwestia
nie podlega, jak sądzę,
dyskusji. Bardziej niż
kiedykolwiek należy
w tym roku zadbać
o zaszczepienie przeciw
grypie jak największej
liczby Polaków.
Dyskusyjną kwestią jest
już jednak, jak to zrobić.

omysł, by włączyć
w szczepienia apteki
i farmaceutów nasuwa
się sam, niekoniecznie jest
jednak pozytywnie przyjmowany. Poza tym wydaje się
zwyczajnie niemożliwe, by
farmaceuci mogli uzyskać
uprawnienia do szczepienia
w krótkim czasie i rozpocząć
je np. już w styczniu czy
marcu przyszłego roku. Będzie
dobrze, jeśli będzie wola
polityczna, by ten pomysł
wcielić w życie w ciągu roku.
S Y T UA C JA P RZ Y SPI ESZA

Jeszcze kilka miesięcy temu
oficjalnie informowano, że
w Ministerstwie Zdrowia
nie planuje się żadnych
prac dotyczących szczepień
w aptekach. A jednak pomysł
nie jest ani nowy, ani odkrywczy.
Od dawna piszemy o tym, że
w wielu krajach farmaceuci
szczepią pacjentów przeciwko
grypie. Pomysł został więc
już sprawdzony przez innych,
można bazować na ich doświadczeniach, uniknąć ich błędów.
Zwłaszcza że sytuacja z powodu
pandemii przyspiesza.
W krajach, w których
szczepienia w aptekach już były
wykonywane, teraz kładzie się
nacisk na to, by były bardziej
dostępne, popularniejsze. Myśli
się zapewne również o tym,
by włączyć farmaceutów
w szczepionkowy boom, gdy
dostępna już będzie szczepionka
przeciwko koronawirusowi i gdy
wszystkie ręce potrzebne będą
na pokładzie, by w krótkim czasie
zaszczepić wszystkich chętnych
(choć może się przecież zdarzyć,
że w jakichś krajach szczepionka
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wejdzie do kalendarza szczepień
i będzie obowiązkowa). Jeśli więc
natychmiast nie podejmiemy
działań umożliwiających wykonywanie szczepień w aptekach
w Polsce, za moment dostrzeżemy, że od innych europejskich
krajów dzieli nas w tej sprawie
znacznie większy dystans niż
przed pandemią koronawirusa.
A to, choć z pozoru wydawać
się może jedynie wizerunkową
porażką, w praktyce będzie
przekładało się wprost na
sytuację zdrowotną w kraju.
Badania potwierdzają, że
szczepienia prowadzone
przez farmaceutów zwiększają
wyszczepialność przeciwko
grypie. Wprowadzenie szczepień
do aptek oddziałuje więc pozytywnie na zdrowie społeczności
krajów, które to uczyniły.
Wprowadzenie szczepień do
aptek może mieć jeszcze jedno
pożądane następstwo
– zwiększone zaufanie do
szczepień i szczepionek. To
będzie znakomita, poparta

nauką odpowiedź na teorie
spiskowe ruchów antyszczepionkowych, które szczególnie teraz,
podczas pandemii, są wyjątkowo
niebezpieczne. Ważne jest
jeszcze także to, że w czasie, gdy
pandemia koronawirusa szerzy
się w sposób niekontrolowany,
a my nie mamy pomysłu,
jak ją zatrzymać, szczepienia
przeciwko grypie mogą
i nam, i systemowi ochrony
zdrowia w Polsce oszczędzić
przynajmniej jednego kłopotu.
Mogą ograniczyć liczbę chorych
na grypę i liczbę pogrypowych
komplikacji.
To odciąży znacząco system.
Dlatego szczepionka
przeciwko grypie powinna
być – przynajmniej w tym
roku – łatwo dostępna dla
chętnych i darmowa.
FAR M AC EU C I M OGĄ

Wszystko to powoduje, że nie
ma wątpliwości co do tego,
że trzeba zadbać o lepszą
wyszczepialność przeciwko

rentgen miesiąca
O P I E K A FA R M A C E U T YC Z N A

grypie. Jednocześnie, dzięki
przykładom z innych państw,
wiadomo jak to zrobić szybko
i bezpiecznie. Zerkanie
na farmaceutów i apteki
jest po prostu oczywistą
konsekwencją tego, co
dzieje się na świecie.
Przemawia za tym przede
wszystkim wykształcenie
farmaceutów, fakt, że są
przedstawicielami medycznej
profesji. Mają wiele
kompetencji, które rozszerzają
w ramach obowiązkowego
rozwoju zawodowego. Mogą
to robić także w kierunku
szczepień, jeśli tylko będą
chcieli je wykonywać. Przykład
z Wysp Brytyjskich, który na
naszych łamach przytoczyła
mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka, jest tego doskonałym
dowodem. Farmaceuta
może tam sam zgłosić się
na taki kurs i ukończyć go
w krótkim czasie, o ile zdoła
zdać końcowy egzamin.

przymknięcie drzwi przychodni
w powiązaniu z tym, że w końcu
trzeba się będzie zająć pacjentami, którzy nie zostali przyjęci
w marcu, kwietniu, maju,
czerwcu czy lipcu lub którzy
mimo niepokojących objawów
nie zdecydowali się na wizytę
u lekarza z powodu pandemii,
teraz skutkować będzie długimi
kolejkami. Zapewne dłuższymi
niż kiedykolwiek, nawet jeśli
niektórzy pacjenci dalej będą się
wstrzymywać od wizyt u lekarza.
Nadszedł jednak sezon grypowy,
w którym zawsze jest tłoczno
w przychodniach. Trzeba też
nadrobić zaległe obowiązkowe
szczepienia z kalendarza
szczepień. Tym trudniej będzie
się więc zaszczepić przeciwko
grypie, abstrahując nawet
od dostępności szczepionki
w tym roku na naszym rynku.

W czasie, gdy tradycyjne
miejsca szczepień, czyli przychodnie lekarskie, w odróżnieniu od aptek stały się trudno
dostępne dla pacjentów,
nabycie takiej umiejętności
przez farmaceutów wydaje
się szczególnie cenne. Nawet
jeśli niektórych lekarzy oburza
taka ocena. Odczucie, że jest
problem z dostaniem się do
lekarza, mają jednak pacjenci,
potwierdziła je też kontrola
NFZ – pracownicy funduszu
(podobnie jak pacjenci) nie
mogli dodzwonić się do
bardzo wielu przychodni.

Kolejna kwestia – prowadzenie
szczepień w aptekach mogłoby
poprawić sytuację finansową
aptek. Szczepienia mogłyby
więc ograniczyć liczbę zamknięć
aptek, co szczególnie powinno
się spodobać tym, którzy tak
bardzo narzekają na ich zmniejszającą się liczbę. Wszystko
to jednak pod warunkiem, że
szczepienie zostanie uznane
za usługę farmaceutyczną.
I że określona zostanie
godna zapłata za tę usługę,
uzasadniająca zainwestowanie
przez apteki (i ewentualnie także
przez farmaceutów) środków
w jej świadczenie oraz że
zostaną określone jasne zasady
podziału zapłaty za szczepienia
pomiędzy wykonujących je
farmaceutów i właścicieli aptek.

SKUTKI DŁUG O TRWAŁ E G O
PRZYM K NIĘCIA

O D O P O WI A DA NI A DO
DZ I A ŁA NI A

Oczywiście po takich
ustaleniach NFZ rozpocznie
zapewne (a może już rozpoczął)
dochodzenie, dlaczego pacjenci
nie mają należytego dostępu
do lekarzy, w tym do lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej.
Ale nie zmieni to z dnia na dzień
ich dostępności. Długotrwałe

Wprowadzenie szczepień
do aptek może mieć
również taki dalekosiężny
skutek, że przejdziemy
wreszcie od opowiadania
o wdrażaniu nowych usług
farmaceutycznych w aptekach
do wcielania tych opowieści
w życie. Znaczenie tego faktu

wzrośnie, gdy pojawi się na
rynku szczepionka przeciwko
koronawirusowi i gdy zechce
się nią zaszczepić jednocześnie
bardzo wiele osób. Tak wiele,
że nawet jeśli przychodnie
zaczną już działać w dawnym
trybie i odrobią zaległości
w obowiązkowych szczepieniach, szczepienia przeciwko
koronawirusowi całkowicie
je zatkają. Mówi się przecież
o tym, że na polski rynek ma
trafić nawet 16 mln szczepionek
przeciwko COVID-19.
Zalety prowadzenia szczepień
w aptekach podkreślał
niedawno m.in. były wiceminister zdrowia Marcin Czech
podczas debaty ekspertów
Flu Forum 2020. Prof. Czech,
będący dziś prezesem elektem
Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, zauważył, że
apteki są ogólnodostępne, że
każdy z nas ma do apteki blisko,
że dziś łatwiej dotrzeć do nich
niż do lekarza. Czech mówił
też, że brakuje w Polsce lekarzy,
więc niekorzystanie z zasobu,
jaki stanowią farmaceuci, jest
stratą dla systemu. Oraz że
farmaceuci będą nieodzowni,
gdy rozpoczną się szczepienia
przeciwko COVID-19, że
bez nich to się po prostu
nie powiedzie. Potrzebne są
więc działania pozwalające
włączyć farmaceutów do
systemu szczepień.
Przygotowanie do tego
i wdrożenie niezbędnych
rekomendacji w życie nie
będzie się jednak odbywać
w jednoznacznie przychylnej
atmosferze. Dlatego że dla
części lekarzy szczepienia
prowadzone w aptekach będą
wejściem w ich kompetencje.
Mogą też uznać, że taka możliwość pomniejszy ich przychody
uzyskiwane z wykonywania
szczepień w gabinetach.
Przykład z Niemiec dowodzi, że
mogą pojawiać się również inne
punkty zapalne. Na przykład
wycena szczepienia jako usługi
wykonywanej w aptekach.
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Jeśli natychmiast nie
podejmiemy działań
umożliwiających
wykonywanie szczepień
w aptekach w Polsce, za
moment dostrzeżemy, że
od innych europejskich
krajów dzieli nas w tej
sprawie znacznie większy
dystans niż przed
pandemią koronawirusa.
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W Nadrenii Północnej-Westfalii
mówi się w tym kontekście
o 12,61 euro, co wzburzyło
lekarzy, bo ich wynagrodzenie
za podobną usługę jest niższe.
Honoraria dla lekarzy zależne
są od landu i rozpoczynają się
od poziomu około 7,5 euro.
Jednak, co warto podkreślić,
lekarze nie domagają się
odcięcia aptek i farmaceutów
od szczepień, ale podniesienia
swoich stawek za szczepienia.
Do tego samego poziomu,
który został określony dla
farmaceutów, lub wyższego.
FA RMA C E UC I J U Ż
NA RZ E KA JĄ

Wprowadzenie szczepień
do aptek może mieć
jeszcze jedno pożądane
następstwo – zwiększone
zaufanie do szczepień
i szczepionek. To będzie
znakomita, poparta
nauką odpowiedź na
teorie spiskowe ruchów
antyszczepionkowych,
które szczególnie teraz,
podczas pandemii, są
wyjątkowo
niebezpieczne.

Inne opinie płyną z Polski.
Wśród głosów negujących
pomysł włączenia aptek
do szczepień powtarza się informacja, że farmaceuci wcale nie
chcą ich wykonywać. W każdym
razie niektórzy farmaceuci, bo
są to pojedyncze głosy, a nie
wynik badania na reprezentatywnej grupie. Pojawiają się też
inne uwagi. Na przykład – nikt
nas nie uczył podczas studiów
wykonywania zastrzyków, nikt
nas nie uczył używania zestawu
przeciwwstrząsowego. Czy
nie są to jednak kwestie, które
można rozwiązać dzięki szkoleniom lub kursom dla chętnych?
Zwłaszcza że obsługiwania
ZSMOPL czy realizowania
e-recept też nikt farmaceutów
nie uczył na studiach i zostali
zmuszeni do samodzielnego
nabycia tej wiedzy, w ściśle
określonym czasie i pod groźbą
kar, co raczej edukację utrudnia.
Są jednak i inne „zarzuty”
wobec tego pomysłu.
Dlaczego mamy wykonywać
kolejną pracę bez gratyfikacji
finansowej, dlaczego mamy
płacić za szkolenia, dzięki
którym będziemy mogli
szczepić? – pytają sceptycy.
Odnieść więc można wrażenie,
że nie przeszkadzają im same
szczepienia, że najważniejsze
są kwestie finansowe. Zamiast
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pytać, dlaczego mamy szczepić
za darmo, sceptycy powinni
się więc zastanowi, co ze
swojej strony mogą zrobić,
by za darmo nie szczepić
oraz by zapłata za tę usługę
była satysfakcjonująca dla
farmaceutów. Żadne decyzje
w tej sprawie nie zostały
bowiem do tej pory podjęte.
PI EN I ĄD ZE N A K OŃ C U

I zapewne takie decyzje nie
zapadną w najbliższym czasie,
bo choć dla farmaceutów
jest to kwestia zasadnicza,
przesądzająca o tym, czy
usługi farmaceutyczne, w tym
i szczepienia, będą dla nich
opłacalne, decyzje w tej sprawie
zapadną dopiero wtedy, gdy
już będzie ustawa o zawodzie
farmaceuty. I gdy wiadome już
będzie, jakie usługi farmaceutyczne farmaceuci będą mogli
świadczyć i co znajdzie się w ich
zakresie. – Bo dopiero wtedy,
kiedy znane będzie zadanie
do wykonania, będzie można
określić jego koszt – podkreśla
Michał Byliniak, wiceprezes
NRA. – Zacząć trzeba jednak od
czegoś innego. Podstawowa
rzecz, to wprowadzenie zmian
w kwalifikacji pacjentów do
szczepień, by pacjentów nie
musieli uprzednio badać
lekarze. Identycznie wygląda
zresztą sytuacja w przypadku
pielęgniarek i uprawnień
do wykonywania szczepień
dla nich. Kolejna kwestia to
opracowanie szkoleń czy też
kursów kwalifikacyjnych dla
farmaceutów, których ukończenie zdanym egzaminem
byłoby podstawą do uzyskania
uprawnienia do wykonywania
szczepień. Niezbędna jest też
ustawa o zawodzie. To jest
w zasadzie kwestia wyjściowa,
bo bez niej nie ma możliwości,
by farmaceuci mogli świadczyć
jakieś usługi farmaceutyczne.
Dopiero mając takie podstawy,
można będzie przejść do kwestii
finansowania szczepień jako
usługi świadczonej w aptekach.

I dopiero wtedy, w opinii
Michała Byliniaka, da się
rozstrzygnąć, kto i ile będzie
płacił za wykonanie szczepienia.
Czy NFZ, czy może jednak –
przynajmniej w jakimś stopniu
– pacjenci. – Cena usługi
w aptece będzie miała zresztą
dwie składowe – podkreśla
Byliniak. – Pierwsza to cena
szczepionki. A jak wiadomo,
zależy ona na przykład od
wieku pacjenta lub od tego,
że osobą szczepiącą się jest
kobieta ciężarna. Szczepionka
jest przecież obecnie dla
jednych pacjentów pełnopłatna,
dla innych częściowo płatna,
dla innych bezpłatna. Do
tego dojdzie drugi element
ostatecznej ceny, czyli wycena
usługi zaszczepienia. My oczywiście mamy swoje szacunki, ale
nie będziemy ich prezentować
przed negocjacjami w tym
zakresie. Bierzemy jednak pod
uwagę i takie rozwiązanie,
że część pacjentów zechce
zapłacić z własnej kieszeni za tę
usługę. Niedawno się okazało,
że są pacjenci gotowi zapłacić
w prywatnej przychodni 400 zł
za szczepionkę przeciw grypie.
OD K OL EJ N EG O SEZO NU ?

Michał Byliniak podkreśla
jednak, że z powodu
koronawirusa sytuacja jest
dynamiczna, więc dzisiejsze
założenia kolejnego dnia mogą
być nieaktualne. Szacując,
kiedy farmaceuci mogliby
zacząć wykonywać szczepienia
przeciwko grypie, wskazuje na
kolejny sezon. Bo w pierwszym
rzędzie musi zostać uchwalona
ustawa o zawodzie farmaceuty,
co jednak już w pierwszej
dekadzie października bieżącego roku, po posiedzeniu
Komisji Zdrowia debatującej
o jej projekcie, wydawało się
jedynie formalnością. Krokiem,
który da się zrobić w ciągu
kilku tygodni, najdalej do
końca 2020 r. Jednak szybkie
prace nad uprawnieniami dla
pielęgniarek, by mogły
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samodzielnie kwalifikować
pacjentów do szczepienia
i szczepić ich, mogą
przyspieszyć sprawę.

W czasie, gdy tradycyjne
miejsca szczepień, czyli
przychodnie lekarskie,
w odróżnieniu od aptek
stały się trudno dostępne
dla pacjentów, nabycie
takiej umiejętności przez
farmaceutów wydaje się
szczególnie cenne.
Nawet jeśli niektórych
lekarzy oburza taka
ocena.

Działania przyspieszy też pojawienie się szczepionki przeciwko
koronawirusowi. Dziś w miarę
pewne wydaje się, że trafić może
ona na rynek mniej więcej za
rok, jednak jeśli będzie gotowa
wcześniej, wszystko może się
zmienić. – Prezentujemy więc
założenia, które wypływają ze
znanych nam dziś informacji,
jednak bierzemy pod uwagę,
że sytuacja może przyspieszyć
– dodaje Michał Byliniak.
Jeszcze mniej problematyczne
wydaje się wprowadzenie zmian
w sposobie kwalifikowania
pacjentów do szczepień. Mówi
o tym ustawa o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń

FAKTY
• Ile szczepionek przeciwko grypie trafiło do początku
października na polski rynek? Każdy z nas się chyba nad
tym zastanawiał. I to nie tylko dlatego, że brakowało ich
w aptekach oraz że nie dotarły do większości POZ. Także
dlatego, że z ust osób, które powinny być doskonale zorientowane w sprawie, padały w tym samym czasie bardzo różne
informacje. Raz 900 tys. sztuk, raz 1,3 mln sztuk...
Albo jeszcze inaczej – niewielka liczba dostaw...
• W tym samym czasie wiceminister Maciej Miłkowski w odpowiedzi na poselską interpelację stwierdził, że w minionym
sezonie grypowym firmy farmaceutyczne zutylizowały około
100 tys. niewykorzystanych szczepionek, ponosząc straty
w granicach 4,6 mln zł. Dodał, że dzielenie: Ministerstwo
Zdrowia nie składa zamówień ani nie dokonuje zakupu
szczepionek przeciw grypie, bo jest to rynek komercyjny,
ograniczony jedynie w zakresie dopuszczania do obrotu
i refundacji. Innymi słowy – szczepicie się, by system ochrony
zdrowia dał radę przetrwać pandemię koronawirusa, ale skąd
weźmiecie szczepionkę, to już wasz problem?
• Jak to skąd – chciałoby się odpowiedzieć na wcześniejsze
pytanie. Z prywatnej przychodni, która gdzieś jednak zaopatrzyła się w szczepionki i zaoferowała je po 400 zł za sztukę.
Wielokrotnie więcej niż wynosi jej cena urzędowa (45,76 zł).
Fala oburzenia spowodowała, że przychodnia przestała się
chwalić w internecie lodówką wypełnioną szczepionkami,
a izba lekarska zapowiedziała własne postępowanie w tej
sprawie.
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i chorób zakaźnych u ludzi. To
nieporównywalnie łatwiejsze
zadanie niż przeprowadzenie
przez proces legislacyjny
ustawy o zawodzie, której,
oprócz farmaceutów, długo nikt
zdawał się nie sekundować.
POD STAWA – SZK OL EN I E
PR AK T Y C ZN E

Kolejna kwestia, dla pacjentów
zasadnicza, to przeszkolenie
farmaceutów w takim zakresie,
by mogli prowadzić szczepienia, gdy już przepisy będą
im na to zezwalać. To jednak nie
powinno nikomu snu z powiek
spędzać. – Mam za sobą kurs
certyfikowany przez amerykańskie towarzystwo farmaceutyczne w zakresie szczepień,
mogę więc na własnym
przykładzie stwierdzić, że nie
był to długi proces szkolenia.
Składał się z sześciogodzinnych
warsztatów i zajęć e-learningowych – mówi Michał Byliniak.
– Podstawą było jednak
szkolenie praktyczne, bo każdy
z uczestników kursu musiał
poznać technikę wykonywania
szczepień i opanować ją. Z tym
że w moim przypadku był to
kurs przygotowujący do wykonywania różnych szczepień,
nie tylko przeciw grypie, więc
zakres szkolenia był szerszy.
Nasze umiejętności weryfikowane były podczas egzaminu,
w praktyce nie najważniejsze
było więc, ile godzin trwała
nauka, ale czy kursant nauczył
się prawidłowo wykonywać
wszystkie szczepienia.
Oczywiście taki kurs musi
obejmować nie tylko techniczne zagadnienia z zakresu
wykonywania szczepień.
W jego ramach niebagatelne
znaczenie musi mieć kwestia
utylizacji odpadów powstających przy szczepieniach.
Ale nawet w prawidłowym
ich zagospodarowywaniu
w aptekach dopatrzeć się
można korzyści dla pacjentów
– dziś nie w każdej aptece (czy

raczej jedynie w nielicznych)
pacjenci mogą pozostawić
przeterminowane lub niewykorzystane leki czy takie odpady,
jak zużyte strzykawki. Zgodnie
z przepisami należy je bowiem
odstawiać do PSZOK-ów, które
są w każdej gminie, i jest to
w związku z tym indywidualny
problem pacjentów. Skoro
jednak takie odpady powstawałyby w aptekach, być może
przynajmniej część ich właścicieli przywróciłaby u siebie
pojemniki na niepotrzebne
leki i tym podobne produkty.
Zadania, które towarzyszyłyby
szczepieniom wykonywanym
w aptekach, musiałyby zostać
szczegółowo opisane w przepisach. Dotyczy to na przykład
prowadzenia dokumentacji
związanej ze szczepieniem czy
sposobu monitorowania NOP.
Dopiero mając dokładny obraz,
jak sytuacja będzie wyglądać
pod względem prawnym
i finansowym, farmaceuta
czy właściciel apteki będzie
mógł podjąć racjonalną
decyzję, czy chce prowadzić
szczepienia, czy też nie.
Na razie jednak nie ma
podstaw, by sądzić, że
warto będzie takie decyzje
podejmować już w najbliższym
czasie. Sejmowa Komisja
Zdrowia, dyskutująca
o projekcie ustawy o zawodzie
farmaceuty, w pierwszej
dekadzie października odrzuciła
poprawkę posłanki Marceliny
Zawiszy z Lewicy, która
wnosiła, by zapisać w ustawie
możliwość wykonywania
szczepień w aptekach.
Wiceminister zdrowia Maciej
Miłkowski mówi natomiast
w tym samym czasie, że realnie
ustawa może wejść w życie
na przełomie pierwszego
i drugiego kwartału przyszłego
roku. Czy to wystarczy, by
szczepienia w aptekach mogły
być wykonywane od początku
kolejnego sezonu grypowego?

Małgorzata Grosman
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Bez aptekarzy
nie bylibyśmy
w tym miejscu
– Przez te 30 lat byliśmy z aptekarzami w lepszych i gorszych
chwilach. Wspólnie musieliśmy radzić sobie z różnymi
przeciwnościami losu, nowymi ustawami i uciążliwymi
regulacjami. Teraz działamy już nie tylko w hurcie
farmaceutycznym, ale jesteśmy w centrum najbardziej gorącej
w tej chwili branży – mówi Kazimierz Herba, założyciel Torfarmu
(obecnie NEUCA), w rozmowie z Wojciechem Giedrysem.

Pańska mama, siostra i brat,
szwagierka z mężem – ma
pan wielu farmaceutów
w rodzinie. Dlaczego nie
poszedł pan tą drogą?
Nie miałem talentów biologiczno-chemicznych. Bardziej
interesowały mnie studia
ekonomiczne. Wybrałem
Akademię Ekonomiczną
w Poznaniu. Pod koniec lat
80. bycie farmaceutą nie było
prestiżowe. To była ciężka
i niedoceniana praca. Mam
wciąż przed oczami taki
obrazek: moja mama, stosy
dokumentacji i ogromne
księgi, w których robiła raz
na trzy miesiące zamówienia
do Cefarmu. Pamiętam,
że pod koniec lat 80.
w aptekach brakowało niemal
wszystkiego. Jako kierownik
mama musiała walczyć o to,
by dostać ułamek zamówień.
Potem przejęła aptekę, którą
prowadziła. Ale problemy
z zaopatrzeniem zostały.
W tym roku NEUCA
(wcześniej Torfarm) kończy
30 lat. Firma przez trzy
dekady na pierwszym
miejscu stawiała aptekarzy.

Jak z takiej perspektywy
ocenia pan tę współpracę?
Jacy są farmaceuci?
Bez aptekarzy nie bylibyśmy
w tym miejscu, w którym
jesteśmy. Byliśmy z nimi
w lepszych i gorszych
chwilach. Wspólnie musieliśmy
radzić sobie z różnymi
przeciwnościami losu, nowymi
ustawami i uciążliwymi
regulacjami. Na przestrzeni
30 lat poznałem wielu farmaceutów. Są sumienni, oddani
swojej pracy, a na pierwszym
miejscu stawiają pacjentów.
To nie jest łatwy zawód.
Farmaceuci mają na głowie
coraz więcej obowiązków,
formalności i procedur.
Wydawanie leków to tylko
jedna z czynności. Farmaceuci
zajmują się przyjmowaniem
dostaw, porządkowaniem
leków, składaniem zamówień,
retaksacją recept, rozliczają
refundację NFZ, sporządzają
leki recepturowe, prowadzą
dokumentację, w tym np.
książkę narkotyczną, składają
liczne raporty, a jednocześnie
muszą się ciągle dokształcać
i trzymać rękę na pulsie, bo
przepisy często zmieniają się

nawet z dnia na dzień. Bardzo
często są skazani na walkę –
bo innym słowem tego nie
można nazwać – o deficytowe
leki dla swoich pacjentów.
Muszą mieć zawsze z tyłu
głowy ich bezpieczeństwo
i pamiętać np. o interakcjach
leków czy odpowiednim ich
dawkowaniu. A gdy dodamy
do tego długie i bardzo trudne
studia, uciążliwe dyżury nocne
i wiele innych czynności,
o których istnieniu nie mają
pojęcia zwykli ludzie, to
dopiero mamy cały obraz, jak
trudnym i odpowiedzialnym
zawodem jest zawód
farmaceuty. Dla mnie są
bohaterami, szczególnie teraz,
gdy w przeciwieństwie do
wielu lekarzy, od marca są na
pierwszej linii frontu w walce
z epidemią koronawirusa.
Jak to się stało, że zdecydował się pan otworzyć
hurtownię leków?
Jesienią 1990 r. – byłem wtedy
na piątym roku ekonomii
na Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu – dużo rozmawiałem z moją mamą o jej
problemach z zaopatrzeniem

w leki. To był moment, gdy
hurtownie leków mnożyły
się jak grzyby po deszczu.
W samym Toruniu działało
kilka. Mama pokazała mi,
jaki jest obrót apteki. Szybko
policzyłem łączny obrót aptek
w Toruniu i marżę. To były
naiwne szacunki. Zrobione
na kolanie. Ale wyszło mi,
że marża nie jest mała i że
może warto spróbować.
Mama zadeklarowała, że
pomoże mi w pierwszych
zamówieniach. Miała dobrą
opinię wśród farmaceutów.
Dzięki jej pomocy udało mi się
nawiązać relacje z lokalnymi
aptekarzami. Jej rekomendacja
dużo mi pomogła. Otwierała
drzwi do wielu aptek.
Z początku mama trochę się
bała, że coś głupiego zrobię,
że narażę jej dobrą opinię
na szwank. Nie dziwię się.
Miałem zaledwie 25 lat.
Jak powstała nazwa
Torfarm?
To zabawna historia. Wtedy
każda firma musiał mieć
pieczątkę. Poszedłem więc
do punktu na pl. Rapackiego
w Toruniu. I zamówiłem
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Na przestrzeni 30 lat
poznałem wielu
farmaceutów. Są
sumienni, oddani swojej
pracy, a na pierwszym
miejscu stawiają
pacjentów. To nie jest
łatwy zawód. Farmaceuci
mają na głowie coraz
więcej obowiązków,
formalności i procedur.

pieczątkę z nazwą „Torlek”. Pan,
który mnie obsługiwał, powiedział, żebym chwilę poczekał,
poszedł na zaplecze i po
chwili wrócił, mówiąc, że pół
godziny wcześniej miał klienta,
który złożył zlecenie właśnie
na pieczątkę „Torlek”. Okazało
się, że to była konkurencja.
Długo się nie zastanawiałem
i wybrałem „Torfarm”. Wszystkie
firmy wtedy w Toruniu
zaczynały się na „tor”. Nie
byłem specjalnie kreatywny.
Jedni zaczynali w garażu,
a pana działalność
ruszyła w piwnicy.
Kredyt na założenie firmy –
50 tys. zł – poręczył mi wujek
swoim gospodarstwem.
Miałem też odłożone
pieniądze, które zarobiłem
w Anglii. Pracowałem tam
na zmywaku i przy rozbiórce
budynków. Czysto fizyczna
praca i nie do końca legalna.
Pierwszy magazyn powstał
w wynajętej piwnicy pod
istniejącą do dziś apteką przy
Łyskowskiego w Toruniu.
Pomieszczenie było przystosowane do przechowywania
leków. Dwie wspólniczki
chciały sprywatyzować aptekę,
ale uznały, że będzie to dla
nich za duży lokal. Dogadaliśmy się, że one wezmą parter,

a ja piwnicę. Było tam
ok. 120 m kw. Mieszkałem
obok w bloku – przy Rydygiera 20.
Przez wiele miesięcy nie
mogłem tam podłączyć
linii telefonicznej. Mieliśmy
telefon w domu. Trzeba było
sobie jednak jakoś radzić.
Kupiłem jeden z pierwszych
aparatów z bezprzewodową
słuchawką. Była połączona
z bazą w mieszkaniu po
drugiej stronie ulicy. Odebrać
rozmowę się dało, ale
żeby porozmawiać, trzeba
było wyjść na zewnątrz.
Ale telefon w firmie był.
Były więc zamówienia.
Jak wyglądały początki?
Woził pan leki już
na studiach?
Otworzyłem firmę w listopadzie 1990 r. Obroniłem się kilka
miesięcy później – w marcu.
Bywało, że po zajęciach
w Poznaniu brałem dwa
kartony sylimarolu z Herbapolu pod pachę i pędziłem
na pociąg do Torunia. Potem
dowoziłem leki do aptek
zdezelowanym polonezem
nawet dwa, trzy razy dziennie.
Potem pożyczyłem samochód
od wujka – dostawczego
20-letniego mercedesa. Jak
kiedyś pojechałem z mamą
do Poznania po towar ze
wszystkimi pieniędzmi, jakie
miałem, to produkty zmieściły
się zaledwie na jednej palecie.
Nie było mnie stać na więcej.
Wiązał pan już na
początku duże nadzieje
z tym interesem?
Nikt wtedy nie myślał długofalowo. Ja także. Ludzie handlowali wszystkim, co popadnie.
Jeździli z walizkami pieniędzy
i wracali autem zapakowanym
po dach mydłem i powidłem.
Świeżo upieczeni absolwenci
ekonomii trafiali na rynek
i otwierali przeróżne biznesy.
Często z dużym sukcesem.
Rozkwitała przedsiębiorczość.
Zazdrościłem trochę moim
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znajomym, którzy prowadzili
bardziej rentowne biznesy
i handlowali sprzętem RTV.
Zarabiali dużo więcej ode
mnie. Spoglądałem czasami
na nich z zazdrością. Ale dalej
„mieliłem” te swoje leki.
W przypadku Torfarmu
też rządziła metoda
prób i błędów?
Tak wyglądały początki wszystkich firm. Nikt nie wiedział,
z czym się je prowadzenie
biznesu w praktyce. Mama
często podpowiadała mi, jakie
leki są potrzebne pacjentom.
Dlatego skupiłem się właśnie
na tym, żeby dostarczać je
aptekom. Z początku w ogóle
nie interesowały mnie inne
produkty, nazywane dziś
zgrabnie „suplementami diety”.
Tymczasem inni zbijali na nich
kokosy, często wciskając kit. Ja
zarabiałem przede wszystkim
na marżach urzędowych na
leki – konsekwentnie, ale
powoli. W latach 90. dopiero
się tworzył cały system prawny
dla branży farmaceutycznej.
To były inne czasy. Nie było
takiej plątaniny regulacji
i procedur. Firmy, które
zaczynały działalność, miały
rok zwolnienia z podatku
dochodowego. Przepisy były
dużo prostsze niż teraz. Łatwiej
zakładało się firmę. Hurtownie
nie musiały mieć koncesji,
wystarczało zezwolenie.
Moja mama jako kierownik
hurtowni uzyskała zezwolenie.
Działaliśmy początkowo
z mamą jako spółka cywilna.
Kiedy zatrudnił pan
pierwszą osobę?
W lutym 1991 r. To była
pani Daniela, która
pracowała w Torfarmie
kilkanaście lat do przejścia
na emeryturę. Wypisywała
ręcznie faktury, prowadziła
kartoteki magazynowe.
Bez niej nie dałbym rady.

Jak wyglądał pana dzień
pracy? O której pan
wyjeżdżał po leki?
Wyjeżdżałem czasami
ok. 4 rano. Kierunek: Poznań,
Jelenia Góra. Ten mercedes
niemiłosiernie się wlókł.
Rozpędzał się tylko do 70 km
na godz. Po całym dniu jazdy
rozkładem leki, dzwoniłem
po aptekarzach lub jechałem
osobiście z ofertą, pytałem, czy
czegoś nie potrzebują. Na leki
z Cefarmu czekało się czasami
miesiąc. Nowo otwarte
hurtownie to była prawdziwa
rewolucja dla aptek. Wiele
produktów miały praktycznie
od ręki. Dla mnie oznaczało to
pracę czasami po kilkanaście
godzin dziennie. Nie było
mowy o urlopach. Czasami
jakieś pojedyncze dni. Raz
sobie zrobiłem dzień przerwy,
bo odwiedził mnie kolega,
którego dawno nie widziałem,
a w tym czasie została ogłoszona podwyżka cen urzędowych leków. Cały magazyn
został przeceniony, a ja nie
przeceniłem tego magazynu
i został wysprzedany po
starych cenach, a musiałem
kupować po nowych. Wtedy
były przeceny po 30-40 proc.
całego stanu magazynowego.
Trzeba było być czujnym.
Kiedy pojawili się
kolejni pracownicy?
W maju zaczęły ze mną
pracować Ziutka, moja
ówczesna żona, i jej siostra.
Wraz z panią Danielą rozładowywały samochody. Jadąc
do pracy, przywoziły towar.
Wszystko robiło się ręcznie.
Z dnia na dzień, z miesiąca na
miesiąc piwnica zaczęła zapełniać się lekami. To nie była już
jedna czy dwie palety, było
ich znacznie więcej. Później
pojawiły się regały, bo towar
już nie mieścił się na paletach.
Niektóre firmy zaczęły dawać
kredyt kupiecki. Pomału się
rozwijaliśmy. Rzeczą, która
nas od początku odróżniała,
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było to, że dowoziliśmy leki
do aptek. Do innych hurtowni
aptekarze musieli jeździć
sami. Często było tak, że pani
magister miała aptekę, a jej
mąż był zaopatrzeniowcem.
To on polował na leki. U mnie
model był inny: aptekarz
składał zamówienie przez
telefon, ja wypisywałem
faktury, przygotowywałem
towar i go wiozłem.
W pewnym momencie
w Toruniu było kilkanaście
hurtowni. Jak sobie Torfarm
radził w latach 90. z tak
dużą konkurencją?
To nie były lekkie czasy. Jedna
zła decyzja mogła przekreślić
działalność całej firmy. Ciągle
pojawiały się kolejne firmy na
rynku. Silniejsze. Z większym
kapitałem. Na Wyszyńskiego
w Toruniu działał Hurt Lek.
Ruszyli z kopyta i z przytupem:
wielki kapitał, mnóstwo
pracowników i pełen
asortyment leków. Jedna
pani magister powiedziała
mi wtedy: „Oni pięknie
się rozwijają i życzę panu,
żeby pan się tak rozwinął”.
Odpowiedziałem jej, że zrobię
wszystko, żeby tak się stało.
Ta firma nie przetrwała.
Co zdecydowało
o sukcesie Torfarmu?
Wiele było takich kamieni
milowych w historii firmy.
Staraliśmy się zawsze korzystać
z możliwości, jakie dawały
przepisy. Zatrudnialiśmy osoby
niepełnosprawne, dzięki
temu mogliśmy korzystać
z państwowego wsparcia.
Torfarm działał jako zakład
pracy chronionej, dzięki
czemu byliśmy zwolnieni
z podatku dochodowego.
To nam trochę pomogło.
Decyzją o dużym znaczeniu
było rozwinięcie działalności
także poza Toruniem. Jeszcze
w latach 90. przenieśliśmy się
do 100-metrowego magazynu
przy Żółkiewskiego, który

co chwilę powiększaliśmy
o dodatkową powierzchnię.
Wtedy też zrodził się pomysł,
żeby nie otwierać magazynów
w innych miastach, jak robili to
inni, ale postawić na prężnie
działające biura handlowe
w innych lokalizacjach. Wyposażaliśmy je w komputery i za
pośrednictwem sieci Polpak
– takiej namiastki dzisiejszego
internetu – pracownicy biur
mieli na bieżąco podgląd
stanów magazynowych
w Toruniu i na tej podstawie
sprzedawali towar. Nie było
żadnych call center. Ciężko
było założyć linie telefoniczne.
Korzystaliśmy z własnych
rozwiązań. Często dość
prowizorycznych. Nikt nie
miał pieniędzy, żeby ściągać
rozwiązania z zagranicy.
Dlatego też własnym
sumptem stworzyliśmy
np. system informatyczny,
bo już nie byliśmy w stanie
obsługiwać ręcznie fakturowania. A potem system
obsługujący całą hurtownię.
Jaki obszar wtedy obsługiwała toruńska hurtownia?
Toruń ma bardzo dogodną
lokalizację. Nawet wtedy,
gdy nie było autostrad czy
dróg ekspresowych, byliśmy
w stanie obsługiwać apteki
w promieniu ponad 200 km.
Nawet dwa razy dziennie.
Popołudniowe i wieczorne
zamówienia przygotowywaliśmy na rano, mieliśmy na to
całą noc, żeby je zawieźć do
punktu przeładunkowego,
a zamówienia poranne do
godz. 12 i w ciągu dwóch,
trzech godzin towar docierał
do Gdańska, Poznania,
Warszawy, Łodzi czy Olsztyna.
Z punktów przeładunkowych
towar trafiał do mniejszych
samochodów i kierowcy
rozwozili go po aptekach.
W naszym modelu ważną
rolę grały biura handlowe
z telemarketingiem
i kierowcami. To pomogło nam
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rozwinąć skrzydła i umożliwiło
ekspansję na całą Polskę.
Kiedy zapadła decyzja,
że Torfarm nie będzie
mieć swoich aptek?
Nigdy nie było pomysłu,
żeby otwierać swoje apteki.
Z początku w ogóle nie byłoby
nas na to stać. Pod koniec lat
90. na giełdzie pojawiły się
pierwsze hurtownie leków.
One miały podzielić między
siebie cały rynek. Każdy
miał po kilkanaście procent
rynku. My zaledwie 2 proc.
Gdy ci giganci zaczęli się
restrukturyzować i stawiać na
swoje apteki, twierdząc, że
przyszłością są sieci aptek, my
konsekwentnie rozwijaliśmy
się w oparciu o wspomniany
system biur handlowych.
Ten model przełożył się na
dynamiczny rozwój firmy
i wzrost udziału w rynku.
I wtedy też zapadła decyzja, że
nie pójdziemy drogą ówczesnych spółek giełdowych i nie
otworzymy swoich aptek.
Zdecydowaliśmy, że będziemy
bezpiecznym parterem dla
aptek i nie będziemy z nimi
konkurować. Rozmawiałem
w wieloma aptekarzami
i widziałem, że im się nie
podoba, że ich dostawcy
z nimi konkurują. To była
decyzja wbrew trendom.
Wszyscy w Europie wtedy
mówili, że przyszłość hurtu to
detal. Uznaliśmy, że rynek jest
tak duży i jest tak duży potencjał rozwijania tego biznesu,
że nie musimy wszystkiego
robić, nie musimy mieć
swoich aptek, a powinniśmy
skoncentrować się na hurcie.
W 2001 r. dostał pan propozycję odkupu Torfarmu.
Pierwszą poważną
propozycję. Już mieliśmy
podpisaną umowę wstępną
z Holendrami. Chciałem sobie
zapewnić sprzedażą Torfarmu
bezpieczeństwo finansowe. To
był ryzykowny okres.

Uznaliśmy, że rynek jest
tak duży i jest tak duży
potencjał rozwijania tego
biznesu, że nie musimy
wszystkiego robić, nie
musimy mieć swoich
aptek, a powinniśmy
skoncentrować się na
hurcie.

Na rynku farmaceutycznym
obserwowaliśmy wtedy co
chwilę głośne bankructwa.
Byłem wtedy przekonany, że
mając 2 proc. udziału w rynku,
sami sobie nie poradzimy
i trzeba się do jakiejś grupy
przyłączyć. Wtedy Holendrzy,
czyli późniejsze ACP, stwierdzili, że pójdą na giełdę, a za
pieniądze z niej skonsolidują
rynek. Nie bardzo im jednak
wychodziło przejmowanie
Cefarmów. Próbowali
łączyć lokalne firmy, ale bez
większych sukcesów. Chcieli
kupić Torfarm, a ja miałem
zarządzać hurtową częścią
grupy. Porozumieliśmy się co
do warunków i podpisaliśmy
umowę wstępną, która miała
być zaakceptowana przez
UOKiK. Pół roku po uzyskaniu
zgody od UOKiK-u stwierdzili,
że nie są gotowi zapłacić
tyle, ile wynegocjowaliśmy
i chcieli obniżyć cenę o ponad
jedną trzecią. Może myśleli,
że nie mam wyjścia. Nie
zgodziłem się. Do transakcji
nie doszło. 10 lat później to my
kupiliśmy ACP. Po „incydencie”
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z Holendrami zaczęliśmy się
bardzo szybko rozwijać. Firmę
wzmocniło wielu ciekawych
ludzi, którzy do dzisiaj są u nas.

Nie stawiamy sobie
żadnych granic, jeśli
chodzi o rozwój. Mamy
ogromny potencjał.
Wspaniały zespół ludzi.
I mnóstwo projektów oraz
nowatorskich pomysłów.
Nawet jeśli tylko niewielka
część z nich się
powiedzie, to i tak czeka
nas świetlana przyszłość.

Kolejnym ważnym
momentem dla firmy
było wejście na giełdę.
Bardzo ważnym. W 2004 r. za
namową Piotra Sucharskiego,
obecnego prezesa NEUCA,
a ówczesnego dyrektora
finansowego, weszliśmy na
giełdę. To było potrzebne nam
nie tyle po to, żeby pozyskać
dodatkowy kapitał, ale przede
wszystkim po to, żeby pokazać,
że jesteśmy transparentną
firmą, bezpiecznym i stabilnym
finansowo podmiotem. To
był czas upadku wielu firm.
Niektórzy wskazywali nas
jako spółkę w kolejce do
problemów finansowych,
co odbijało się na naszych
relacjach z producentami.
Chcieliśmy pokazać, że
jesteśmy przewidywalni. Po
wejściu na giełdę zapowiedzieliśmy, że staniemy się liderem
dystrybucji farmaceutyków
w Polsce. Konkurenci nie kryli
ironicznego uśmiechu. Po
roku już się nie śmiali, a po
kilku – zostaliśmy liderem.
Gdy Torfarm porozumiał się
z Prosperem, umówiłem się
z jego prezesem –Tadeuszem
Wesołowskim – że odejdziemy
razem do rady nadzorczej,
a Piotr Sucharski zostanie
prezesem całej grupy. Odkąd
przejął stery, zaczęła się
najlepsza część historii NEUCA.
Już wcześniej przymierzał
się pan do przekazania
sterów w firmie?
Tak, czułem bowiem, że
brakuje mi już kompetencji.
Trochę mnie to już
przerastało. Inaczej zarządza
się firmą liczącą kilka lub
kilkaset osób, a inaczej
zatrudniającą kilka tysięcy
pracowników. Nie miałem
innych doświadczeń.
Nigdzie nie pracowałem
poza Torfarmem.
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A w NEUCA potrzebne były
nowe kompetencje i doświadczenia. Widziałem firmy – wciąż
wiele tak funkcjonuje – gdzie
właściciele kurczowo trzymają
się pozycji lidera i często
wychodzi to dla nich ze
szkodą. Nie chciałem tego.
NEUCA w ostatnich latach
mocno rozszerzyła swoją
działalność, np. o produkcję
leków. Ma najwięcej
ośrodków badań klinicznych
w Polsce, sieć przychodni.
Wspiera start-upy
i innowacje. Co dalej?
Nie stawiamy sobie żadnych
granic, jeśli chodzi o rozwój.
Mamy ogromny potencjał.
Wspaniały zespół ludzi.
I mnóstwo projektów oraz
nowatorskich pomysłów.
Nawet jeśli tylko niewielka
część z nich się powiedzie,
to i tak czeka nas świetlana
przyszłość. Co roku widzę
coraz lepsze perspektywy
dla firmy. Teraz działamy
już nie tylko w hurcie
farmaceutycznym, jesteśmy
w centrum najbardziej gorącej
w tej chwili branży. Ochrona
zdrowia będzie przechodziła
ogromne przeobrażenia.
Tam jest nieskończenie wielki
potencjał, bo każdy z nas
jest gotów na swoje zdrowie
przeznaczyć wszystko, co ma.
Część tego rynku będziemy
chcieli zagospodarować. Stać
się jego ważną częścią. Zbliżyć
się do pacjentów i zaspokoić
ich potrzeby w wielu

obszarach. Jednocześnie nadal
będziemy wspierać aptekarzy.
Zwłaszcza tych niezależnych
i indywidualnych. Na rynku
aptek jest wielka konkurencja.
Marże apteczne zamiast
rosnąć, maleją. Inne państwa
refundują nawet blisko
90 proc. obrotu aptek. Tam
apteki konkurują na poziomie
serwisu i dostępności dodatkowych usług związanych
np. z opieką farmaceutyczną.
Indywidualni aptekarze nie są
przygotowani do tak zażartej
konkurencji, jaką obserwujemy
w Polsce, bo są bardziej farmaceutami niż biznesmenami.
Skala biznesu, który prowadzą,
nie pozwala konkurować im
z dużymi sieciami. I tu jest
właśnie rola dla NEUCA. Naszą
rolą jest wspieranie indywidualnych aptek, zasypywanie luki
między apteką indywidualną
a sieciową. Robimy to na
wiele sposobów. Bez aptek
niezależnych nie będzie
równowagi na rynku.
Czy nie zanosi się na to,
że sprzeda pan swoje
udziały w NEUCA?
Mimo że mija już 30 lat,
kręci mnie to tak, jak kręciło
na początku. Mam majątek
w branży, na której nie chcę
powiedzieć, że znam się
doskonale, ale myślę, że trochę
ją rozumiem. Czuję się w niej
komfortowo. Nie wyobrażam
sobie, żebym mógł sprzedać
konia, który wygrywa we
wszystkich wyścigach.

Kazimierz Herba,
założyciel i wieloletni
prezes Torfarmu (dziś NEUCA)
Obecnie przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz
Grupy NEUCA. Jest absolwentem Wydziału Handlu Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).
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W sposób uporczywy
Prace nad ustawą
o zawodzie farmaceuty
wywołały w ostatnim
czasie kolejną debatę –
tym razem
o niezależności
farmaceutów. Głównie
o tym, czy apteczni
pracodawcy mogą ją
ograniczać,
nie ponosząc żadnych
konsekwencji.
Bo w zasadzie do tego
sprowadza się dyskusja
o tym, czy należy
przymykać oko na
łamanie niezależności
farmaceuty przez
pracodawcę lub
przełożonego raz na
jakiś czas.

A

wszystko dlatego, że
w projekcie tej ustawy,
który jakiś czas temu
trafił do sejmu, była mowa
o uporczywości naruszania
niezależności farmaceuty
jako podstawy do wyciągania
sankcji za takie postępowanie.
Podkomisja zdrowia ds. ustawy
o zawodzie farmaceuty wykreśliła zapis o uporczywości i to
wywołało gwałtowną kontrę.

długo lub ciągle coś powtarzając, a tylko raz w tygodniu
lub raz dziennie. Albo że nie
uważa, iż jego działalność może
być oceniana jako nieprzyjemna
lub szkodliwa. Każdą decyzję
WIF, GIF, WSA nie po swojej
myśli będzie więc skarżył, licząc
na to, że sąd również nie będzie
mógł wykazać uporczywości
niewłaściwych działań
w zgodzie z jakąś definicją.

DŁUG O T RWA Ł Y,
NI E P RZ Y JE MNY L U B
S Z KO DLI W Y

Wbrew wszystkim argumentom
strony optującej za umieszczeniem w ustawie o zawodzie
farmaceuty zapisu o uporczywości w niezapewnianiu
farmaceucie niezależności jako
podstawie do ukarania właściciela apteki, dopiero usunięcie
tego sformułowania pozwala
na egzekwowania prawa.

Uporczywość przez swój
brak jednoznaczności,
przez brak jasnych granic ją
wytyczających, jest kiepskim
materiałem do tworzenia
przepisów, które powinny być
przecież jasne, jednoznaczne,
oczywiste. Z braku innego
pomysłu lub może z jakiegoś
innego, trudnego do
zrozumienia powodu sięga
się jednak po to słowo,
formułując przepisy prawa.
Brak jednoznacznej definicji
„uporczywości” w praktyce
uniemożliwiłby zapewne
dochodzenie czegokolwiek na
podstawie tak sformułowanego
zapisu o łamaniu niezależności
farmaceuty. Należy więc założyć,
kierując się zasadą ograniczonego zaufania, że nawet
jeśli pobudki zwolenników
wpisania uporczywości do
ustawy o zawodzie farmaceuty
są kryształowo czyste, pod
żadnym pozorem taki zapis nie
powinien znaleźć się w ustawie.
Bo zawsze znajdzie się ktoś,
kto będzie łamał przepisy,
jednocześnie dowodząc, że
nie robi tego uporczywie. Bo
nie robi czegoś niewłaściwego
w sposób trudny do usunięcia,
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POJ AW I Ł A SI Ę
N A W N I OSEK
PR ZED SI ĘB I OR C ÓW

Ten wymiar istnienia zapisu
o uporczywości naruszania
niezależności farmaceuty
szczególnie czytelny jest teraz,
podczas debaty nad projektem
ustawy o zawodzie farmaceuty.
Podkomisja, która pracowała
nad nim w pierwszym rzędzie,
usunęła zapis o uporczywości,
a sejmowa Komisja Zdrowia
przyznała jej rację. Zanim
jednak wypowiedziała się w tej
sprawie sejmowa Komisja
Zdrowia, pojawiły się opinie
mające w zamyśle, jak sądzę,
podważenie decyzji podkomisji.
Wykreślenie czegoś, co
zostało dopisane do ustawy
w niejasnych okolicznościach,
nazywane jest teraz wykreśleniem jednego z zapisów
projektu ustawy. Uzasadnienie
– umożliwia ona natychmiastowe unieruchomienie

hurtowni, apteki lub punktu
aptecznego w przypadku
naruszeń uniemożliwiających
kierownikom tych placówek
realizację ich zadań.
– Zapis, by karać nie za
naruszenie niezależności
farmaceuty, ale za uporczywe jej
naruszanie, został wprowadzony
do projektu ustawy na wniosek
przedsiębiorców, którzy uznali,
że ten, który został zapisany
w dokumencie, jest im nie na
rękę. Wcześniej mowa była
bowiem rzeczywiście tylko
o naruszaniu niezależności
farmaceuty, a nie o naruszaniu
jej w uporczywy sposób –
potwierdza Michał Byliniak,
wiceprezes NRA. – A przecież
nikomu nie przyszłoby do
głowy, by coś takiego wpisywać
do ustawy regulującej pracę
lekarza czy pilota, by móc raz
naruszyć jego niezależność
w podejmowaniu decyzji
podczas lotu i móc wydać mu
polecenie, żeby lądował, choć
on uważa, że to niewłaściwe.
Tymczasem w przypadku
farmaceutów były takie
zakusy i to bardzo poważne.
I to jest sedno sprawy, bo
farmaceuta również powinien
podejmować w pracy decyzje,
kierując się jedynie swoją
wiedzą i doświadczeniem, nie
poleceniami przełożonych. Ma
obowiązek kierować się dobrem
pacjenta i podejmując decyzje
musi mieć na uwadze to dobro,
a nie interes apteki czy firmy.
Tymczasem w apelu
przedsiębiorców pojawia się
stwierdzenie, że ten zapis
ustawy o zawodzie farmaceuty
pozbawiony wzmianki
o uporczywości naruszania
jego niezależności może
prowadzić o bezpodstawnego
i nagłego zamykania hurtowni
leków lub apteki. Można na
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Ze stanowiska
przedsiębiorców, pewnie
z braku lepszych
argumentów, przebija
jednak założenie, że
inspektorzy podejmujący
ewentualne decyzje
o zamknięciu apteki lub
hurtowni będą robić to
nie tylko bez podstaw, ale
także w sposób
nieprzemyślany,
pochopny.

Cały artykuł
na portalu
Aptekarski.com.

ten zarzut odpowiedzieć tylko
w jeden sposób – owszem,
może dochodzić do nagłych
zamknięć z tego powodu,
choć każdy, kto łamie przepisy
prawa powinien być świadomy
konsekwencji i rozumieć, czym
to grozi. Nie sposób jednak
przytaknąć tezie, że dochodzić
może do bezpodstawnych
zamknięć aptek lub hurtowni.
W Y Ż S Z E DO B RO ? D OB R O
PA C JE NTA

Ze stanowiska przedsiębiorców,
pewnie z braku lepszych
argumentów, przebija jednak
założenie, że inspektorzy
podejmujący ewentualne
decyzje o zamknięciu apteki
lub hurtowni będą robić to nie
tylko bez podstaw, ale także
w sposób nieprzemyślany,
pochopny. Podkreśla się w nich
jednocześnie, że za zamknięciem przemawiać powinno
wyższe dobro, którego nie da
się zrealizować w inny sposób.
To oczywiście znów sugeruje,
że za decyzjami inspektorów
stoją i będą stały wartości inne
niż „wyższe dobro”, jednak
łatwo i dla tej tezy znaleźć
odpowiedź. Najwyższym
dobrem na rynku aptecznym
jest dobro pacjenta, więc każdą
decyzję o zamknięciu apteki
z powodu występujących
w niej nieprawidłowości da się
tym dobrem wytłumaczyć.
Rwący dziś włosy z głowy
przeciwnicy zmiany wprowadzonej przez podkomisję
jawnie zarzucają też kierownikom aptek czy hurtowni,
że kierując się złą wolą, mogą
bezpodstawnie stwierdzić, iż
właściciele lub przedstawiciele
właścicieli tych placówek mogą
utrudniać im realizację zadań.
A wtedy placówka zostanie
zamknięta na podstawie takich
wywołanych złą wolą oskarżeń.
Gdzie indziej przeczytać
można natomiast, że wejście
w życie proponowanych zmian
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w prawie farmaceutycznym
byłoby niebezpieczne, nawet
„gdybyśmy mieli do czynienia
z ostrożnie działającym
i bezstronnym nadzorem
farmaceutycznym, pilnującym,
aby nie przekraczać swoich
kompetencji. Również wtedy
tak nieprecyzyjne przepisy
rodziłyby ryzyko arbitralności”.
Resztę czytelnik ma dośpiewać
sobie sam, by nikt autorom
tych słów nie mógł zarzucić
rzucania bezpodstawnych
oskarżeń. Czym jednak jest to
stwierdzenie, jak nie jawnym
zarzutem, że nadzór działa
nieostrożnie i stronniczo? Tyle
że tak napisanym, by nie trzeba
było przedstawiać żadnych
dowodów na poparcie swojej
tezy i – w razie czego – stwierdzić, że pani czy pana, którzy
się obruszyli, wygłaszający
te słowa nie mieli na myśli.
Jest i taka uwaga, że wymóg
uporczywości jest niezbędny,
by dopiero powtarzające
się i udokumentowane
naruszenia mogły stanowić
podstawę do zastosowania
radykalnej sankcji. Pozostając
przy tej retoryce. Jednokrotne
„przepuszczenie” przez aptekę
dużej, wartej miliony partii
leków zagrożonych brakiem
dostępności i wysłanie ich
gdzieś za granicę, gdzie można
zarobić na nich wielokrotnie
więcej niż w Polsce, dokonane
bez wiedzy kierownika
apteki, ale potem przez niego
ujawnione, nie podpadałoby
pod paragraf o uporczywości
naruszania jego niezależności.
I nie stanowiłoby podstawy,
by ze skutkiem natychmiastowym zamknąć aptekę
i w ten sposób zapobiec
ewentualnej powtórce
przestępczych działań.
PO C O TA
N I EZAL EŻN OŚĆ ?

Co ciekawe, pod tą propozycją podpisała się m.in.

Federacja Polskich Pacjentów,
choć naruszanie uprawnień
farmaceutów przez właścicieli
aptek i hurtowni najmocniej
bije właśnie w pacjentów.
Bo zamknięcie apteki czy
hurtowni nie zagraża ich
bezpieczeństwu lekowemu,
ale uniemożliwianie kierownikowi apteki realizacji jego
zadań już tak. Albo więc Federacja Polskich Pacjentów nie
wie, pod czym się podpisała,
albo powinna zmienić nazwę.
Bo po co w ogóle farmaceutom potrzebna jest
niezależność? – Dyskusja
o niezależności farmaceutów
to dyskusja o tym, czym
ma być apteka – podkreśla
Byliniak. – Jeśli sprowadzi się
farmaceutów do roli podających pudełka, za chwilę
można będzie ich zamienić
na roboty, w pełni zależne
od właścicieli. Tymczasem
na całym świecie sprawy
idą w odwrotnym kierunku.
Apteki stają się centrami
zdrowotnymi, miejscami,
w których pacjenci mogą
uzyskać poradę i pomoc.
W których nie patrzy się na
nich przez pryzmat koszyka,
dokonanych zamówień czy
tego, co akurat przyjechało do
apteki, ale przez pryzmat ich
interesu, ich zdrowia. To jest
kluczem do prawidłowego
funkcjonowania aptek
i całego rynku aptecznego.
I dlatego farmaceuta musi być
niezależny, musi samodzielnie
podejmować decyzje
w sprawie wydawanych
pacjentom leków. Nikt nie
może go rozliczać z wykonania planów sprzedażowych,
sprawdzać, jak realizuje
zadania dotyczące sprzedaży
przykasowej, podsłuchiwać,
czy podczas rozmowy
z pacjentem polecił preparat,
który apteka zakupiła
okazyjnie w dużych ilościach.

Małgorzata Grosman
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Młyny sprawiedliwości
mielą powoli
Czy państwo wygrywa
walkę z mafią lekową?
Czy penalizacja
nielegalnego obrotu
produktami leczniczymi
daje pierwsze efekty?
– Przyjęte rozwiązania
usprawniły i zwiększyły
skuteczność działań
skierowanych przeciwko
przestępczości na rynku
farmaceutycznym
– twierdzi resort
sprawiedliwości. Ale nie
potwierdzają tego
statystyki.

N

a przestrzeni ostatnich
lat kilkukrotnie
zmieniały się regulacje
dotyczące nielegalnego
wywozu leków. Do 2015 r. był
on uznawany za przestępstwo.
Od 2015 do czerwca 2019 r.
– po nowelizacji przepisów
opracowanej przez rząd
PO-PSL – był on... deliktem
administracyjnym. Śledczy
jednak niechętnie oskarżali
członków mafii lekowej
na podstawie przepisów
o działaniu zorganizowanej
grupy przestępczej i narażenia
na utratę zdrowia lub życia.
Rozwiązaniem tego problemu
były zmiany w przepisach.
1 0 LAT P O Z B AWI EN I A
W O LNO Ś C I

W czerwcu 2019 r. weszła
w życie nowelizacja prawa
farmaceutycznego, która
penalizowała nielegalny obrót
produktami leczniczymi.
W największym skrócie: w owej
zmianie pojawiły się prawne
narzędzia umożliwiające walkę
z tzw. mafią lekową i stosowanym przez nią „odwróconym
łańcuchem dystrybucji leków”.
Zgodnie z art. 125 ustawy –
Prawo farmaceutyczne kto
bez wymaganego zezwolenia
wykonuje działalność
gospodarczą związaną
z wytwarzaniem lub importem
produktu leczniczego, obrotem
produktami leczniczymi
i „wytwarzaniem produktu
leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego bez
wymaganej zgody”, podlega
grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Jeszcze wyższe kary – do 10 lat
pozbawienia wolności – prze-
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widuje art. 126b, a konkretnie
obrót produktami leczniczymi
zagrożonymi brakiem dostępności na terytorium RP.
„Z uwagi na konieczność
zapewnienia dostępności
ze względów związanych
z ochroną zdrowia pacjentów,
powinien być, zdaniem
projektodawcy, szczególnie
napiętnowany. Z drugiej strony,
w tym przypadku oddziaływanie proponowanego
przepisu winno mieć również
odpowiedni charakter prewencyjny” – takie uzasadnienie
znalazło się przy projekcie
nowelizacji z czerwca 2019 r.
C ZY M J EST OD W R ÓC ON Y
Ł AŃ C U C H D Y ST RY B U C J I
L EK ÓW ?

Polega on na tym, że apteki
sprzedają deficytowe, ratujące
życie leki nie pacjentom,
a hurtowniom, a następnie
towar jest zbywany
z kilkunastokrotną przebitką za
granicą. Tymczasem według
polskiego prawa apteki mogą
sprzedawać leki jedynie
pacjentom, a hurtownie
farmaceutyczne nie mogą
zaopatrywać się w aptekach.
Zasada jest więc następująca:
sprzedaż następuje zawsze
w kierunku pacjenta.
Co rusz słyszymy o kolejnych
zatrzymaniach. Na początku
października Centralne Biuro
Antykorupcyjne poinformowało o wszczęciu nowego
postępowania w sprawie tzw.
mafii lekowej. Funkcjonariusze
z Białegostoku zatrzymali pięciu
członków zorganizowanej
grupy przestępczej. Zatrzymani
byli związani z jedną
z mazowieckich spółek, która
prowadziła hurtownię farma-

ceutyczną – są to były prezes
spółki, członkowie obecnego
zarządu oraz byli i obecni
pracownicy. Wskazany podmiot
był jednym z ogniw odwróconego łańcucha dystrybucji
leków, przez który końcowo
sprzedawano poza granice
Polski leki nielegalnie skupione
z aptek z terenu całego kraju.
J AK D ZI AŁ A M AF I A
L EK OWA?

„Na pierwszym etapie
przestępczego procederu
leki skupowane były na
podstawie fałszywych
zapotrzebowań, rzekomo
na potrzeby pacjentów, przy
czym od początku wiadomym
było, iż miałyby być one
faktycznie eksportowane
poza granice Polski. W dalszej
kolejności dokonywano więc
sztucznego przeniesienia
zakupionych leków pomiędzy
przychodnią a hurtownią
leków, aby następnie
dokonać ich dalszego
zbycia” – informuje CBA.
Tylko od grudnia 2017 do
lutego 2018 r. grupa przestępcza skupiła, a następnie
sprzedała poza granicę kraju
leki o wartości ok. 6,5 mln zł.
Produkty lecznicze zamiast
do pacjentów trafiały do
hurtowni farmaceutycznych,
aby końcowo zostać wyeksportowane z Polski. Zatrzymani
usłyszeli zarzuty dotyczące
m.in. udziału w zorganizowanej
grupie przestępczej. Sprawa
ma charakter rozwojowy.
Z policyjnych relacji możemy
się dowiedzieć, jakimi produktami leczniczymi interesuje się
mafia lekowa i co jej działalność
oznacza dla pacjentów:

rentgen miesiąca
WOJNA Z MAFIĄ LEKOWĄ

„podejrzani sprowadzili
niebezpieczeństwo dla życia
i zdrowia wielu pacjentów
pozostających w terapii
onkologicznej, immunosupresyjnej, przeciwzakrzepowej,
przeciwastmatycznej,
przeciwpadaczkowej, przeciwcukrzycowej, w leczeniu
nadciśnienia tętniczego”.
A jak bardzo intratny jest to
„biznes”, dowiadujemy się
z dość pokaźnych wyliczanek
tego, co zostało zabezpieczone
w ramach śledztw: wielomilionowe sumy w gotówce
czy też luksusowe auta.
JAK TE PRZEPIS Y
SP RAWDZAJ Ą S IĘ
W PRA KTYCE?

Według danych, które „Dziennik
Gazeta Prawna” uzyskał od
prokuratur, od lipca 2015 r.

do 6 czerwca 2019 r. były
wszczęte 54 sprawy dotyczące
nielegalnego wywozu leków.
Natomiast zaledwie w ciągu
roku obowiązywania nowelizacji wszczęto 56 takich spraw.
Jak informował w czerwcu
„DGP”, w ciągu ostatnich
miesięcy prokuratorom udało
się zakwestionować transakcje
o wartości 180 mln zł,
zająć mienie członków mafii
lekowej na ponad 5 mln zł
i leki przeznaczone do
wywozu o wartości 4 mln zł.
To zapewne kropla w morzu.
Ale czy pozytywny trend widać
także w innych statystykach?
Na początku września
zapytaliśmy Ministerstwo
Sprawiedliwości o to, czy w ślad
za zwiększeniem się liczby
aktów oskarżenia zwiększyła się
także liczba wyroków wydawanych przed sądy w sprawach
dotyczących nielegalnego

wywozu leków. Okazało się
jednak, że w tym przypadku
resort sprawiedliwości
dysponuje tylko danymi za lata
2015-2018 (dane z 2019 r.
będą dostępne pod koniec
br.). Co z nich wynika?
W 2015 r. za złamanie
prawa farmaceutycznego
prawomocnie zostały skazane
73 osoby, w 2016 r. – 81,
w 2017 r. – 67, a w 2018 r. – 98.
Te skazania dotyczą jednak
głównie wprowadzenia
do obrotu produktu
leczniczego bez pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu
oraz prowadzenia wysyłkowej
sprzedaży leków bez zezwolenia na prowadzenie apteki lub
punktu aptecznego. W latach
2015-2018 sądy nie wydały
jednak żadnych prawomocnych wyroków dotyczących
art. 126c i 127b, które mówią
o nielegalnym wywozie leków.
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„W okresie od 7 czerwca
2019 r. do 31 sierpnia
2020 r. wszczęto
60 spraw
kwalifikowanych
w oparciu o art. 126b
ustawy – Prawo
farmaceutyczne.
W 2019 r. aktem
oskarżenia zakończono
2 sprawy” – czytamy
w odpowiedzi
Prokuratury Krajowej
na nasze zapytanie.
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Do pierwszej połowy
maja 2020 r.
zakwestionowano
transakcje o łącznej
wartości 180 mln zł,
zajęto mienie o wartości
około 5 mln zł i produkty
lecznicze przeznaczone
do wywozu o wartości
około 4 mln zł oraz
ogłoszono zarzuty
77 osobom.

22 września z działu prasowego
Prokuratury Krajowej otrzymaliśmy kolejne dane. Tym razem
dotyczące okresu od 7 czerwca
2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.,
czyli już po wejściu nowelizacji
prawa farmaceutycznego.
„W okresie od 7 czerwca 2019 r.
do 31 sierpnia 2020 r. wszczęto
60 spraw kwalifikowanych
w oparciu o art. 126b ustawy –
Prawo farmaceutyczne. W 2019 r.
aktem oskarżenia zakończono
2 sprawy” – czytamy
w odpowiedzi Prokuratury
Krajowej na nasze zapytanie.
W czerwcu br. posłanka PiS
Iwona Michałek wystąpiła
do ministra sprawiedliwości
z interpelacją dotyczącą
skutków nowelizacji ustawy
– Prawo farmaceutyczne.
„W pewnym okresie na
polskim rynku zaczęło
brakować dla pacjentów leków,
zatem słusznie zaostrzono
kary i wprowadzono karę
pozbawienia wolności nawet
do 10 lat. Zwiększenie zakresu
odpowiedzialności i grożących
sankcji winno spowodować
odpowiednią prewencję
generalną” – pisała Michałek.
Posłanka zapytała m.in.
o liczbę aktów oskarżenia
i prawomocnych wyroków
w latach 2015-2020, o to,
czy resort sprawiedliwości
współpracuje w przedmiocie
nadzoru nad nielegalnym
obrotem lekami z resortem
zdrowia, czy widzi potrzebę
dalszej nowelizacji przepisów
w zakresie obrotu lekami w celu
wyeliminowania nielegalnego
obrotu, a także o to, w jakich
ilościach szacowane były braki
leków w związku z działaniem
tzw. mafii lekowych.
Odpowiedź na interpelację
nadeszła pod koniec
września br. Resort przytacza
następujące dane: od 2015 r.
zostało wniesionych 55 aktów
oskarżenia za przestępstwa
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z art. 125 lub 126b ustawy
– Prawo farmaceutyczne,
w tym 9 aktów oskarżenia
wniesiono po nowelizacji
przepisów z czerwca 2019 r.
N I E ZAPAD Ł ŻAD EN
W Y R OK SK AZU J ĄC Y

„Nie zapadł dotychczas żaden
wyrok skazujący w sprawie za
te przestępstwa. Jednocześnie
należy wskazać, że w toku
pozostaje 58 spraw związanych
z tzw. odwróconym łańcuchem
dystrybucji produktów
leczniczych oraz 2 postępowania w fazie in rem, związane
stricte z nielegalnym wywozem
produktów leczniczych
zagrożonych brakiem dostępności (art. 126c ustawy – Prawo
farmaceutyczne)” – odpowiada
wiceminister sprawiedliwości
Marcin Warchoł.
„Do pierwszej połowy maja
2020 r. zakwestionowano
transakcje o łącznej wartości
180 milionów złotych, zajęto
mienie o wartości około 5
milionów złotych i produkty
lecznicze przeznaczone do
wywozu o wartości około
4 milionów złotych oraz
ogłoszono zarzuty
77 osobom” – pisze Warchoł.
Wiceminister sprawiedliwości
informuje też, że badaniu
i łączeniu poddano 168 spraw,
czego skutkiem jest to, że
prowadzone postępowania
nie dotyczą pojedynczych
nielegalnych transakcji, ale
działań zorganizowanych grup
przestępczych. Działania są
więc prowadzone przeciwko
wszystkim osobom, które są
zaangażowane w te procedery,
a nie wyłącznie przeciwko
pojedynczym właścicielom
czy pracownikom aptek.
„W konsekwencji prowadzone
postępowania mają szeroki
zasięg i należy spodziewać
się, że przedstawione
powyżej statystyki będą

się zmieniać” – czytamy
w odpowiedzi na interpelację.
Warchoł jednocześnie
przyznaje, że „tak krótki okres
obowiązywania przedmiotowych rozwiązań nie pozwala
na przeprowadzenie w nowym
stanie prawnym wszystkich
czynności procesowych,
niezbędnych do wykrycia
przestępstwa i jego sprawców
oraz do prawomocnego ich
skazania za przestępstwa
stypizowane w art. 125,
art. 126b lub art. 126c”. Pełna
i rzetelna ocena przyjętych
przepisów „będzie możliwa
dopiero po zakończeniu prowadzonych obecnie postępowań
w sprawach za wskazane
powyżej przestępstwa”.
W I ĘK SZA SK U T EC ZN O Ś Ć ?

„Niemniej jednak wstępna
analiza działalności organów
ścigania prowadzonej po
6 czerwca 2019 r. już pozwala
przyjąć, że przyjęte rozwiązania
usprawniły i zwiększyły
skuteczność działań skierowanych przeciwko przestępczości
na rynku farmaceutycznym. Na
dzień sporządzenia niniejszej
odpowiedzi do Ministra Sprawiedliwości nie dotarły sygnały
o nieadekwatności obowiązujących przepisów, a tym bardziej
o konieczności ich nowelizacji”
– czytamy w odpowiedzi.
Według danych Ministerstwa
Sprawiedliwości – m.in.
pochodzących z Najwyższej
Izby Kontroli – ok. 57 proc.
produktów leczniczych
sprzedawanych rocznie do
krajów Unii Europejskiej
(o łącznej wartości około
3,5 mld zł) wywożone było
nielegalnie. Zgodnie z tymi
ustaleniami wartość produktów
leczniczych wywożonych
nielegalnie do innych państw
członkowskich wynosiła
ok. 2 mld zł w skali roku.

Wojciech Giedrys
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Menedżer emocji
w aptece
Jacek Olszewski
trener sprzedaży,
trener aptekarski,
coach

Korona, korona nadal
nam towarzyszy. Ale nie
o koronie dziś będzie
mowa, ale o emocjach.
Dobra, COVID-19
dostarcza nam niemało
emocji, jednak
tutaj skupię się na
emocjach farmaceuty
i kierownika, kiedy
między nimi dojdzie lub
ma dojść do rozmowy.

Z

anim jednak dojdę do
rozmowy między farmaceutą a kierownikiem,
nakreślę obraz współczesnego
absurdu, do którego sami doprowadziliśmy jako ludzie i jakoś
próbujemy to odkręcić. Mamy
obecnie sytuację emocjonalną,
w której z jednej strony
niezwykle łatwo wyprowadzić
kogoś z równowagi, z drugiej
natomiast jeszcze nigdy w naszej
kulturze ludzie tak bardzo nie
ukrywali swoich emocji.
I w tej sytuacji kierownik apteki
zauważa, że jeden z jego
farmaceutów zachowuje się
inaczej niż zwykle. Zredukował
uprzejmość do kolegów, ograniczył uśmiech do pacjentów.
Kolokwialnie można powiedzieć:
„nosi go”. To znacznie utrudnia
pracę, również samego
kierownika. Musi oni poradzić
sobie nie tylko z codziennymi

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

zadaniami, ale przede wszystkim
z emocjami tegoż pracownika
i pozostałych, a te wcale nie
są oczywiste. Stres powoduje,
że emocje są ukrywane lub
częściowo ukrywane i wybuchają w najmniej oczekiwanym
momencie, dezorganizując
pracę w zespole. Potrzebna
jest rozmowa 1 na 1
z pracownikiem, ale – uwaga
– to z kolei powoduje stres
u kierownika. Niestety,
problemy mają to do siebie,
że same się nie rozwiązują,
a chwilowy spokój kierownika
to tylko odkładanie na później
tego, co nieuniknione.
R OZWAŻM Y W I ĘC D WA
SC EN AR I U SZE

1. Kierownik postanawia
zignorować zachowanie
swojego aptekarza.

W końcu nie ma trupa, nie
ma sprawy, a nieświadomość
problemu jest błogosławieństwem, prawda? Nie do końca,
ponieważ, owszem, na początku
nie ma stresu, bo w końcu nie ma
zdiagnozowanego problemu, za
to jest nadzieja, że jakoś samo się
rozwiąże. Jeżeli jednak w pierwszej scenie dramatu pojawia się
strzelba, w końcu musi wypalić.
I pracownik wybucha w najmniej
oczekiwanym momencie. Ulało
mu się pod byle pretekstem
i teraz trzeba gasić pożar.
Stłumione emocje w końcu nie
wytrzymały napięcia i znalazły
ujście, tyle że bez kontroli.
Teraz kierownik ma podwójny
stres, ponieważ to, co się
wydarzyło, przyniosło negatywne
skutki również dla innych
farmaceutów i już wszyscy są
niezadowoleni. Pozorny spokój
na początku sytuacji zamienił
się w... sami już wiecie co.

marketing, prawo i regulacje
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2. Kierownik postanawia
zareagować na zachowanie
swojego aptekarza.
Wiedząc, co się dzieje,
kierownik daje sobie możliwość
rozwiązania problemu, który
wisi w powietrzu. Postanawia
otwarcie i szczerze porozmawiać
z pracownikiem. Czy taka
rozmowa go stresuje? Cóż, to
zależy od jego relacji z farmaceutami oraz doświadczenia.
Koniec końców dowiaduje się,
o co chodzi i sytuacja zostaje
zażegnana, a praca toczy się dalej.
Bardzo idyllicznie. W rzeczywistości jest jeszcze coś pomiędzy.
Warto, aby kierownik wiedział:
• jak rozmawiać z pracownikiem,
żeby ten się otworzył,
• jak nie dopuścić, żeby
skrywane emocje
farmaceuty doprowadziły
do rozpadu zespołu,
• jak przekonać aptekarza do
komfortowego ujawnienia
emocji w kontrolowanych
warunkach,
• jak wreszcie łagodzić jego
emocje w aptece.
Pokażę to w pięciostopniowej,
łatwej do zastosowania technice.
Na szczęście coraz częściej
mówi się nie tylko o twardych
umiejętnościach menedżerskich
kierowników aptek. Na
szkoleniach kładę na nie duży
nacisk, jednocześnie zajmując
się treningiem zarządzania
emocjami. Bez ogarnięcia
emocji pracowników większość
z kompetencji menedżerskich
po prostu nie będzie miała
szans na zastosowanie.
Jak więc postąpić? Przede
wszystkim, kiedy tylko zauważysz,
że którykolwiek z twoich
pracowników zachowuje się
niestandardowo, w negatywnym
tego słowa znaczeniu, jak
najszybciej porozmawiaj z nim
w cztery oczy. Wiem, to nie jest
łatwe, ponieważ farmaceuta
może dać upust emocjom, ale
z drugiej strony właśnie o to
chodzi. Jeżeli wybuchnie, to

jest to dla ciebie konkretna
informacja, którą musisz tylko
zrozumieć. Do wyboru masz
trzy opcje: jeżeli on się czegoś
obawia – to strach; gdy sobie nie
radzi – to złość; jeżeli coś utracił –
to będzie smutek. I tutaj zaczyna
się twoja praca w 5 krokach:

4. Pokaż swój punkt
widzenia na całą sprawę.
Przedstaw również swoje
emocje związane z tematem,
z zachowaniem farmaceuty.
Pokaż, że nie jesteś zimnym
kamieniem, co nie znaczy, że
dasz sobą manipulować.

1. Nazwij emocję. Sama
emocja również powinna
być tematem rozmowy.
Powiedz na przykład: „Widzę,
że trochę się obawiasz” albo
„Widzę, że ta sytuacja Cię
dotknęła”. Możesz też i w taki
sposób: „Widzę, że mocno
Cię to wkurzyło”. Kiedy sama
emocja jest już na talerzu,
upewnij się, czy dobrze ją
rozumiesz, a także, co stało się jej
przyczyną:„ Bardziej Cię to irytuje
czy martwi?”, „Co jest w tym
szczególnie przykrego?”. Takie
pytania pomogą ci przejść do
kolejnego etapu, którym będzie:

5. Wspólnie poszukajcie
rozwiązań.
Jeżeli problem zostanie
zdiagnozowany i „obgadany”,
konieczne będzie znalezienie
rozwiązania. Czasem wystarczy
sama rozmowa, ale nie zawsze.
Ważne, abyś jako szef nie
narzucał z góry niczego. Pozwól,
aby twój pracownik przy twoim
wsparciu sam zadeklarował, co
chce w danej sprawie zrobić. Ale
to jeszcze nie wszystko. Pomysł
to jedno, ale pozostaje jego
realizacja. Pomóż farmaceucie
opracować plan krok po kroku,
z precyzyjnym ustaleniem przede
wszystkim kroku pierwszego.
Sytuacja, o której ci opowiedział,
może być skomplikowana,
więc im bardziej precyzyjne
rozwiązanie, tym większa
motywacja do jego wdrożenia.

2. Zidentyfikowanie
prawdziwego źródła emocji.
Dopytywanie wymaga zaufania.
Na ten temat pisałem w innym
artykule. Zakładam, że twój
farmaceuta ci ufa i nie urazi go
twoja szczera chęć pomocy. Skąd
ta złość, strach, smutek? Dlaczego
to jest ważne? Co za tym stoi?
Co w tym szczególnie niepokojącego? Tego typu pytania
pozwolą ci się dowiedzieć, co
jest za fasadą wybuchu. Aha...
i jeszcze bardzo ważne. Kiedy
pytasz, słuchaj odpowiedzi.
Nawet jeżeli spędzisz na tym
godzinę, ani przez chwilę nie
pokaż po sobie, że coś cię
rozprasza. Najważniejszy jest
twój pracownik tu i teraz.
3. Po burzy nadchodzi spokój.
Kiedy farmaceuta już się
„wygada”, być może wykrzyczy,
będzie można zacząć spokojnie
iść dalej. Podsumuj więc
to, czego się dowiedziałeś,
żeby nie było wątpliwości,
co do treści komunikatu.

Zarządzanie zespołem
aptecznym nie jest proste. Jego
kluczowym elementem jest
umiejętność radzenia sobie
z emocjami. Najpierw swoimi,
a następnie pracowników. Warto
zacząć od przyznania, że one
w ogóle są i mają gigantyczny
wpływ na pracę. Warto je
akceptować, nazywać i oswajać.
Warto przełamać się i w sytuacji,
w której kogoś z zespołu rozpiera
tłumiona energia, nie bać się
rozmawiać. Każda kolejna
rozmowa będzie już prostsza,
a z czasem rozmowy o emocjach
z kierownikiem nie będą niczym
nadzwyczajnym. Pomożecie tym
i sobie, i pracownikowi, i całemu
zespołowi. Wpłynie to pozytywnie na zgranie zespołu, a tym
samym na obsługę pacjenta
i ogólny wynik apteki. Ale tego
już się zapewne domyśliliście.
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Mamy obecnie sytuację
emocjonalną, w której
z jednej strony niezwykle
łatwo wyprowadzić
kogoś z równowagi,
z drugiej natomiast
jeszcze nigdy w naszej
kulturze ludzie tak bardzo
nie ukrywali swoich
emocji.
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Łupież
same prowadzą do różnych
form łupieżu. Dobierajmy więc
preparaty znane i dobrej
jakości, zawierające składniki
o udokumentowanym
działaniu leczniczym. Dostępne są różne formy preparatów
zewnętrznych, np. lotiony,
pomady, kremy czy roztwory,
ale najwygodniejszą formę
stanowią właśnie szampony.
Postępowanie lecznicze
powinno prowadzić do
zahamowania wzrostu
drożdżaków, eliminacji
łojotoku i przywrócenia
równowagi fizjologicznej
skóry. Zastosowanie znajdują
tutaj substancje przeciwgrzybicze, przeciwłojotokowe,
złuszczające i keratolityczne.

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

Łupież jest przewlekłą
dermatozą
objawiającą się
łuszczeniem skóry
głowy. Jest
problematyczną
przypadłością, której
całkowite wyleczenie
bywa mocno
utrudnione. Podobnie
jak w każdej chorobie
ważne jest usunięcie
przyczyny łuszczenia
i bez tego efekt
leczenia nie będzie
trwały.

O

kazuje się, że na
pojawienie się łupieżu
mają wpływ różne
czynniki zewnętrzne, czyli
styl życia, dieta, ale również
zaburzenia hormonalne
czy odpornościowe
i neurologiczne. Każdej formie
łupieżu towarzyszy obecność
drożdżaków Malassezia.
Obecnie znamy ich
ok. 7 rodzajów, ale
najczęstszym winowajcą
jest Malassezia globosa
i Malassezia restricta.

na skórę i ostatecznie
stymulują powstawanie
nowych komórek naskórka.
Korneocyty powstające w tym
procesie tworzą złogi
łupieżowe. Łupież suchy
objawia się niewielkim
przetłuszczaniem skóry głowy
i sporą ilością lekkich białych
płatów łupieżu. Najcięższą
formą tego schorzenia jest
łojotokowe zapalenie skóry
głowy (ŁZS), z przebiegiem
tłustym i łojotokiem obejmującym często twarz.

Drożdżaki bytują na skórze
głowy w sposób naturalny,
jednak zachwianie pewnej
równowagi i ich nadmierny
rozwój prowadzi właśnie do
łupieżu. Drożdżaki potęgują
wytwarzanie sebum, metabolizują jego lipidy składowe do
wolnych kwasów tłuszczowych, które działają drażniąco

C O Z APT EK I N A Ł U PI EŻ?
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W aptece najczęstszą poradą,
jakiej możemy udzielić, jest
zalecenie odpowiedniego
szamponu przeciwłupieżowego. Dostępne są różne
kosmetyki z tym wskazaniem,
jednak należy pamiętać, że
błędy kosmetyczne często

Głównymi składnikami
przeciwłupieżowymi są:
1. Pirytionian cynku. Obok
leczenia łupieżu ma też
działanie przeciwbakteryjne
wobec Staphylococcus
i Streptococcus. Znajduje też
zastosowanie w leczeniu
egzemy, grzybicy, łuszczycy
czy AZS.
2. Siarczek selenu. Znajduje się
na Liście leków podstawowych Światowej Organizacji
Zdrowia. Nie powinien być
stosowany u dzieci poniżej
5. roku życia, a sam może
powodować przebarwienia
włosów i zmieniać kolor farb
do włosów. Warto też
pamiętać, że może odbarwiać metaliczną biżuterię.
3. Kwas salicylowy – alfa-hydroksykwas o działaniu
keratolitycznym i złuszczającym. Jego dodatek pozwala
na szybsze usunięcie łusek
i ogranicza tworzenie
nowych keratynocytów.
Podobnie działają też
dziegcie, związki siarki
i mocznik.

patent na zdrowie
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4. Związki przeciwgrzybicze,
czyli klotrimazol, cyklopiroksolamina, ketokonazol,
piroktolamina czy klimbazol.
Warto przypomnieć, że
w 2001 r. Unia Europejska
uznała dziegieć za substancję
rakotwórczą. Dopiero
późniejsze badania wskazały,
że dziegcie drzewne, szczególnie brzozowy, dobrze
oczyszczone, mogą być
bezpiecznie stosowane
w preparatach zewnętrznych
przez określony czas. Dziegieć
powstaje przez ogrzanie do
ok. 1000 stopni drewna bez
dostępu powietrza. W tym
procesie uzyskuje się ciecz
będącą mieszaniną wielu
związków chemicznych.
Dziegcie mają charakterystyczny zapach smoły czy
asfaltu, który utrzymuje się
przez pewien czas po użyciu
szamponu. Produkt ma
działanie fotouczulające,
a niektórzy twierdzą, że potrafi
wabić... dziki.
JAK DZIAŁA DZIEG IEĆ ?

W każdym razie jest to bardzo
dobrze działający składnik
przeciwgrzybiczy, przeciwzapalny i przeciwświądowy
szamponów przeciwłupieżowych. W wielu produktach
znajdziemy też dodatki
roślinne z czarnej rzepy,
łopianu, pokrzywy czy kory
brzozy. Najważniejsze jest
jednak dobrze dobrać
preparat do problemu
i pamiętać o komponencie
przeciwłojotokowej w łupieżu
tłustym. Często zdarza się, że
jeden preparat nie wystarczy
i może się okazać, że trzeba
będzie polecić kolejny. Łupież
jest powszechnie występującym problemem. W okresie

dojrzewania cierpi na niego
około 50 proc. nastolatków,
później wraz z wiekiem jest
częstszy u chłopców i mężczyzn. Nawracające schorzenie może świadczyć o skłonności osobniczej, ale też
o patofizjologicznym
mechanizmie immunologicznym, który prowadzi do
tworzenia łusek, świądu
i nadprodukcji łoju w wyniku
długotrwałego procesu
zapalnego. W takiej sytuacji,
a także kiedy zmiany dotyczą
twarzy, brwi czy innych
owłosionych okolic, należy
pacjenta skierować do lekarza.
Być może będzie niezbędna
steroidoterapia zewnętrzna,
zastosowanie inhibitorów
kalcyneuryny czy doustnych
leków przeciwgrzybiczych.
Warto też zwrócić uwagę
pacjentowi na ograniczenie
w diecie cukru, dbanie
o odpowiednią ilość witamin
z grupy B, szczególnie B2, B6
i witaminy A, a także kwasów
omega-3 i cynku. Zawsze
warto zapytać o stosowane
leki, bo np. leki przeciwdepresyjne czy psychotropowe
mogą nasilać łojotok i łupież.
Pamiętajmy, że łupież
występuje częściej w miesiącach zimowych – ważną
kwestią jest zachowanie
w czystości nakryć głowy.
Należy ograniczyć użycie
produktów do stylizacji
włosów, bo niepotrzebnie
będą je obciążać. Włosy należy
myć możliwie często, nawet
codziennie, pozostawiając
szampon przeciwłupieżowy
na skórze przez kilka minut.
W walce z łupieżem ważna
jest kontrola stresu, który
nasila proces zapalny, ruch,

zdrowa dieta i odrobina
słońca.
To już ostatnia część cyklu
„Dermo”. W tych kilku
artykułach mogą Państwo
znaleźć odpowiedzi na
praktyczne pytania, wskazówki co do diety i pewien
wspólny mianownik, otóż
kluczem do zdrowia naszej
skóry jest higieniczny tryb
życia. Skóra nie lubi przesady
w pielęgnacji, błędy kosmetyczne bywają trudne do
rozpoznania i często niepotrzebnie interpretowane są
jako choroba. Ważne jest to,
by pacjentów słuchać, nawet
jeśli zgłaszają się z prostą
przypadłością skórną. Nie
znajdując satysfakcjonującego
rozwiązania, mogą szukać
dalej, a w przetrwałym
procesie chorobowym
zostanie już uruchomiony
proces immunologiczny,
którego wyciszenie bywa
długotrwałe. Skórze trzeba
dać jeść, pić i oddychać, żeby
była zdrowa, a w tym jak
najbardziej może pomóc
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Płaty komórek pozostawiają nieestetyczne
ślady na ubraniu,
przyklejają się do
włosów i wywołują
dyskomfort u pacjenta.
Wydawałoby się, że ta
powszechna przypadłość jest dość błaha, ale
jak każde schorzenie
wpływające na nasz
wygląd potrafi mocno
oddziaływać na samopoczucie i psychikę.
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Gdy boli gardło
Ostry ból, drapanie
w gardle, problemy
z przełykaniem
i mówieniem. Kto z nas
tego nie zna? Infekcje
gardła znacząco
obniżają komfort życia,
więc gdy już się
przytrafią, pacjenci
chętnie korzystają
z porad farmaceutów,
by zastosować coś, co
nie tylko złagodzi
objawy infekcji, ale też
zahamuje jej rozwój.

P

acjenci podczas infekcji
gardła chętnie stosują
preparaty zmniejszające
ból i inne dolegliwości. Czasem
są to produkty, które farmaceuta polecił im przy wcześniejszych problemach z gardłem
i – ponieważ wtedy pomogły
– sięgają po nie przy każdej
kolejnej infekcji. I raz są z ich
działania zadowoleni, innym
razem nie całkiem lub w ogóle.
I NF E KC JA I NF E K C J I
NI E RÓ WNA

Jeśli w ogóle zastanawiają się
nad przyczynami takiego stanu
rzeczy, nie będąc farmaceutami
farmaceuta.
lub
lekarzami, zwykle nie są
w stanie zrozumieć, dlaczego tak
się dzieje. Odpowiedź jest
tymczasem prosta. Infekcja
infekcji nierówna. Czasem
wywołana jest przez bakterie,
czasem przez grzyby czy
pierwotniaki, jednak najczęściej
przez wirusy. A przyczyna infekcji
ma przecież zasadnicze
znaczenie dla doboru odpowiedniego produktu leczniczego.
Ogromne znaczenie ma również
to, czy pacjenci jednocześnie
stosują inne leki. Bo – nawet jeśli
o tym nie myślą – zażywając
jakiś preparat o działaniu
przeciwzapalnym, już walczą
z przyczyną infekcji, a wtedy
z bólem gardła poradzić sobie

powinien lek łagodzący jej
objawy. Jeśli jednak tabletka na
gardło jest lub ma być jedynym
stosowanym lekiem, jej
skuteczne działanie przeciwbólowe pacjent będzie
odczuwać jako niewystarczające. Sam ból jest przecież jedynie
symptomem infekcji, więc
zniwelowanie go rozwiąże tylko
jeden problem. Główny, czyli
sama infekcja, nie zostanie przez
preparat przeciwbólowy jednak
zahamowany.
Inne powinno być też podejście
do infekcji, a tym samym inna
rekomendacja farmaceuty, jeśli
pacjent przyszedł do apteki, gdy
tylko rozbolało go gardło, inne,
gdy zrobi to dopiero po kilku
dniach infekcji, bo najpierw leczy
się na przykład „babcinymi” sposobami, a te okazały się niewystarczające lub nieskuteczne.
K L U C ZOW E ZN AC ZEN I E
W Y W I AD U

Jaki z tego morał? Nawet w tak
z pozoru banalnej dolegliwości,
za jaką uchodzić może ból
gardła, w dopasowaniu
najskuteczniejszego produktu
przyda się głos fachowca. Czyli
farmaceuty, który po zebraniu
wywiadu, określi charakter
dolegliwości i na tej podstawie
zarekomenduje najlepiej
dobrane leczenie.
Dlatego zarówno z punktu
widzenia pacjenta, jak i farmaceuty wywiad poprzedzający
wydanie leku ma kluczowe
znaczenie. By jednak wywiad
spełnił pokładane w nim
nadzieje i pozwolił na dobranie
leku rzeczywiście najskuteczniejszego w walce z dolegliwościami pacjenta, farmaceuta
powinien mieć czas i możliwość,
by przeprowadzony wywiad był
wyczerpujący.

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

C O M OŻE FAR M AC EU TA ?

Powinien wypytać pacjenta o to,
jak długo trwa problem. Jeśli
dopiero się pojawił, jeśli pacjent
przyszedł do apteki w południe,
bo rano odczuł pierwsze objawy
infekcji, wówczas warto
zaproponować mu preparat
zawierający substancję
hamującą rozwój infekcji, taką
jak amylometakrezol czy alkohol
2,4-dichlorobenzylowy. Z myślą
o samopoczuciu pacjenta warto
też zarekomendować produkt
zawierający substancję
o działaniu znieczulającym,
np. lidokainę. Pozwoli to
zadziałać jednocześnie
przeciwbólowo i przeciwzapalnie – uśmierzyć ból i zahamować rozwój choroby. Także
w przypadku, gdy infekcja trwa
już kilka dni, ale nie jest zbyt
dokuczliwa, taki produkt może
okazać się skuteczny.
Co innego, gdy infekcja jest już
zaawansowana, a jej objawy
dokuczliwe. Na przykład gdy
pacjent uskarża się na silny ból
gardła i jego obrzęk utrudniający mówienie i połykanie. I gdy
towarzyszą temu inne objawy
infekcji. Wtedy potrzebny jest
lek o silniejszym działaniu
przeciwbólowym, przynoszący
długotrwałą ulgę w bólu gardła,
przeciwdziałający obrzękom
oraz działający przeciwzapalnie,
by jednocześnie walczyć
z przyczyną choroby. Warto
wtedy zadziałać przeciwzapalnie
i przeciwbólowo rekomendując
lek np. z flurbiprofenem, który
jest niesteroidowym lekiem
o silnym działaniu przeciwzapalnym i silnym działaniu przeciwbólowym. Do tego przynoszącym długotrwałą, bo
utrzymującą się nawet do
czterech godzin ulgę w bólu
gardła.

Małgorzata Grosman
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Zakażenia
bakteryjne skóry
Skóra to największy
z narządów ludzkiego
ciała. Jej powierzchnię
szacuje się na prawie
2 m kw., a każdy jej
skrawek skolonizowany
jest przez przeróżne
drobnoustroje
wchodzące w skład
naszej mikrobioty.
Zdarza się jednak, że
symbiotyczne lub
komensalne bakterie
nadmiernie się
namnażają i wnikają
w głąb skóry,
powodując bolesne,
wikłające się, czasami
bardzo groźne choroby.

są jedną z częstszych przyczyn
hospitalizacji na oddziałach
dermatologii, chorób zakaźnych
i oddziałach internistycznych.

M

ikrobiota ludzkiej
skóry to przede
wszystkim bakterie,
ale też archeony, wirusy i grzyby,
występujące nierównomiernie
w różnych lokalizacjach na skórze.
W pachwinach i pod pachami,
gdzie występuje wyższa temperatura i duża wilgotność, namnaża
się gronkowiec złocisty i pałeczki
Gram-ujemne, skóra twarzy
czy pleców jest doskonałym
miejscem bytowania bakterii
lipofilnych, a błony śluzowe
zasiedlają m.in. paciorkowce.
W normalnych warunkach
drobnoustroje nie są groźne dla
organizmu człowieka, a ich
obecność może być wręcz
korzystna – naukowcy uważają,
że prawidłowa mikroflora
bakteryjna skóry wspomaga jej
funkcję barierową, neutralizuje
czynniki fizyczne i alergeny,
stymuluje odporność adaptacyjną i wrodzoną, wpływając na
produkcję cytokin oraz białek
przeciwbakteryjnych. Zdarza się
jednak, że dotychczas neutralne
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lub żyjące w symbiozie z człowiekiem drobnoustroje poważnie
szkodzą – w przypadku urazu
i spadku odporności mogą
przenikać w głąb skóry, namnażać się i powodować poważne
stany chorobowe. Na brak
homeostazy mikrobioty skóry
może wpływać również
nieodpowiednia dieta, promieniowanie UV, niewłaściwa
pielęgnacja skóry, konserwanty
obecne w żywności i kosmetykach, a także przewlekły stres
i przebyta antybiotykoterapia.
W takich sytuacjach bariera
ochronna skóry nie spełnia
swoich funkcji, co może
prowadzić do dermatoz i stanów
zapalnych.

Do najczęściej występujących
prostych SSTI należy zapalenie
tkanki podskórnej (cellulitis), róża,
liszajec, niesztowica, zapalenie
mieszków włosowych, czyraki,
czyraki gromadne, ropnie oraz
zakażenia związane z urazami
(w tym zabiegami chirurgicznymi). Ewentualne powikłania
przenoszą zakażenie na tkanki
głębokie, powodując głębokie
ropnie, odleżyny, martwicze
zapalenia powięzi, w rzadkich
przypadkach również ogólnoustrojową reakcję zapalną, sepsę
lub martwicę niedokrwienną
tkanek. Do czynników ryzyka SSTI
należy podeszły wiek, wyniszczenie, otyłość, cukrzyca, przewlekłe
choroby serca i płuc, zespół
wątrobowo-nerkowy, niewydolność tętniczo-żylna lub limfatyczna, niedobory odporności, urazy
(interwencje chirurgiczne).

Najczęściej występujące
zakażenie gronkowcem złocistym
(Staphylococcus aureus) to
zapalenie mieszka włosowego,
czyli stan zapalny ujścia mieszka
włosowego, roznoszący się na
cały mieszek i jego okolice. Do
infekcji dochodzi zazwyczaj
w wyniku urazu, np. podczas
golenia lub depilacji, a także
z powodu otarć od odzieży.
Zapalenie może wiązać się też
Zakażenia bakteryjne skóry dzieli z występowaniem trądziku, stososię na ropne (gronkowcowe,
waniem glikokortykosteroidów
paciorkowcowe i mieszane) oraz lub niektórych kosmetyków. Na
nieropne (różyca, łupież
skórze pojawiają się krostki
rumieniowy czy promienica),
o podłożu obrzękowym, których
infekcje mogą być powikłane
lepiej nie ignorować i już na tym
i niepowikłane. Zakażenia skóry
etapie rozpocząć leczenie (za
i tkanek miękkich (nazywane SSTI, pomocą maści antybiotykowych,
ang. skin and soft tissue infections) np. mupirocyny lub
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retapamuliny), gdyż mogą
nawracać i pogłębiać się do
postaci czyraków, czyli odgraniczonych, tkliwych guzków
zapalnych, najczęściej występujących na pośladkach, szyi, klatce
piersiowej, plecach i twarzy.
Czyrak może mieć średnicę
sięgającą 3 cm, charakteryzuje go
czop martwiczy, jest zmianą
bolesną i nawracającą (czyraczność), może też występować
w skupiskach (czyrak gromadny).
Mężczyźni narażeni są na jeszcze
jedną, przewlekłą odmianę
gronkowcowego zapalenia
mieszka włosowego – na
owłosionej skórze twarzy,
najczęściej na brodzie, może się
u nich wytworzyć figówka brody
– stan zapalny trwający od kilku
miesięcy do nawet kilku lat.
Zarówno czyraki, jak i figówkę
leczy się przy pomocy maści
antybiotykowych, czasem
konieczna jest antybiotykoterapia
ogólna, kompresy rozgrzewające,

mgr farm.
Artur Rakowski
farmaceuta, bloger
i promotor zdrowia

Receptura to, jak się często
okazuje, nie tylko mały
dodatek do codziennego
dnia w pracy farmaceuty.
Wiele aptek może
poszczycić się
wykonywaniem całkiem
pokaźnej liczby leków
recepturowych. Jest zatem
popyt na coraz
doskonalsze narzędzia,
dzięki którym
wykonywanie tego
rodzaju leków jest dużo
prostsze.

a nawet interwencja chirurgiczna.

pewnym czasie przybiera postać
charakterystycznych żółtych
Najczęstszym SSTI wywołanym
(miodowych) strupów. Choroba
przez paciorkowce jest zapalenie najczęściej występuje u dzieci, ale
tkanki podskórnej (cellulitis) –
może dotyczyć również
infekcja powstająca w wyniku
dorosłych, cechuje ją duża
zranienia, ukąszenia lub
zakaźność, ale też podatność na
poparzenia, charakteryzująca się
leczenie. Terapia liszajca
bardzo mocnym zaczerwieniezakaźnego polega na antybiotyniem skóry, bólem i pieczeniem,
koterapii podawanej miejscowo
a także róża – ostry stan zapalny
(np. mupirocyna lub kwas
skóry (zazwyczaj twarzy
fusydowy), w przypadku postaci
i kończyn), przebiegający z silnym
rozsianej lub powikłanej
miejscowym rumieniem
konieczna może być antybiotykoo podwyższonej ciepłocie,
terapia ogólna.
z możliwymi pęcherzami.
Leczenie zakażeń paciorkowcem
polega najczęściej na podawaniu Prawie wszystkie choroby z grupy
SSTI wymagają wizyty u lekarza,
antybiotyków z grupy penicylin.
gdyż ich leczenie polega na
antybiotykoterapii miejscowej,
Pośród zakażeń mieszanych,
wywoływanych przez gronkowce a w bardziej zaawansowanych
postaciach również ogólnej.
i paciorkowce, najczęstsze to
W większości przypadków
liszajec – zmiany pęcherzowo-ropne pojawiające się w okolicy leczenie jest skuteczne i prowadzi
ust i nosa, rzadziej wokół płytek
do całkowitego wyleczenia.
paznokciowych. Liszajec po

Kamila Śnieżek

Nowoczesne butelki
w recepturze
aptecznej

C

zasy się zmieniają i nawet
najbardziej „oporne”
dziedziny farmacji idą do
przodu. Mamy już do dyspozycji
miksery apteczne, które bardzo
skracają czas, który jest niezbędny
do przygotowania leku recepturowego oraz ułatwiają wykonanie
go w sposób sterylny i estetyczny.
Musimy mieć świadomość,
że obecnie pacjenci zwracają
uwagę nie tylko na działanie
leku, ale także na jego wygląd
oraz przede wszystkim wygodę
i użytkowanie w praktyce.
Szczególnie dotyczy to leków
recepturowych, ponieważ w tym
wypadku pacjent wie, że lek
został przygotowany w aptece,
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a nie w wyimaginowanej,
ogromnej fabryce „Big Pharmy”.
C ZY M SI Ę R ÓŻN I Ą STAR E
I N OW E B U T EL K I ?

Oprócz zawartości leku, która
powinna być stabilna, wykonana
z należytą starannością oraz
w odpowiednich warunkach
(np. w warunkach jałowych przy
użyciu nawiewu loży laminarnej),
ogromną rolę odgrywa także
opakowanie leku. W ostatnim
czasie na rynku farmaceutycznym
pojawiło się dużo nowych
alternatyw dla np. szklanych
butelek, które pamiętają jeszcze
emerytowani farmaceuci. Od
razu nasuwa się pytanie – skoro

stosowane od kilkudziesięciu lat
butelki dalej są używane, to czym
różnią się od nowoczesnych
butelek do receptury?
Przede wszystkim te pierwsze
produkowane są w hutach szkła.
Są to te same fabryki, które
produkują szklane naczynia na
zupełnie inny użytek niż leki
recepturowe. Nie są one
kontrolowane pod kątem jakości
oraz czystości. Jeśli zależy nam na
jałowości leku, jesteśmy zmuszeni
do dokładnego umycia, a potem
sterylizacji takiej butelki, zanim
będzie ona użyta w recepturze
aptecznej. O ile szkło bez
problemu możemy wyjaławiać,
to plastikowych zakrętek już nie.

patent na zdrowie

RECEPTURA APTECZNA

Stwarza to ogromny problem
logistyczny oraz znacznie obniża
jakość leku, który otrzymuje
pacjent. Jeśli zależy nam, aby
apteka była postrzegane jako
miejsce, które kojarzy się
z ochroną zdrowia i profilaktyką
większości chorób, musimy
dołożyć wszelkich starań, aby
receptura była na jak najwyższym
poziomie.
Oczywiście nie tylko opakowania
składają się na sukces terapeutyczny leku. Bardzo istotna jest
również współpraca na linii lekarz
– farmaceuta. Pozwala to na
sprawną komunikację w razie
ewentualnej zmiany składu lub
niezgodności. Starajmy się też
być na bieżąco z najnowszymi
nowinkami z recepturowego
świata, bo może nam to ułatwić
późniejszą pracę, a także
dostarczy wiedzy, aby podać
lekarzowi gotową alternatywę,
kiedy zajdzie potrzeba modyfikacji składu leku recepturowego.

Nowe podłoża oraz nowoczesne
postaci leku, niejako wymuszają
na producentach tworzenie
innych form opakowań, niż te,
które na dobre zadomowiły się
w naszych aptekach. Co możemy
dziś zaoferować pacjentowi?
Przede wszystkim pierwszą
i jednocześnie najważniejszą
kwestią jest zapewnienie
jałowości. Jeśli chodzi o zachowanie sterylnych warunków
w trakcie wykonywania leków
robionych, to największe wymogi
mają w tej kwestii leki oczne.
Głównie wykonuje się te specyfiki
w postaci kropli. Nietrudno się
zatem domyślić, że największe
innowacje w zakresie opakowań
do leków recepturowych musiały
nastąpić w butelkach. Obecnie
farmaceuci mają do dyspozycji
ogromny wybór tego rodzaju
opakowań. Mają one specjalne
zamknięcia, które są dostosowane do określonego typu leku,
np. jałowe butelki przeznaczone

do kropli ocznych mają specjalny
zakraplacz, który umożliwia
precyzyjne dawkowanie leku,
a przede wszystkim pozwala na
higieniczny sposób aplikacji.
N OW OC ZESN E B U T EL K I
D O K R OPL I OC ZN Y C H

Kontynuując wątek jałowości
w recepturze, należy opisać,
jakie butelki mamy do dyspozycji. Przede wszystkim niewątpliwą zaletą takich opakowań jest
brak konieczności wyjaławiania
ich. Nie musimy się martwić, czy
proces sterylizacji przebiegł
poprawnie, czy każdy etap
przebiegł w odpowiednich
warunkach oraz bardzo
ułatwiamy sobie pracę.
Jałowe butelki przeznaczone
do leków ocznych są gotowe
do użycia, jest to ich ogromna
zaleta, ponieważ nieporównywalnie skraca to czas
przygotowania leku.
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Obecnie farmaceuci
mają do dyspozycji
ogromny wybór opakowań do leków recepturowych. Niektóre z nich
mają specjalne
zamknięcia, które są
dostosowane do
określonego typu leku,
np. jałowe butelki
przeznaczone do kropli
ocznych mają specjalny
zakraplacz, który
umożliwia precyzyjne
dawkowanie leku,
a przede wszystkim
pozwala na higieniczny
sposób aplikacji.
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Jeśli substancja czynna
zawarta w specyfiku
jest nietrwała lub nie
możemy dodać do
niego buforu lub
innego konserwantu,
to warto rozważyć
„zapakowanie” leku do
pojemników jednodawkowych. Jest to
kolejna, stosunkowo
młoda, alternatywa dla
szklanych butelek.

Może mieć to ogromne znaczenie dla pacjenta, gdy
np. potrzebuje kropli ocznych
z określonym antybiotykiem i cierpi
na silny stan zapalny narządu
wzroku. Ponadto jakość szkła oraz
sterylność są dokładnie określone
i kontrolowane (większość z nich
jest sterylizowana za pomocą
tlenku etylenu – zgodnie
z normami opisanymi w aktualnie
obowiązującym wydaniu
Farmakopei). Opisywane jałowe
butelki z zakraplaczem mają
oczywiście różną pojemność, dzięki
czemu łatwo dobrać odpowiednią
butelkę do ilości przepisanego leku.
Jeśli jednak substancja czynna
zawarta w specyfiku jest
nietrwała lub nie możemy dodać
do niego buforu lub innego
konserwantu, to warto rozważyć
„zapakowanie” leku do pojemników jednodawkowych. Jest to
kolejna, stosunkowo młoda,
alternatywa dla szklanych
butelek. Jednodawkowe
pojemniki, czyli minimsy,
umożliwiają wydanie płynnej
formy leku ocznego, który jest
całkowicie pozbawiony
konserwantów. Pacjent
otrzymuje lek w wygodnej do
podania formie. Dzięki takiemu
rozwiązaniu można stosować lek
przez dłuższy czas, nie obawiając
się, że straci on swoją datę
przydatności lub ulegnie
nadkażeniu, podczas np.
nieumiejętnej aplikacji. Dodatkowo przy okazji wydawania
minimsów mamy okazję
porozmawiać z pacjentem,
ponieważ powinniśmy mu
wytłumaczyć sposób korzystania
z tego rodzaju pojemników. To
dobra okazja do edukacji naszych
pacjentów z zakresu higieny
powiek oraz przestrzegania zasad
bezpieczeństwa. Na początek to
dobry start przed opieką
farmaceutyczną, która, mamy

nadzieję, niedługo wpisze się
w naszą codzienność w aptekach.
Jeśli chodzi o leki recepturowe
inne niż okulistyczne, to możemy
wykorzystać szklane butelki
z tradycyjną nakrętką. Przydadzą
się np. do zawiesin, które zawierają
w swoim składzie antybiotyk.
Musimy mieć także świadomość,
że na rynku farmaceutycznym
dostępne są również jałowe
butelki, ale wykonane z plastiku. Są
one wygodniejsze w użyciu,
ponieważ są lżejsze. Jeśli pacjentem jest dziecko lub osoba starsza,
będzie to dla niego bardziej
poręczna forma. Oczywiście nie
każdy lek recepturowy będziemy
mogli umieścić w plastikowym
opakowaniu, nie bez powodu
najbardziej obojętnym materiałem
jest szkło. Jeśli na co dzień w swojej
pracy wykonujemy dużo leków
recepturowych, to warto wiedzieć,
jakiego rodzaju leku nie można
umieszczać w opakowaniach
wykonanych z plastiku.
POZOSTAŁ E R OD ZAJ E
B U T EL EK

Leki recepturowe w formie
płynnej, do różnorodnego
zastosowania możemy przelać nie
tylko do tradycyjnej szklanej
butelki. Przede wszystkim nowe
butelki dostępne na rynku
zazwyczaj nie są wykonane ze
szkła. Daje to duży komfort
i zapewnia bezpieczeństwo
stosowania, tak jak w przypadku
leków ocznych. Gdy jednak mamy
do czynienia ze szkłem, to jest ono
najwyższej jakości, jeśli chodzi
o czystość i zgodność z normami
Farmakopei.
Jakie nowoczesne rodzaje
opakowań są oferowane
farmaceutom? Butelka może być
zapakowana w tekturowy

kartonik, który jest bardzo
estetyczny oraz praktyczny,
ponieważ możemy umieścić na
nim w sposób trwały sygnaturę
leku recepturowego. Co bardzo
istotne, jest on wliczony w cenę
butelki, dlatego nie martwimy się
nim w trakcie refundacji. Niektóre
butelki mają dołączone miarki. Są
to plastikowe kieliszki lub strzykawki dozujące. Jest to świetny
sposób na dokładne dawkowanie
leku małym dzieciom lub osobom
w podeszłym wieku. W przypadku
niektórych leków recepturowych
bardzo istotną kwestią jest sposób
aplikacji. Dlatego producenci
wyszli farmaceutom naprzeciw
i oferują butelki razem z atomizerem. Taka forma aplikacji jest
niezwykle przydatna np.
w przypadku wcierek z minoxidilem na porost włosów.
Warto także wspomnieć o tym, że
obecnie większość opakowań do
leku recepturowego ma swój
numer EAN i BLOZ. Ułatwia to
bardzo raportowanie, wycenę
leku oraz zarządzanie tym
towarem.
Nie warto wierzyć utartym przekonaniom, że receptura już dawno
przestała istnieć w aptekach.
Nadal jest bardzo ceniona przez
lekarzy oraz zadowolonych
pacjentów. Nowe rodzaje
opakowań, które z powodzeniem
możemy wykorzystać do
pakowania leków recepturowych,
tylko nas w tym utwierdzają.
Dzięki takim rozwiązaniom
wykonywanie leków robionych
w aptece staje się bardziej
profesjonalne, wygodniejsze
i szybsze. Ogromną korzyść
czerpią także z tego pacjenci,
ponieważ opisane innowacje
powodują, że ich farmakoterapia
jest zindywidualizowana, a to
czyni ją bardziej skuteczną
i przyjazną w stosowaniu.
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1. Receptura apteczna – podręcznik dla studentów farmacji, pod red. Renaty Jachowicz, wydanie II, PZWL, 2010
2. https://receptura.pl/opakowania-lekow-recepturowych
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Jak wybrać
odpowiedni probiotyk?
Czym się kierować,
wybierając probiotyk?
Należy zwrócić uwagę
przede wszystkim na
właściwości danego
szczepu bakterii.

„I

jakiś probiotyk do tego”
– taką regułką pacjenci
kończą realizację recepty
na antybiotyk. Zdarza się wciąż,
że lekarze nie wskazują im
konkretnych preparatów. Wielu
pacjentów ma świadomość
konieczności zażywania leków
osłonowych, ale często wybór
priobiotyku zostawia farmaceucie.
Na co wtedy zwrócić uwagę?
Zatrzymajmy się przy tym, czym
są probiotyki. Według definicji
FAO/WHO są to „żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają
korzystny wpływ na zdrowie
gospodarza”. Aktualna koncepcja
zakłada, żeby żywe bakterie
zostały wprowadzone do diety
tak, by przetrwały w żołądku,
dwunastnicy i były aktywne
w okrężnicy.
RÓ Ż NE WŁA Ś C I W OŚC I
SZCZEPÓW

Jak zatem wybrać probiotyk?
Kierując się właściwościami
danego szczepu bakterii. Na
opakowaniu produktu powinna
znajdować się pełna nazwa
szczepu np. Lactobacillus
acidophilus CBT LA1 (pierwszy
człon nazwy mówi o rodzaju
bakterii, drugi o gatunku, a trzeci
wskazuje konkretny szczep). Jak
działają konkretne szczepy?
• Lactobacillus casei Shirota jest
stosowany do skrócenia trwania i złagodzenia objawów
biegunek rotawirusowych
u dzieci. Ma również
zdolności antykancerogenne.
• Lactobacillus casei DN-114
001 jest skuteczny
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w przeciwdziałaniu ostrym
biegunkom u dzieci, ma
dobroczynny wpływ na
naturalne mechanizmy
obronne organizmu.
• Lactobacillus plantarum
stosuje się w biegunkach
infekcyjnych, stanach zapalnych
przewodu pokarmowego oraz nieswoistych
zapaleniach jelit. Hamuje
wzrost innych bakterii,
reguluje wydzielanie śluzu
w przewodzie pokarmowym,
reguluje ukrwienie i perystaltykę jelit, stymuluje jelitowy
układ immunologiczny.
• Lactobacillus rhamnosus
(Lactobacillus GG) jest
pomocny przy biegunkach
infekcyjnych, skraca czas
przebiegu ostrych biegunek
rotawirusowych u dzieci.
Może być stosowany
w biegunkach poantybiotykowych, biegunkach
podróżnych i wywołanych
zakażeniem Clostridium
difficile. Działa łagodząco
w chorobie Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym
zapaleniu jelita grubego.
Podawanie tego probiotyku
kobiecie ciężarnej na miesiąc
przed porodem, a następnie
przez pół roku u noworodka,
obniża niebezpieczeństwo
pojawienia się chorób
alergicznych (atopowe
zapalenie skóry i alergia na
mleko krowie).
N A C O N AL EŻY ZW R ÓC I Ć
U WAG Ę?

Ważne jest, żeby szczepy bakterii
probiotycznych docierały do jelit

„żywe” – w aktywnej postaci,
mając zdolność osiedlania się
w jelicie. Przeżywalność bakterii
nie jest podyktowana tylko
sposobem przechowywania
(niektóre preparaty należy
przechowywać w lodówce), ale
również technologią produkcji.
Na rynku dostępne są produkty
ze specjalną powłoką, dającą
bakteriom podwójną ochronę.
Dzięki temu nie są one narażone
na działanie soku żołądkowego,
enzymów trawiennych i są
bezpiecznie transportowane do
jelita cienkiego oraz zachowują
wysoką aktywność biologiczną.
Zalecana dzienna porcja
probiotyku różni się w zależności
od szczepu. Tylko probiotyk
podawany w określonych
ilościach będzie wywierać
korzystny wpływ na zdrowie.
Warto proponować pacjentom
produkty, które zostały poddane
badaniu i mają potwierdzenie
działania.
Podsumowując, należy
podkreślić, że dobry i skuteczny
probiotyk powinien m.in.
pochodzić i być wyizolowany od
ludzi, wykazywać wysoką
oporność na enzymy trawienne,
kwas żołądkowy i żółć, co
umożliwia przeżycie w przewodzie pokarmowym, mieć
ustaloną przynależność
taksonomiczną (oznaczoną na
opakowaniu), wykazywać
udokumentowany klinicznie
korzystny wpływ na zdrowie
człowieka.

Red.
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DOLEGLIWOŚCI UKŁADU RUCHU

Stawy ostrzegają
bólem
Nawet 75 proc.
Polaków odczuwa
dolegliwości ze strony
układu ruchu, do
lekarzy zgłasza się
jednak co siódmy
z nich. To ogromny
błąd, gdyż nieleczone
urazy i schorzenia,
zwłaszcza w obrębie
stawów, mogą
prowadzić do rozwoju
poważnych chorób
i trwałych deformacji.

C

hoć problemy ze
stawami kojarzone są
najczęściej z wiekiem
podeszłym, chorują nie tylko
seniorzy. Dolegliwości mogą
pojawić się w każdym wieku,
u osób obu płci, niezależnie od
tego, jaki tryb życia prowadzą,
z chorobami współistniejącymi,
zwłaszcza otyłością, ale także
u ludzi obiektywnie zdrowych.
Objawy bólowe w obrębie
stawów nazywane są artralgią,
a ich leczeniem zajmują się
ortopedzi, reumatolodzy
i traumatolodzy. Postawienie
właściwej diagnozy jest
kluczowe, a wachlarz możliwych
przyczyn bólu bardzo szeroki.
Wszystkie je można podzielić na
niezapalne, czyli spowodowane
uszkodzeniem mechanicznym,
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oraz zapalne, związane ze
stanem zapalnym w tkankach
stawu i okołostawowych.
Najczęstszą diagnozą przy
zgłaszanych bólach stawowych,
zwłaszcza u seniorów, sportowców i pracowników fizycznych,
jest choroba zwyrodnieniowa
stawów, czyli artroza. Dotyczy
ok. 2 mln Polaków, w tym
ponad 60 proc. osób po 50. roku
życia, a przyczyną bólu są
zniszczenia w obrębie chrząstek
wyściełających powierzchnię
stawów wywołane starzeniem
się tkanek lub ich nadmiernym
obciążeniem.
Chrząstki stają się zbyt cienkie,
kruche i niedostatecznie
sprężyste, a ich degradacji towarzyszy powstawanie osteofitów

(wyrośli kostnych) oraz toczący
się stan zapalny w obrębie
błony maziowej i tkanek
okołostawowych. Poza bólem
pacjenci z artrozą odczuwają
coraz poważniejsze ograniczenie ruchomości stawów, mają
wrażenie sztywności lub
trzeszczenia.
Leczenie artrozy polega na
zmianie stylu życia (walka
z otyłością, w niektórych
przypadkach zmiana pracy lub
ograniczenie uprawiania
sportu), czasami potrzebny jest
sprzęt ortopedyczny i rehabilitacja. Pacjenci przyjmują
niesteroidowe leki przeciwzapalne, paracetamol lub
opioidy oraz preparaty
poprawiające funkcję stawu
i modyfikujące jego strukturę.

patent na zdrowie

Częstą diagnozą w przypadku
artralgii okazuje się również
reumatoidalne zapalenie
stawów (RZS), na które cierpi
obecnie około 400 tys. Polaków.
W przypadku RZS nie ma mowy
o naturalnym zużywaniu się
stawu czy nadmiernym
obciążeniu go – jest to choroba
tkanki łącznej o podłożu
autoimmunologicznym. Układ
odpornościowy atakuje stawy,
doprowadzając do ich destrukcji, zniekształcenia, przykurczów
i upośledzenia funkcji.
Typowe objawy to mrowienie,
sztywnienie palców czy
nadgarstków, ale warto też
wspomnieć o powstawaniu
guzków reumatoidalnych, czyli
twardych, niebolesnych
zgrubień, będących często
kierunkowskazem dla lekarza
diagnosty. W przypadku RZS
najważniejszy jest czas – u pacjentów rozpoczynających
leczenie we wczesnej fazie
choroby, aż 80 proc. przypadków dobrze reaguje na leki
i osiąga remisję choroby.
Pacjentom podaje się leki
modyfikujące przebieg choroby
(LMPCh): syntetyczne
(np. metotreksat) i biologiczne
(np. adalimumab), glikokortykosteroidy i niesteroidowe leki
przeciwzapalne (np. diklofenak),
czasem również leki przeciwbólowe (paracetamol, opioidy).
Stosuje się również rehabilitację,
np. krioterapię.
Wśród artralgii należy wymienić
również artretyzm, inaczej
zwany dną moczanową. Może
dotyczyć nawet 1-2 proc.
ludzkości, najczęściej seniorów
płci męskiej, a jego przyczyną
jest odkładanie w tkankach
kryształów moczanu sodu
wynikające ze zwiększonego
stężenia kwasu moczowego
w organizmie (hiperurykemii).
Najczęściej, bo aż w 50 proc.
przypadków, artretyzm atakuje
staw palucha u stopy (mówimy

wówczas o podagrze), inne
dotknięte chorobą stawy
to np. staw kolanowy, barkowy
czy stawy palców rąk. Objęty
chorobą staw reaguje silnym
bólem, obrzękiem, zaczerwienieniem, a nawet złuszczaniem
naskórka, ale dolegliwości mogą
minąć samoistnie. Niestety po
jakimś czasie powracają, a ataki
stają się coraz silniejsze
i obejmują inne stawy. Odkładające się w organizmie kryształy
niszczą tkanki i roznoszą się po
organach, formując tzw. guzki
dnawe. W terapii artretyzmu
pomaga zmiana stylu życia
(dieta, ruch, unikanie alkoholu
i tytoniu), w ostrych napadach
stosuje się m.in. kolchicynę,
niesteroidowe leki przeciwzapalne i glikokortykosteroidy.
Nie każdy ból stawów musi
oznaczać poważną chorobę.
Czasami artralgia to jedynie
objaw grypy lub zapalenia
gardła. Może się jednak zdarzyć,
że bóle stawów powiązane są
z boreliozą, białaczką limfoblastyczną, fibromialgią czy
łuszczycą stawową. U dzieci
i młodzieży zdarzają się
przypadki choroby autoimmunologicznej nazywanej
idiopatycznym zapaleniem
stawów, u kobiet w wieku
rozrodczym może wystąpić
toczeń rumieniowaty układowy,
również zajmujący m.in. stawy,
a u młodych mężczyzn ciężka,
nieuleczalna choroba zwana
zesztywniającym zapaleniem
stawów kręgosłupa (choroba
Bechterewa). Nie wolno
lekceważyć dolegliwości
stawowych, ból powinien być
sygnałem, że w organizmie
dzieje się coś nietypowego,
wartego zbadania. Im wcześniej
zostanie postawiona diagnoza
i wdrożone leczenie, tym
większa szansa, że nie dojdzie do
rozwoju choroby, poważnych
deformacji i inwalidztwa.

Kamila Śnieżek
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WIRUS HSV

Piecze, swędzi, boli.
A wszystko przez
pęcherzyki, które są
najbardziej
charakterystycznym
objawem opryszczki.
Pęcherzyki, które – nie
można o tym
zapomnieć – pojawiają
się m.in. na ustach.

Co na opryszczkę?
O
pryszczka to
choroba wirusowa.
Wywołuje ją wirus
HSV: za opryszczkę wargową
odpowiedzialny jest wirus
Herpes simplex typ 1, czyli HSV1.

dniach goi się, nie pozostawiając żadnych śladów. Ale,
oczywiście, osoba zakażona,
nie musi czekać, aż opryszczka
zniknie sama. Można jej w tym
pomóc.

S KWA RKA Z WA NA Z I M N EM

Gdy tylko wystąpi uczucie
pieczenia, na chore miejsce
można np. nakleić plaster na
opryszczkę, który dostaniemy
w aptece bez recepty.
Powinniśmy też powstrzymywać się od ciągłego dotykania
wargi, by sprawdzić czy
„opryszczka jeszcze jest”.
Dlaczego? Aby np. uniknąć
przeniesienia wirusa z wargi do
oka, ponieważ to może grozić
zapaleniem rogówki lub
zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.

Opryszczka wargowa najczęściej pojawia się po długiej
ekspozycji na słońce, a więc
z powodu przegrzania. Ale nie
tylko. Przyczyną może też być
nagłe przemarznięcie. Wirus
opryszczki uaktywnia się
również, gdy nasz organizm
jest osłabiony lub kiedy żyjemy
przez dłuższy czas w stresie.
Możemy też opryszczką
wargową zarazić się od drugiej
osoby (by wirus przeniósł się na
drugą osobę, wystarczy
pocałunek lub picie wody z tej
samej butelki).
Najpierw pojawia się przykre
uczucie napięcia na wardze,
później w tym miejscu tworzy
się pojedynczy pęcherzyk
wypełniony płynem surowiczym lub cały wysiew
pęcherzyków (opryszczka
wargowa pojawić się też może
na skórze wokół ust oraz
w okolicach nosa). Po jakimś
czasie pęcherzyk lub pęcherzyki pękają, odsłaniając wyjątkowo bolesną ranę, która po kilku

J AK T EG O U N I K N ĄĆ ?

Opryszczka wargowa to
problem powracający. Jeśli
pojawi się na naszych ustach
choć raz, możemy być pewni,
że pojawi się za jakiś czas
ponownie. Można jednak
zrobić wiele, by wirusa nie
uaktywniać, np. warto
stosować sztyfty do ust, które
nie tylko nawilżają wargi, ale
i chronią je przed promieniowaniem UV (im wyższy faktor,
tym lepiej). Co ważne, warto to
robić nie tylko latem, ale także
zimą. Warto też przypomnieć
sobie w jakich okolicznościach
opryszczka pojawiła się na
ustach pierwszy raz i unikać
takich sytuacji. I kolejna rzecz:
jeżeli widzimy, że ktoś ma
opryszczkę, nie pijemy np.
wody mineralnej z jednej
butelki i nie dajemy sobie
całusa na powitanie itd.
ZW I ĄZEK N A C AŁ E ŻY C I E

Opryszczka wargowa to powszechna choroba i wydaje się,
że pozbawiona tajemnic.
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Czy zatem można ją wyleczyć?
Niestety, mimo postępu
medycyny nie wynaleziono jeszcze leku, który potrafiłby
zniszczyć którykolwiek
z wirusów HSV. Nie można więc
wyeliminować raz na zawsze
także wirusa opryszczki
wargowej.
Ale na tym nie koniec złych
wiadomości: gdy raz mieliśmy
opryszczkę, możemy mieć z nią
kłopoty do końca życia,
ponieważ w momencie
zarażenia na zawsze stajemy się
nosicielami tego chorobotwórczego wirusa, bowiem kiedy
dochodzi do zakażenia, wirus
zagnieżdża się w naszych
komórkach nerwowych i tam
uśpiony czeka na okazję do
ataku. Obudzony wędruje
wzdłuż nerwu do skóry czy
błony śluzowej, zaczyna się
namnażać, powodując stan
zapalny i powstanie
pęcherzyków.
J AK Ł AG OD ZI Ć OB J AWY?

Jest wiele domowych
sposobów, które mogą
przynieść ulgę cierpiącym na
opryszczkę. Na powstające
pęcherze można nałożyć miód,
który ma działania antybakteryjne i wspomaga leczenie ran.
Podobne działanie mają także:
olejek drzewa herbacianego,
czosnek, goździki czy melisa
lekarska. W aptekach dostępne
są wyroby, które łagodzą
objawy takie jak mrowienie,
ból, pieczenie czy świąd. Wśród
nich są np. plastry, które
zmniejszają ryzyko zarażenia
przez ranę, tworząc tarczę
antywirusową. Dodatkowo też
wspomagają gojenie się rany,
tworząc optymalne środowisko. Plaster ukrywa opryszczkę
i można zamaskować go
makijażem.

Joanna Grzegorzewska
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CO BEZ RECEPTY NA INFEKCJE INTYMNE?

Łagodne dolegliwości
dróg rodnych
Niektóre łagodne
dolegliwości dróg
rodnych można leczyć
przy pomocy
preparatów dostępnych
w aptekach bez recepty.
Część z nich ma
naturalny skład i jest
bezpieczna dla kobiet
w ciąży.

I

nfekcje intymne to częste
przypadłości, na które
uskarżają się kobiety.
Przyczyny ich powstawania
mogą być różne, np. zła dieta,
zaburzenia hormonalne
i przyjmowanie antybiotyków.
Poza tym może mieć to
związek z niewłaściwą higieną,
noszeniem sztucznej bielizny,
częstą zmianą partnerów,
a także stresem, menopauzą,
ciążą czy też cukrzycą.
OBJAWY INFEKCJI INTYMNYCH

Najczęstsze objawy takich
infekcji to: pieczenie sromu
i pochwy, świąd, upławy
i wszelkie nieprawidłowości
wydzieliny pochwowej, a także
zaczerwienienie okolic warg
sromowych. Niektóre z dolegliwości dróg rodnych są łagodne.
Lepiej ich jednak nie bagatelizować i doradzić pacjentce, żeby
skorzystała z konsultacji
ginekologicznej.
Środowisko pochwy kontrolują
obecne w nim drobnoustroje.
Pochwa jest zwilżana wydzieliną
fizjologiczną, która pod
wpływem działania hormonów
w zależności od fazy cyklu
miesiączkowego zmienia swoje
własności. Odczyn prawidłowy
jest kwaśny dzięki działaniu
pałeczek kwasu mlekowego.
Prawidłowe pH to 3,8-4,2,
a norma wynosi od 3,5 do 4,5.
Środowisko pochwy zmienia się
podczas cyklu miesiączkowego.
Tuż przed krwawieniem pochwa
staje się mało nawilżona,
podatna na czynniki zewnętrzne
i podwyższa się jej pH. Przez to
wzrasta ryzyko infekcji intymnych. Zmniejszenie ilości
wydzieliny pochwowej i wzrost
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jej pH występuje również
u kobiet w okresie menopauzy.
Niestety, epidemia koronawirusa
sprawiła, że pacjenci mają
znacznie utrudniony dostęp do
lekarzy. Ochrona zdrowia
trzeszczy w szwach. Bywa, że na
wizytę u ginekologa trzeba
czekać kilka miesięcy bądź
wizyty są przekładane na inne
terminy. Jak zatem złagodzić
objawy łagodnej infekcji
intymnej tak, żeby były one jak
najmniej uciążliwe w oczekiwaniu na wizytę u specjalisty?
Można skorzystać z domowych
sposobów lub z produktów
dostępnych w aptekach bez
recepty.
W przypadku łagodnych
dolegliwości można zastosować
domowe metody, np. kąpiel
z sodą oczyszczoną trwającą nie
dłużej niż kwadrans (na litr wody
łyżeczka sody oczyszczonej).
Wodorowęglan sodu działa
przeciwzapalnie, ściąga i łagodzi
podrażnienia. Taka kąpiel może
przywrócić naturalne pH. Tak też
można się pozbyć np. upławów.
Dawniej kobiety w czasie infekcji
intymnych stosowały ziołowe
nasiadówki. Można wykorzystać
do nich korę dębu, szałwię lub
suszony rumianek. Taką
mieszankę (50 g) możemy
zaparzyć w misce wypełnionej
5 l wody. Następnie, gdy
temperatura będzie zbliżona do
temperatury ciała, należy
usiąść w misce.
CO W APTECE NA INFEKCJE?

Ważne jest, żeby przeciwdziałać
objawom jak najszybciej.
W aptekach dostępne bez

recepty są: globulki dopochwowe (zawierające np. naturalną
substancję czynną taką jak
nalewka macierzysta z nagietka
lekarskiego), kapsułki dopochwowe (z klotrymazolem
mającym działanie przeciwgrzybicze) bądź tabletki
dopochwowe (do przywrócenia prawidłowej mikrobioty).
Ich zaletą jest to, że działają
ściśle w miejscu podania, dzięki
czemu nie wywołują interakcji
z innymi lekami, np. antybiotykami, sterydami czy chemioterapeutykami (mogą działać wraz
z nimi wspomagająco) oraz
antykoncepcją doustną.
Globulki dopochwowe nie tylko
łagodzą stany zapalne,
przyspieszają gojenie w przypadku obtarć czy drobnych
uszkodzeń pochwy i sromu.
Niektóre z tego typu produktów
dostępnych w aptekach są
również pomocne przy
nadżerkach szyjki macicy. Mogą
być także stosowane w atroficznym zapaleniu pochwy
w okresie menopauzy jako
leczenie niehormonalne.
Ponadto globulki dopochwowe
nie powinny zaburzać naturalnej
mikrobioty pochwy. Niektóre
z produktów – przed zastosowaniem warto to sprawdzić w ulotce
– mają składniki pochodzenia
naturalnego i są bezpieczne dla
kobiet w ciąży. Warto zwracać
uwagę na to, czy polecane bądź
sprzedawane przez nas produkty
zostały poddane badaniom
klinicznym potwierdzającym
bezpieczeństwo (brak zgłoszeń
działań niepożądanych)
i skuteczność leku.

Red.
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Jak wybrać odpowiedni
termometr?
mgr farmacji
Artur Rakowski
farmaceuta, bloger
i promotor zdrowia

Przy okazji trwającej
pandemii koronawirusa
powrócił temat pomiaru
temperatury ciała oraz
jakości termometrów
stosowanych
w lecznictwie. Choć
w mediach nie było o tym
głośno, to przesiewowe
pomiary obarczone były
licznymi błędami
wynikającymi z niewiedzy
na temat technik pomiaru
oraz braku doświadczenia.
Jak więc powinien
wyglądać prawidłowy
pomiar temperatury i jak
wybrać odpowiedni
termometr?

G

orączka jest
jednym z głównych
objawów zakażenia
koronawirusem. Niestety,
choć jest ważnym kryterium
diagnostycznym, to należy do
objawów niespecyficznych
– wiele stanów chorobowych
manifestuje się bowiem
podwyższoną ciepłotą ciała. Na
wewnętrzną temperaturę ciała
wpływa wiele czynników – płeć,
wiek, pora dnia, aktywność,
stres, zmęczenie, metabolizm
oraz cechy osobnicze.
Warto wspomnieć, że pomiar
temperatury na czole,
w odbycie czy dole pachowym
nigdy nie będzie odpowiadał
dokładnie temperaturze
wewnętrznej, którą mierzy się
w warunkach szpitalnych za
pomocą sondy termicznej
umieszczanej w przełyku,
tętnicy płucnej, nosogardzieli
lub pęcherzu moczowym. Jeśli
dodamy do tego syndrom
białego fartucha oraz zmienne
warunki otoczenia w czasie
pomiaru, to dojdziemy do
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wniosku, że przesiewowe
mierzenie temperatury jest
obarczone sporym marginesem błędu. To prawda, ale
niestety jest to najtańszy,
najbardziej dostępny dla dużej
populacji sposób wstępnego
diagnozowania zakażenia koronawirusem. Będąc świadomym
niedoskonałości przesiewowej
diagnostyki, warto przypomnieć sobie prawidłową
technikę pomiaru
temperatury ciała.
Polskie służby w czasie epidemii
COVID-19 posługują się
głównie termometrami
bezdotykowymi, których
działanie opiera się na pomiarze
promieniowania podczerwonego emitowanego przez ciało
człowieka. Jest to bardzo czuła
i wrażliwa technologia, dlatego
też warunki pomiaru muszą być
ściśle określone. Przede
wszystkim pomiar musi być
wykonywany na czystej i suchej
skórze (bez potu i wody). Co
ciekawe, nie każdy termometr
bezdotykowy ma rekomendowane jedno i to samo miejsce

pomiaru. Istnieją modele, które
służą do pomiaru na czole, ale
są również i takie, którymi
mierzy się ją na skroni. Niestety,
z moich obserwacji i relacji
w mediach wynika, że osoby
wykonujące pomiar, nie
czytając instrukcji, mierzyły
temperaturę w niewłaściwym
miejscu.
W przypadku niektórych
termometrów należy
odczekać 10-15 minut, jeśli
przenosimy termometr
z jednego pomieszczenia do
drugiego, a minimalny czas
między kolejnymi pomiarami
powinien wynosić 1-2 minuty.
Nawet zwykły ruch powietrza
może wpływać na wynik,
dlatego nie powinno się
używać termometrów na
podczerwień w przeciągach.
Tymczasem przesiewowe
pomiary w czasie pandemii
często były wykonywane na
świeżym powietrzu, przez
uchylone okno samochodu
i bez zachowania minimalnego odstępu czasu między
pomiarami.
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Wiele osób niemających
podstawowych informacji na
temat gorączki i technik
pomiaru błędnie interpretowało wyniki uzyskane na
wyświetlaczu. Fizjologiczna
temperatura ciała nie jest
bowiem jedną ustaloną,
książkową wartością – 36,6°C,
ale pewnym zakresem
temperatur, który wynosi
35,5-37,1°C. Wydawać by się
mogło, że przesiewowy pomiar
temperatury ma prawo być
niedoskonały, bo później i tak
przeprowadzana jest gruntowna diagnostyka pod kątem
COVID-19. Jednak otrzymałem
list od czytelnika mojego
bloga, któremu odmówiono
rozpoczęcia ceremonii ślubu
w urzędzie stanu cywilnego
z powodu rzekomo podwyższonej temperatury, choć
urzędnik w czasie pomiaru
popełniał rażące błędy.
Ciekawym rozwiązaniem
w kontekście pomiaru
temperatury ciała i COVID-19
jest wykorzystanie w niektórych zakładach pracy kamer
termowizyjnych. Jeśli wierzyć
zapewnieniom producentów,
sprzęt ten umożliwia pomiar
z dokładnością do ±0,5°C.
Osiągnięcie większej dokładności wymaga zastosowania
dodatkowej kalibracji. Należy
jednak pamiętać, że sam
pomiar kamerą termowizyjną
również musi odbywać się
w ściśle określonych warunkach. Zalecane jest stworzenie
korytarza, pozwalającego na
zorganizowane przemieszczanie się ciągiem przed obiektywem kamery w odległości
1,5-5 m (w zależności od
modelu kamery).
By prawidłowo zmierzyć
temperaturę, trzeba przestrzegać kilku żelaznych zasad –
przede wszystkim nie można
mierzyć jej bezpośrednio po
posiłku, kąpieli, wysiłku
fizycznym, w stanie napięcia
nerwowego, w czasie płaczu

czy po wypaleniu papierosa.
Idealnie byłoby, gdyby
temperatura była mierzona
w stanie spoczynku od razu po
przebudzeniu. Najlepszym
miejscem pomiaru jest odbyt.
Najczęściej praktykowany
pomiar pod pachą nie jest
najlepszym sposobem
mierzenia temperatury
u dzieci, głównie ze względu
na ich dużą ruchliwość. Błona
bębenkowa jest z kolei
miejscem, które bardzo dobrze
oddaje realną temperaturę
wewnętrzną, ale już douszne
termometry nie są do końca
wdzięcznym sprzętem.
Przed pierwszym pomiarem
temperatury nowym urządzeniem warto sprawdzić
w instrukcji, jaka powinna być
minimalna odległość między
soczewką termometru
a powierzchnią skóry – w zależności od modelu może to
być 2-8 cm.
Bardzo ważne w przypadku
termometrów bezdotykowych
są warunki przechowywania
oraz konserwacja. Sprzęt
powinien być przechowywany
w pomieszczeniu o wilgotności nieprzekraczającej 85 proc.
(odpada więc łazienka!). Co
jakiś czas warto również
przetrzeć szkiełko osłaniające
soczewkę gazikiem nasączonym alkoholem, gdyż jest ono
najważniejszym elementem
termometru bezdotykowego
i jest najczęstszą przyczyną
błędnych pomiarów.
Z doświadczenia wiem, że
wybór odpowiedniej metody
pomiaru temperatury ciała jest
dla pacjentów nie lada
wyzwaniem. W aptece
znajdziemy bowiem klasyczne
termometry lekarskie,
termometry elektroniczne oraz
bezdotykowe na podczerwień.
Zachęcam do tego, aby nie
kierować się subiektywnymi
opiniami znajomych oraz
marketingowymi opisami

dostępnymi w internecie, ale
polegać na wiedzy specjalistów. Według wytycznych
wielu towarzystw pediatrycznych pomiar temperatury
u dzieci musi być łatwy,
możliwie najmniej inwazyjny
i bezpieczny. Najbardziej
miarodajną metodą jest
pomiar rektalny (w odbycie),
choć u niektórych może on
budzić kontrowersje. Dlatego
też lekarze zalecają, by w domu
mierzyć temperaturę pod
pachą, za pomocą termometru
cyfrowego.
Na korzyść termometrów
bezdotykowych wykorzystujących technologię podczerwieni przemawia wygoda
stosowania. Pacjentom
decydującym się na ich zakup
zalecam bezwzględne
zapoznanie się z instrukcją.
Często spotyka ich rozczarowanie, że pomiar nie polega tylko
na wycelowaniu czujnikiem
termometru w stronę czoła
dziecka. W wielu przypadkach
przed pomiarem należy
upewnić się, że skóra na czole
dziecka jest czysta i wolna od
kosmetyków, a włosy odgarnięte na bok.
Najlepsze termometry
bezdotykowe mają wbudowaną funkcję kalibracji przed
każdym użyciem. Zapewnia to
najwyższą wiarygodność
uzyskiwanych wyników. Często
w tych modelach na ekranie
pojawia się komunikat
nakazujący odłożenie
termometru na stół na
określony czas – ma to
wyeliminować zakłócenia
kalibracji wynikające z ciepła
emitowanego przez dłoń.
Niektóre modele ułatwiają
również uzyskanie właściwej
odległości między soczewką
a skórą, sygnalizując to
użytkownikowi przed
pomiarem. Sprzęt takiej klasy
może jednak kosztować nawet
kilkaset złotych.

55

Na wewnętrzną
temperaturę ciała
wpływa wiele czynników – płeć, wiek, pora
dnia, aktywność, stres,
zmęczenie, metabolizm oraz cechy
osobnicze.
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Wszystko
skupia się wokół
sildenafilu
O nasycaniu rynku aptecznego
sildenafilem
oraz o innych sprzedawanych obecnie
środkach na dysfunkcje seksualne
z mgr farm. Ewą Panczakiewicz-Pawlęgą
rozmawia
Kamila Śnieżek.
mgr farm.
Ewa Panczakiewicz-Pawlęga

Farmaceuci coraz
rzadziej wydają sildenafil z przepisu lekarza,
pacjenci wolą kupić
drożej, ale bez konieczności wizyty w gabinecie lekarskim.

Jakie środki na dysfunkcje
seksualne są obecnie
najpopularniejsze
w aptekach?
Można powiedzieć, że
wszystko dzisiaj skupia się
wokół sildenafilu. Na bazie tej
substancji mamy kilkanaście
różnych produktów
sprzedawanych obecnie bez
recepty, a odwiedzający
aptekę pacjenci są doskonale
wyedukowani i często
przychodzą już po konkretny
lek. Na razie najczęściej kupowane są tabletki o gramaturze 25 mg, po dwie lub
cztery w opakowaniu,
dostępne jednak są już
również środki silniejsze, po
50 mg w jednej tabletce.
Widzę, że pacjenci dobierają
sobie leki w taki sposób, by
osiągnąć jednorazowo
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dawkę 100 mg, która
zazwyczaj jest najefektywniejsza. Nadal oczywiście
dostępny jest sildenafil
wydawany na receptę, jest to
ten sam środek, ale znacznie
tańszy i w dawkach 50 lub
100 mg. Coraz rzadziej
jednak wydaję sildenafil
z przepisu lekarza, pacjenci
wolą kupić drożej, ale bez
konieczności wizyty
w gabinecie lekarskim. Jeśli
na recepcie pojawia się ta
substancja, bardzo często
jest to recepta weterynaryjna
– inhibitory fosfodiesterazy 5
u psów stosuje się m.in.
w nadciśnieniu płucnym.
Jak wygląda sprzedaż
innych leków na potencję?
Udział w rynku pozostałych
inhibitorów fosfodiesterazy

typu 5, czyli dostępnych
tylko na receptę wardenafilu
czy tadalafilu, jest obecnie
znikomy. Wydajemy te leki
bardzo rzadko i podejrzewam, że niektóre apteki
nawet ich nie zamawiają.
Wszystko zależy oczywiście
od przekroju pacjentów
danej placówki – moja
apteka obsługuje młode
osiedle, a młodzi mężczyźni
kupują głównie sildenafil
OTC. Być może tam, gdzie
pacjenci są starsi, pojawiają
się recepty na inne środki.
Czy pojawiają się
pytania o środki
zwiększające libido?
Tak, i są to preparaty
zawierające w swoim
składzie głównie substancje
roślinne. W środkach

patent na zdrowie

ŚRODKI NA DYSFUNKCJE SEKSUALNE

57

Udział w rynku pozostałych inhibitorów fosfodiesterazy typu 5, czyli dostępnych
tylko na receptę wardenafilu czy tadalafilu, jest obecnie znikomy.
pobudzających dla mężczyzn
znajdujemy przede wszystkim
żeń-szeń, L-argininę, korzeń
maca, cynk czy selen. Na
preparaty dla kobiet składają
się głównie lubczyk, rozmaryn, liść Damiana, cynamon,
cząber, jak również L-arginina
i żeń-szeń. Zawsze informuję
pacjentów, że efekty
stosowania tych środków nie
są natychmiastowe, a wielu
z nich chciałoby mieć rezultat
od razu. Środki te należy
traktować jako terapię
wspomagającą leczenie
chorób powodujących
obniżenie libido, naturalne
środki mogą wspomóc
wydolność fizyczno-energetyczną pacjenta, czyli
poprawić jego witalność.
Czy są na rynku jakieś
nowe środki pomagające
wygrać z innymi dysfunkcjami seksualnymi?
Od niedawna dostępny jest
spray z lidokainą, który ma być
skuteczny w zapobieganiu
przedwczesnemu wytryskowi.
Zainteresowanie nim jest na
razie niewielkie, a pacjenci
potrafią zniechęcić się na
wieść, że lidokaina jest
substancją znieczulającą,
stosowaną zresztą w stomatologii. Zdarzyło się, że ktoś
chciał nabyć ten preparat do
znieczulenia skóry dziecka
przed szczepieniem. Mamy też
oczywiście leki na receptę – inhibitory wychwytu zwrotnego
serotoniny (SSRI). Mogą być
stosowane doraźnie lub stale,
ale wyłącznie z zalecenia i pod
kontrolą lekarza.

Czy mężczyźni wstydzą się
mówić o swoim problemie
i prosić farmaceutę o radę?
Jakiś czas temu rzeczywiście
tak było, dziś ten wstyd,
przejawiający się np.
kupowaniem leku „dla kolegi”,
dotyczy przede wszystkim
starszych pacjentów. Młodzi
są coraz bardziej otwarci
i odważni, choć rzeczywiście
nie lubią mówić głośno
o zaburzeniach erekcji, gdy
w aptece jest więcej pacjentów. Zauważyłam, że w czasie
pandemii, gdy w aptekach
obowiązywał limit pacjentów
i odpowiednie odległości
między nimi, panowie czuli
się swobodniej. To, co może
niepokoić, to coraz młodszy
wiek mężczyzn przychodzących po środki na potencję,
obecnie bardzo często są to
panowie ok. 30. roku życia.
Trzeba też powiedzieć, że to
właśnie mężczyźni pytają
o większość środków na
potencję i inne dysfunkcje
seksualne, kobiety kupują je
naprawdę rzadko. W kontekście poprawy życia seksualnego panie pytają głównie
o środki wpływające na libido.

że mężczyzna jest zamknięty
na dialog i chce szybko kupić
produkt i wyjść z apteki,
przypominam o konieczności
przeczytania ulotki dołączonej
do leku. Odkąd sildenafil stał
się lekiem OTC, my, farmaceuci, możemy tylko edukować
i ostrzegać, bo jeśli nawet nie
sprzedamy produktu
pacjentowi sercowemu, on
kupi ten środek gdziekolwiek
indziej, choćby w internecie.
Zapotrzebowanie rynku na
ten środek jest naprawdę
ogromne, powstaje mnóstwo
nowych preparatów, często
o podobnie brzmiących
nazwach, wiele z nich
intensywnie reklamuje się
w telewizji. W porównaniu ze
stosunkowo niskim poziomem zainteresowania
sildenafilem kilka lat temu
dziś to jest prawdziwy hit
sprzedaży.

Przeciwwskazaniem do
stosowania sildenafilu są
problemy kardiologiczne.
Czy pacjenci kupujący leki
bez recepty, głównie za
sprawą reklam w telewizji,
mają świadomość
tego zagrożenia?
Wydając lek z sildenafilem,
informuję pacjentów
o przeciwwskazaniach
medycznych, jeśli zaś widzę,

Odkąd sildenafil stał się lekiem OTC, my, farmaceuci, możemy tylko edukować
i ostrzegać, bo jeśli nawet nie sprzedamy produktu pacjentowi sercowemu, on
kupi ten środek gdziekolwiek indziej, choćby w internecie.

To, co może niepokoić, to coraz młodszy
wiek mężczyzn
przychodzących po
środki na potencję,
obecnie bardzo
często są to panowie
ok. 30. roku życia.
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