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SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atoris, 30 mg, tabletki powlekane, Atoris, 60 mg, tabletki powlekane, Atoris, 80
mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Atoris, 30 mg, tabletki powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci
atorwastatyny wapniowej. Atoris, 60 mg, tabletki powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 60 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci atorwastatyny wapniowej. Atoris, 80
mg, tabletki powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci atorwastatyny wapniowej. Substancja pomocnicza o znanym działaniu

PA G I N A

30 mg, tabletki
60 mg, tabletki
80 mg, tabletki
Laktoza jednowodna (mg/tabletka)
175 mg
350 mg
467 mg
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana 30 mg, tabletki: białe do prawie białych, okrągłe, lekko wypukłe tabletki
powlekane ze ściętymi krawędziami o średnicy 9 mm, 60 mg, tabletki: białe do prawie białych, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane o wymiarach 16 mm x 8,5 mm, 80 mg, tabletki:
białe do prawie białych, dwuwypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułki o wymiarach 18 mm x 9 mm. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania
Hipercholesterolemia Atoris jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny
B i triglicerydów u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z
hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredricksona) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych
niefarmakologicznych metod leczenia. Atoris jest również stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL u pacjentów dorosłych z homozygotyczną
postacią rodzinnej hipercholesterolemii jako leczenie wspomagające inne leczenie hipolipemizujące (np. afereza cholesterolu LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostępna.
Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego
oceniane jest jako duże (patrz punkt 5.1) wraz z działaniami mającymi na celu zmniejszenie innych czynników ryzyka. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Przed
rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Atoris pacjent powinien stosować standardową dietę ubogocholesterolową, którą należy utrzymywać podczas leczenia produktem
leczniczym Atoris. Dawkę należy dostosowywać indywidualnie w zależności od stężenia cholesterolu LDL (LDL-C) przed rozpoczęciem leczenia, założonego celu terapeutycznego i reakcji
pacjenta na leczenie. Zwykle stosowana dawka początkowa to 10 mg raz na dobę. Modyfikacji dawki należy dokonywać co 4 tygodnie lub rzadziej. Dawka maksymalna wynosi 80 mg raz
na dobę. Pierwotna hipercholesterolemia i złożona (mieszana) hiperlipidemia U większości pacjentów wystarczająca jest dawka 10 mg produktu leczniczego Atoris podawana raz na dobę.
Skuteczność terapeutyczną obserwuje się w ciągu 2 tygodni, a maksymalną odpowiedź osiąga się zazwyczaj w ciągu 4 tygodni. Utrzymuje się ona podczas długotrwałego leczenia.
Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna Leczenie należy rozpoczynać od 10 mg produktu leczniczego Atoris na dobę. Dawkę należy ustalać indywidualnie, a zmiany dawki należy
dokonywać co 4 tygodnie, do osiągnięcia dawki 40 mg na dobę. Następnie można albo zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki 80 mg na dobę albo podawać atorwastatynę w dawce 40
mg raz na dobę w skojarzeniu z lekami wiążącymi kwasy żółciowe. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna Dostępne są tylko ograniczone dane (patrz punkt 5.1). Dawka
atorwastatyny u pacjentów z homozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej wynosi od 10 mg do 80 mg na dobę (patrz punkt 5.1). Atorwastatynę należy stosować u tych
pacjentów jako leczenie wspomagające inne leczenie hipolipemizujące (np. aferezę LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostępna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym W
badaniach nad prewencją pierwotną stosowana dawka atorwastatyny wynosiła 10 mg na dobę. Aby uzyskać stężenie LDL-C odpowiadające aktualnym wytycznym konieczne może być
stosowanie większych dawek produktu leczniczego. Zaburzenia czynności nerek Nie jest konieczna modyfikacja dawki (patrz punkt 4.4). Zaburzenia czynności wątroby Atoris należy
stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2). Stosowanie produktu leczniczego Atoris jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą
wątroby (patrz punkt 4.3). Jednoczesne stosowanie z innymi lekami U pacjentów przyjmujących w skojarzeniu z atorwastatyną leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego
zapalenia wątroby typu C, zawierające elbaswir z grazoprewirem lub letermowir stosowany w profilaktyce zakażeń wirusem cytomegalii, nie należy podawać dawki atorwastatyny
większej niż 20 mg/dobę (patrz punkty 4.4 i 4.5). Nie zaleca się stosowania atorwastatyny u pacjentów przyjmujących letermowir jednocześnie z cyklosporyną (patrz punkty 4.4 i 4.5).
Pacjenci w podeszłym wieku Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność zalecanych dawek u pacjentów w wieku powyżej 70 lat są podobne jak w populacji ogólnej. Dzieci i młodzież
Hipercholesterolemia Stosowanie produktu leczniczego u dzieci powinno odbywać się tylko pod kontrolą lekarzy specjalistów doświadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci i
młodzieży. Należy regularnie dokonywać oceny stanu zdrowia pacjentów pod kątem skuteczności leczenia. W populacji pacjentów z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii
rodzinnej w wieku 10 lat lub starszych, zalecana dawka początkowa atorwastatyny wynosi 10 mg na dobę (patrz punkt 5.1). Dawka może być zwiększona do 80 mg na dobę w zależności
od reakcji na leczenie i tolerancji leku. Dawki należy dostosowywać indywidualnie w zależności od zalecanego celu leczenia w odstępach 4 tygodni lub dłuższych. Zwiększenie dawki do
80 mg na dobę zostało poparte danymi pochodzącymi z badań klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów oraz ograniczoną ilością danych pochodzących z badań klinicznych z udziałem
dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej (patrz punkty 4.8 i 5.1). Dane pochodzące z otwartych badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u
dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej w wieku od 6 do 10 lat są dość ograniczone. Atorwastatyna nie jest wskazana w leczeniu pacjentów w wieku poniżej 10
lat. Aktualnie dostępne dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2, jednak na ich podstawie nie można wydać zaleceń dotyczących dawkowania. W tej grupie pacjentów bardziej
odpowiednie może być stosowanie innych mocy/postaci farmaceutycznych atorwastatyny. Sposób podawania Produkt leczniczy Atoris przeznaczony jest do stosowania doustnego.
Atorwastatynę podaje się w dawce pojedynczej o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków. 4.3 Przeciwwskazania Produkt leczniczy Atoris jest przeciwwskazany u pacjentów: z
nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnionym trwałym zwiększeniem
stężenia aminotransferaz w surowicy, przekraczającym 3-krotnie górną granicę normy, w ciąży, w okresie karmienia piersią, u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznych
metod antykoncepcji (patrz punkt 4.6), otrzymujących leki przeciwwirusowe, stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierające glekaprewir z pibrentaswirem. 4.4
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Wpływ na wątrobę Przed rozpoczęciem leczenia, jak również okresowo podczas trwania leczenia, należy wykonać
badanie kontrolne czynności wątroby. Pacjenci, u których wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe uszkodzenia wątroby, powinni być poddani badaniom czynności wątroby.
Pacjenci, u których stwierdzono zwiększone stężenie aminotransferaz, powinni być monitorowani aż do ustąpienia zaburzeń. W przypadku utrzymującego się zwiększonego stężenia
aminotransferaz, większego niż trzykrotna wartość górnej granicy normy (GGN), zalecane jest zmniejszenie dawki lub odstawienie produktu leczniczego Atoris (patrz punkt 4.8). Należy
zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Atoris pacjentom spożywającym znaczne ilości alkoholu i (lub) z chorobami wątroby w wywiadzie. Zapobieganie Udarom
Poprzez Agresywne Obniżenie Stężenia Cholesterolu (ang. Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels, SPARCL) W dokonanej post-hoc analizie podtypów udaru u
pacjentów bez choroby wieńcowej serca, którzy w ostatnim czasie przebyli udar mózgu lub przejściowy atak niedokrwienny (ang. TIA), stwierdzono częstsze występowanie udaru
krwotocznego w grupie pacjentów leczonych atorwastatyną w dawce 80 mg w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Wzrost ryzyka zaobserwowano zwłaszcza u pacjentów z
przebytym przed przystąpieniem do badania udarem krwotocznym lub zatokowym mózgu. Dla tych pacjentów stosunek ewentualnego ryzyka do korzyści wynikających z zastosowania
atorwastatyny w dawce 80 mg jest niepewny; przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć potencjalne ryzyko udaru krwotocznego (patrz punkt 5.1). Wpływ na mięśnie szkieletowe
Atorwastatyna, podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, może w rzadkich przypadkach wpływać na mięśnie szkieletowe i powodować bóle mięśniowe, zapalenie mięśni i
miopatię, która może prowadzić do rabdomiolizy, stanu potencjalnie zagrażającego życiu. Charakteryzuje się on znacznym zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej (>10 razy GGN),
mioglobinemią i mioglobinurią, które mogą prowadzić do niewydolności nerek. Bardzo rzadkie przypadki wystąpienia immunozależnej miopatii martwiczej (ang. Immune-mediated
necrotizing myopathy, IMNM) zgłaszano w trakcie leczenia niektórymi statynami lub po jego zakończeniu. Cechy kliniczne IMNM to utrzymujące się osłabienie mięśni proksymalnych oraz
zwiększona aktywność kinazy kreatynowej w surowicy, utrzymująca się pomimo przerwania leczenia statynami. Przed leczeniem Atorwastatyna powinna być stosowana ostrożnie u
pacjentów, u których występują czynniki predysponujące do rabdomiolizy. W następujących przypadkach należy zbadać aktywność kinazy kreatynowej (CK) przed rozpoczęciem leczenia
statynami: zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy, choroby mięśni lub występowanie dziedzicznych chorób mięśni w wywiadzie rodzinnym, przebyte w przeszłości
uszkodzenia mięśni po stosowaniu statyn lub fibratów, choroby wątroby w wywiadzie i (lub) spożywanie dużych ilości alkoholu, u osób w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) konieczność
wykonania takich badań powinna być rozpatrywana w kontekście innych czynników ryzyka predysponujących do rabdomiolizy, w sytuacjach, gdy możliwe jest zwiększenie stężenia
statyny w osoczu, np. w przypadku interakcji (patrz punkt 4.5) lub szczególne grupy pacjentów, w tym subpopulacje genetyczne (patrz punkt 5.2). W takich sytuacjach należy rozważyć
stosunek ryzyka do korzyści wynikających z leczenia, zaleca się także kontrolowanie objawów klinicznych. Jeśli aktywność CK jest w oznaczeniu początkowym istotnie podwyższona (>5
razy GGN) nie należy rozpoczynać leczenia. Pomiar stężenia kinazy kreatynowej Aktywności kinazy kreatynowej (CK) nie należy oznaczać po ciężkim wysiłku fizycznym oraz w przypadku
występowania innych przyczyn podwyższających jej aktywność, ponieważ wówczas właściwa interpretacja wyników jest trudna. Jeśli podczas pierwszego oznaczania aktywność CK jest
istotnie podwyższona (>5 razy GGN), pomiaru należy dokonać ponownie po 5-7 dniach w celu potwierdzenia wyników. Podczas leczenia Należy nakazać pacjentowi niezwłoczne
zgłaszanie wystąpienia bólów mięśniowych, kurczów lub osłabienia mięśni, zwłaszcza, jeśli towarzyszy temu ogólne złe samopoczucie lub gorączka. Jeśli objawy te wystąpią u pacjenta
przyjmującego atorwastatynę, należy oznaczyć aktywność CK. Jeśli jest ona istotnie podwyższona (>5 razy GGN), produkt leczniczy należy odstawić. Jeśli objawy ze strony mięśni są
znacznie nasilone i wywołują stały dyskomfort u pacjenta, to wówczas, nawet gdy stężenie CK jest ≤5 razy GGN, należy rozważyć przerwanie terapii. Jeśli objawy kliniczne ustąpią, a
aktywność CK powróci do normy, można rozważyć ponowne włączenie atorwastatyny lub innej statyny w najmniejszej dawce i przy ścisłej kontroli klinicznej. Leczenie atorwastatyną musi
być przerwane, jeśli wystąpi istotne podwyższenie aktywności CK (>10 razy GGN) lub, gdy wystąpi, bądź podejrzewa się wystąpienie rabdomiolizy. Jednoczesne podawanie z innymi
lekami Ryzyko rabdomiolizy zwiększa się podczas stosowania atorwastatyny jednocześnie z niektórymi produktami leczniczymi, które mogą zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu,
takimi jak silne inhibitory CYP3A4 lub białek transportujących (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol, ketokonazol, worykonazol, itrakonazol,
pozakonazol, letermowir oraz inhibitory proteazy HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir z rytonawirem, itp.). Ryzyko miopatii może również
wzrosnąć w przypadku jednoczesnego podawania gemfibrozylu i innych pochodnych kwasu fibrynowego, leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia
wątroby typu C (HCV) (boceprewir, telaprewir, elbaswir z grazoprewirem), erytromycyny, niacyny lub ezetymibu. W przypadku stosowania tych leków, należy, w miarę możliwości,
rozważyć zastosowanie alternatywnego leczenia (niewywołującego interakcji). Jeżeli jednak ich stosowanie jednocześnie z atorwastatyną jest konieczne, należy dokładnie rozważyć
korzyści i ryzyko wynikające z takiego sposobu leczenia. Jeśli pacjent przyjmuje leki zwiększające stężenie atorwastatyny w osoczu, zaleca się obniżenie maksymalnej dawki atorwastatyny.
Ponadto, w przypadku leków będących silnymi inhibitorami CYP3A4, należy rozważyć obniżenie dawki początkowej atorwastatyny. Zaleca się prowadzenie odpowiedniej obserwacji
klinicznej takich pacjentów (patrz punkt 4.5). Atorwastatyny nie wolno stosować jednocześnie z kwasem fusydowym podawanym ogólnoustrojowo a także w ciągu 7 dni od zakończenia
leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u których ogólnoustrojowe podawanie kwasu fusydowego jest konieczne, należy przerwać leczenie statynami na cały okres terapii kwasem
fusydowym. Istnieją doniesienia o przypadkach rabdomiolizy (w tym niektórych zakończonych zgonem) wśród pacjentów leczonych skojarzeniem kwasu fusydowego i statyn (patrz punkt
4.5). Pacjentowi trzeba zalecić, aby w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów w postaci osłabienia, bólu lub tkliwości mięśni, natychmiast zgłosił się do lekarza. Leczenie statyną
można wznowić po upływie siedmiu dni od podania ostatniej dawki kwasu fusydowego. W wyjątkowych okolicznościach, gdy konieczne jest długotrwałe podawanie ogólnoustrojowe
kwasu fusydowego, np. w przypadku leczenia ciężkich zakażeń, jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Atoris i kwasu fusydowego można rozważyć wyłącznie w przypadkach
indywidualnych oraz pod ścisłym nadzorem lekarza. Dzieci i młodzież Nie stwierdzono istotnego klinicznie wpływu na wzrost i dojrzewanie płciowe w badaniu klinicznym, trwającym
przez okres trzech lat, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi (patrz punkt 4.8). Śródmiąższowa choroba płuc
Zgłaszano pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc w czasie stosowania niektórych statyn, zwłaszcza w czasie długotrwałej terapii (patrz punkt 4.8). Objawy mogą obejmować
duszność, nieproduktywny kaszel i ogólne pogorszenie stanu zdrowia (zmęczenie, zmniejszenie masy ciała i podwyższona temperatura). Jeśli istnieje podejrzenie, że u pacjenta rozwinęła
się śródmiąższowa choroba płuc należy przerwać leczenie statynami. Cukrzyca Niektóre wyniki badań sugerują, że statyny jako grupa leków zwiększają stężenie glukozy we krwi i u
niektórych pacjentów z grupy wysokiego ryzyka rozwoju cukrzycy w przyszłości, mogą spowodować hiperglikemię w stopniu wymagającym odpowiedniej opieki diabetologicznej.
Jednakże ryzyko to jest mniejsze niż korzyści dla układu naczyniowego wynikające ze stosowania statyn, więc nie powinno być ono powodem zaprzestania leczenia statynami. Pacjenci z
grupy ryzyka (stężenie glukozy na czczo wynosi 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze) powinni pozostawać zarówno pod kontrolą
kliniczną, jak i biochemiczną zgodnie z krajowymi wytycznymi. Substancje pomocnicze Laktoza Atoris zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą
dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Sód Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to
znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”. 4.8 Działania niepożądane W bazie danych z kontrolowanych placebo badań klinicznych dotyczących atorwastatyny spośród 16 066
pacjentów leczonych przez średni okres wynoszący 53 tygodnie (8755 atorwastatyna vs. 7311 placebo), 5,2% pacjentów w grupie leczonej atorwastatyną w porównaniu do 4,0% w grupie
otrzymującej placebo przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych. Poniższa tabela, opracowana na podstawie danych z badań klinicznych i bogatego doświadczenia po
wprowadzeniu leku do obrotu, przedstawia profil działań niepożądanych dla atorwastatyny. Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano w następujący sposób: często
(≥1/100, <1/10); niezbyt często (≥1/1 000, <1/100); rzadko (≥1/10 000, <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych
danych). Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Często: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła. Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: małopłytkowość. Zaburzenia układu
immunologicznego Często: reakcje alergiczne. Bardzo rzadko: anafilaksja. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: hiperglikemia. Niezbyt często: hipoglikemia, zwiększenie masy
ciała, jadłowstręt. Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: koszmary senne, bezsenność. Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy. Niezbyt często: zawroty głowy, parestezje,
niedoczulica, zaburzenia smaku, amnezja. Rzadko: neuropatia obwodowa. Zaburzenia oka Niezbyt często: niewyraźne widzenie. Rzadko: zaburzenia widzenia. Zaburzenia ucha i błędnika
Niezbyt często: szumy uszne. Bardzo rzadko: utrata słuchu. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: ból gardła i krtani, krwawienie z nosa. Zaburzenia
żołądka i jelit Często: zaparcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, dyspepsja, nudności, biegunka. Niezbyt często: wymioty, ból w nadbrzuszu i podbrzuszu, odbijanie się, zapalenie trzustki.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Niezbyt często: zapalenie wątroby. Rzadko: cholestaza. Bardzo rzadko: niewydolność wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często:
pokrzywka, wysypka skórna, świąd, łysienie. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, pęcherzowe zapalenie skóry, w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i martwica
toksyczno-rozpływna naskórka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: bóle mięśni, bóle stawów, bóle kończyn, kurcze mięśni, obrzęk stawów, ból pleców. Niezbyt
często: ból szyi, zmęczenie mięśni. Rzadko: miopatia, zapalenie mięśni, rabdomioliza, zerwanie mięśnia, tendinopatia czasami powikłana zerwaniem ścięgna. Bardzo rzadko: zespół
toczniopodobny. Częstość nieznana: immunozależna miopatia martwicza (patrz punkt 4.4). Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Bardzo rzadko: ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany
w miejscu podania Niezbyt często: złe samopoczucie, osłabienie, ból w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, zmęczenie, gorączka. Badania diagnostyczne Często: nieprawidłowe wyniki
badań czynności wątroby, zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi. Niezbyt często: obecność białych krwinek w moczu. Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy
HMG-CoA, w trakcie stosowania atorwastatyny obserwowano zwiększenie stężenia aminotransferaz w surowicy. Zmiany te były przeważnie łagodne, przemijające i niewymagające
przerwania terapii. Istotne klinicznie (>3 razy GGN) zwiększenie stężenia aminotransferaz w surowicy wystąpiło u 0,8% pacjentów przyjmujących atorwastatynę. Było ono zależne od
wielkości dawki leku i odwracalne u wszystkich pacjentów. Zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (CK) w surowicy przewyższające 3-krotnie górną granicę normy zanotowano u
2,5% pacjentów przyjmujących atorwastatynę. Wyniki te są podobne do otrzymanych w badaniach klinicznych dla innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Zwiększenie aktywności CK
przewyższające 10-krotnie górną granicę normy wystąpiło u 0,4% pacjentów otrzymujących atorwastatynę (patrz punkt 4.4). Dzieci i młodzież Profil działań niepożądanych u dzieci i
młodzieży w wieku od 10 do 17 lat leczonych atorwastatyną był na ogół podobny do profilu pacjentów, którzy otrzymywali placebo. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi
odnotowanymi w obydwu grupach, niezależnie od oceny związku przyczynowego, były zakażenia. Nie stwierdzono istotnego klinicznie wpływu na wzrost i dojrzewanie płciowe w
badaniu klinicznym, trwającym przez okres trzech lat, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi. Profil
bezpieczeństwa i tolerancji u dzieci i młodzieży był podobny do znanego profilu bezpieczeństwa stosowania atorwastatyny u pacjentów dorosłych. Baza danych bezpieczeństwa
klinicznego zawiera dane dotyczące 520 dzieci i młodzieży leczonych atorwastatyną, spośród których 7 pacjentów było w wieku <6 lat, 121 pacjentów w wieku 6-9 lat, a 392 pacjentów
w wieku 10-17 lat. Na podstawie dostępnych danych częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci są podobne jak u pacjentów dorosłych. Działania niepożądane związane z
grupą leków: Zaburzenia funkcji seksualnych. Depresja. Pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc, zwłaszcza w czasie długotrwałego leczenia (patrz punkt 4.4). Cukrzyca:
częstość występowania będzie zależała od występowania czynników ryzyka (stężenie glukozy we krwi na czczo ≥5,6 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów,
nadciśnienie tętnicze w wywiadzie). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny
zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309. Strona internetowa: https://
smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia. 8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 30 mg: pozwolenie nr 18462, 60 mg:
pozwolenie nr 18463, 80 mg: pozwolenie nr 18464. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data
wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.07.2011 r.wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 13.02.2017 r. wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 04.12.2020 r. Informacja została przygotowana w dniu 03.02.2021 r. na
podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego ATORIS z dnia 04.12.2020 r., z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii Rp –
leki wydawane na receptę.
SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atoris, 10 mg, tabletki powlekane. Atoris, 20 mg, tabletki powlekane. Atoris, 40 mg,
tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Atoris, 10 mg, tabletki powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (Atorvastatinum), w postaci soli
wapniowej atorwastatyny w ilości 10,36 mg. Atoris, 20 mg, tabletki powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (Atorvastatinum), w postaci soli wapniowej
atorwastatyny w ilości 20,72 mg. Atoris, 40 mg, tabletki powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny (Atorvastatinum), w postaci soli wapniowej atorwastatyny w
ilości 41,44 mg. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka
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powlekana Atoris, 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane: białe, okrągłe, lekko wypukłe tabletki powlekane. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania
Hipercholesterolemia Atoris jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny
B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z
hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych
niefarmakologicznych metod leczenia. Atoris jest również stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu-LDL u dorosłych z homozygotyczną postacią
rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizującej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostępna. Zapobieganie
chorobom sercowo-naczyniowym Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże,
wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka (patrz punkt 5.1). 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Przed rozpoczęciem leczenia produktem
leczniczym Atoris pacjent powinien stosować standardową dietę ubogocholesterolową, którą należy utrzymywać podczas leczenia produktem leczniczym Atoris. Dawki należy
dostosowywać indywidualnie w zależności od stężenia cholesterolu-LDL (LDL-C) przed rozpoczęciem leczenia oraz założonego celu terapeutycznego i reakcji pacjenta na leczenie. Zwykle
stosowana dawka początkowa to 10 mg raz na dobę. Modyfikacji dawek należy dokonywać co 4 tygodnie lub rzadziej. Dawka maksymalna wynosi 80 mg raz na dobę. Pierwotna
hipercholesterolemia i mieszana hiperlipidemia U większości pacjentów wystarcza dawka 10 mg produktu leczniczego Atoris raz na dobę. Skuteczność terapeutyczną obserwuje się w ciągu
2 tygodni, a maksymalną odpowiedź osiąga się zazwyczaj w ciągu 4 tygodni. Utrzymuje się ona podczas długotrwałego leczenia. Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna Zalecana
początkowa dawka produktu leczniczego Atoris wynosi 10 mg na dobę. Dawki należy ustalać indywidualnie, a zmiany dawki należy dokonywać co 4 tygodnie, do osiągnięcia dawki 40 mg
na dobę. Następnie można albo zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki 80 mg na dobę albo podawać atorwastatynę w dawce 40 mg na dobę w skojarzeniu z lekami wiążącymi kwasy
żółciowe. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna Dostępne są tylko ograniczone dane (patrz punkt 5.1). Dawka atorwastatyny u pacjentów z homozygotyczną postacią
hipercholesterolemii rodzinnej wynosi od 10 mg do 80 mg na dobę (patrz punkt 5.1). Atorwastatynę należy stosować u tych pacjentów jako leczenie wspomagające inne sposoby terapii
hipolipemizującej (np. aferezę LDL-C) lub wtedy, gdy takie sposoby leczenia są niedostępne. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym W badaniach nad prewencją pierwotną dawka
podawanej atorwastatyny wynosiła 10 mg na dobę. Aby uzyskać stężenie LDL-C, odpowiadające aktualnym wytycznym konieczne może być stosowanie większych dawek produktu
leczniczego. Upośledzenie czynności nerek Nie ma konieczności dostosowywania dawki (patrz punkt 4.4). Upośledzenie czynności wątroby Atoris należy stosować ostrożnie u pacjentów z
upośledzeniem czynności wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2). Stosowanie produktu leczniczego Atoris jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby (patrz punkt 4.3).
Jednoczesne stosowanie z innymi lekami U pacjentów przyjmujących w skojarzeniu z atorwastatyną leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C,
zawierające elbaswir z grazoprewirem lub letermowir stosowany w profilaktyce zakażeń wirusem cytomegalii, nie należy podawać dawki atorwastatyny większej niż 20 mg/dobę (patrz
punkty 4.4 i 4.5). Nie zaleca się stosowania atorwastatyny u pacjentów przyjmujących letermowir jednocześnie z cyklosporyną (patrz punkty 4.4 i 4.5). Osoby w podeszłym wieku
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność zalecanych dawek u pacjentów powyżej 70 lat są podobne do występujących w populacji ogólnej. Dzieci i młodzież Hipercholesterolemia
Stosowanie produktu leczniczego u dzieci powinno odbywać się pod kontrolą lekarzy specjalistów doświadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci. Należy regularnie dokonywać oceny
stanu zdrowia pacjentów pod kątem skuteczności leczenia. W populacji pacjentów z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej w wieku 10 lat lub starszych, zalecana
dawka początkowa atorwastatyny wynosi 10 mg na dobę (patrz punkt 5.1). Dawka może być zwiększona do 80 mg na dobę w zależności od reakcji na leczenie i tolerancji leku. Dawki
należy dostosowywać indywidualnie w zależności od zalecanego celu leczenia w odstępach 4 tygodni lub dłuższych. Zwiększenie dawki do 80 mg na dobę zostało poparte danymi
pochodzącymi z badań klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów oraz ograniczoną ilością danych pochodzących z badań klinicznych z udziałem dzieci z heterozygotyczną postacią
hipercholesterolemii rodzinnej (patrz punkty 4.8 i 5.1). Dane pochodzące z otwartych badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci z heterozygotyczną postacią
hipercholesterolemii rodzinnej w wieku od 6 do 10 lat są dość ograniczone. Atorwastatyna nie jest wskazana w leczeniu pacjentów w wieku poniżej 10 lat. Aktualnie dostępne dane
przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2, jednak na ich podstawie nie można wydać zaleceń dotyczących dawkowania. Stosowanie innych postaci farmaceutycznych/mocy tego produktu
leczniczego może być bardziej odpowiednie w tej grupie pacjentów. Sposób podawania Produkt leczniczy Atoris podawany jest doustnie. Dawkę dobową atorwastatyny podaje się w
całości jednorazowo o dowolnej porze, niezależnie od posiłków. 4.3 Przeciwwskazania Produkt leczniczy Atoris jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na substancję
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnioną, trwale zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy
przekraczającą 3-krotnie górną granicę normy (GGN), w ciąży, podczas karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży (patrz
punkt 4.6), otrzymujących leki przeciwwirusowe, stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierające glekaprewir z pibrentaswirem. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i
środki ostrożności dotyczące stosowania Wpływ na wątrobę Przed rozpoczęciem leczenia, jak również okresowo podczas podawania produktu leczniczego, należy wykonać okresowe
badanie kontrolne czynności wątroby. Pacjenci, u których wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe sugerujące uszkodzenia wątroby powinni być poddani badaniom czynności
wątroby. Pacjenci, u których stwierdzono zwiększenie aktywności aminotransferaz powinni być monitorowani aż do ustąpienia zaburzeń. W przypadku utrzymującego się zwiększenia
aktywności aminotransferaz, większego niż trzykrotna wartość GGN, zalecane jest zmniejszenie dawki lub odstawienie produktu leczniczego Atoris (patrz punkt 4.8). Należy zachować
ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Atoris pacjentom spożywającym znaczne ilości alkoholu i (lub) z chorobami wątroby w wywiadzie. Zapobieganie Udarom Poprzez
Agresywne Obniżenie Stężenia Cholesterolu (Stroke Prevention by Agressive Reduction in Cholesterol Levels - SPARCL) W dokonanej analizie post-hoc typów udarów u pacjentów bez
choroby niedokrwiennej serca w wywiadzie, którzy w ostatnim czasie przebyli udar mózgowy lub epizod TIA (przejściowy atak niedokrwienny), stwierdzono częstsze występowanie
udarów krwotocznych w grupie pacjentów leczonych atorwastatyną w dawce 80 mg w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Wzrost ryzyka był szczególnie zauważalny u pacjentów,
którzy w momencie rozpoczęcia badania mieli w wywiadzie wcześniejszy udar krwotoczny bądź zawał lakunarny. W przypadku pacjentów z wcześniejszym udarem krwotocznym lub
zawałem lakunarnym w wywiadzie stosunek ryzyka i korzyści dla stosowania atorwastatyny w dawce 80 mg nie jest jednoznaczny; w takich przypadkach przed rozpoczęciem leczenia
należy wnikliwie rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego (patrz punkt 5.1). Wpływ na mięśnie szkieletowe Atorwastatyna, podobnie jak inne inhibitory reduktazy
HMG-CoA, może w rzadkich przypadkach wpływać na mięśnie szkieletowe i powodować bóle mięśniowe, zapalenie mięśni i miopatię, która może prowadzić do rabdomiolizy, stanu
potencjalnie zagrażającego życiu. Charakteryzuje się on znacznym zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej (>10 razy GGN), mioglobinemią i mioglobinurią, które mogą prowadzić
do niewydolności nerek. Bardzo rzadkie przypadki wystąpienia immunozależnej miopatii martwiczej (ang. immune-mediated necrotizing myopathy, IMNM) zgłaszano w trakcie leczenia
niektórymi statynami lub po jego zakończeniu. Cechy kliniczne IMNM to utrzymujące się osłabienie mięśni proksymalnych oraz zwiększona aktywność kinazy kreatynowej w surowicy,
utrzymująca się pomimo przerwania leczenia statynami. Przed leczeniem Atorwastatyna powinna być przepisywana z ostrożnością pacjentom, u których występują czynniki
predysponujące do rabdomiolizy. Przed włączeniem leczenia statynami należy zbadać aktywność kinazy kreatynowej (CK) w następujących przypadkach: zaburzenia czynności nerek
niedoczynność tarczycy choroby mięśni lub występowanie dziedzicznych chorób mięśni w wywiadzie rodzinnym wcześniejsze wystąpienie działania uszkadzającego mięśnie po
stosowaniu statyn lub fibratów choroby wątroby w wywiadzie i (lub) spożywanie dużych ilości alkoholu u osób w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) konieczność wykonania takich badań
powinna być rozpatrywana w kontekście innych czynników ryzyka predysponujących do wystąpienia rabdomiolizy w sytuacjach, w których stężenie statyny w osoczu może być
zwiększone, np. interakcje (patrz punkt 4.5) oraz specjalne grupy pacjentów, w tym podgrupy genetyczne (patrz punkt 5.2). W takich sytuacjach należy rozważyć ryzyko rozpoczęcia
leczenia względem możliwych korzyści, zaleca się także kontrolowanie objawów klinicznych. Jeśli aktywność CK jest w oznaczeniu początkowym istotnie podwyższona (>5 razy GGN),
nie należy rozpoczynać leczenia. Pomiar aktywności kinazy kreatynowej Aktywności kinazy kreatynowej (CK) nie należy oznaczać po ciężkim wysiłku fizycznym oraz w przypadku
występowania innych przyczyn zwiększających jej aktywność, ponieważ wówczas właściwa interpretacja wyników jest bardzo trudna. Jeśli podczas pierwszego oznaczania aktywność CK
jest istotnie podwyższona (>5 razy GGN), pomiaru należy dokonać ponownie po 5-7 dniach w celu potwierdzenia wyników. Podczas leczenia Należy nakazać pacjentowi niezwłoczne
zgłaszanie wystąpienia bólów mięśniowych, kurczów lub osłabienia mięśni, zwłaszcza, jeśli towarzyszy temu ogólne złe samopoczucie lub gorączka. Jeśli objawy te wystąpią u pacjenta
przyjmującego atorwastatynę, należy oznaczyć aktywność CK. Jeśli jest ona istotnie podwyższona (>5 razy GGN), produkt należy odstawić. Jeśli objawy ze strony mięśni są znacznie
nasilone i na co dzień wywołują dyskomfort u pacjenta, to wówczas, nawet gdy aktywność CK jest ≤5 razy GGN, należy rozważyć przerwanie terapii. Jeśli objawy kliniczne ustąpią, a
aktywność CK powróci do normy, można rozważyć ponowne włączenie atorwastatyny lub innej statyny w najmniejszej dawce i przy ścisłej kontroli klinicznej. Leczenie atorwastatyną musi
być przerwane, jeśli wystąpi istotne podwyższenie aktywności CK (>10 razy GGN) lub gdy wystąpi, bądź podejrzewa się wystąpienie rabdomiolizy. Jednoczesne leczenie innymi
produktami leczniczymi Ryzyko rabdomiolizy zwiększa się podczas stosowania atorwastatyny jednocześnie z niektórymi produktami leczniczymi, które mogą zwiększać stężenie
atorwastatyny w osoczu, takimi jak silne inhibitory CYP3A4 lub białek transportujących (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol, ketokonazol,
worykonazol, itrakonazol, pozakonazol, letermowir oraz inhibitory proteazy HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir z rytonawirem, itp.). Ryzyko
miopatii może się również zwiększać podczas jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i innych pochodnych kwasu fibrynowego, leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu
wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV) (boceprewir, telaprewir, elbaswir z grazoprewirem), erytromycyny, niacyny lub ezetymibu. W miarę możliwości należy rozważyć zastosowanie
alternatywnych leków (niewchodzących w interakcje) zamiast wymienionych powyżej. W przypadkach konieczności jednoczesnego stosowania wymienionych leków z atorwastatyną
należy starannie rozważyć korzyści i ryzyko związane z jednoczesnym leczeniem. Jeśli pacjent otrzymuje produkty lecznicze zwiększające stężenie atorwastatyny w osoczu, zaleca się
zastosowanie mniejszej dawki maksymalnej atorwastatyny. W przypadku silnych inhibitorów CYP3A4 należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej atorwastatyny i zaleca
się odpowiednią obserwację kliniczną pacjenta (patrz punkt 4.5). Atorwastatyny nie wolno podawać jednocześnie z produktami leczniczymi zawierającymi kwas fusydowy działającymi
ogólnoustrojowo ani w okresie 7 dni od zakończenia leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u których podawanie ogólnoustrojowo kwasu fusydowego uważa się za konieczne,
leczenie statynami należy przerwać na okres terapii kwasem fusydowym. Istnieją doniesienia o przypadkach rabdomiolizy (w tym niektórych zakończonych zgonem) wśród pacjentów
leczonych kwasem fusydowym w skojarzeniu ze statynami (patrz punkt 4.5). Pacjentowi należy zalecić, aby w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów w postaci osłabienia, bólu lub
tkliwości mięśni niezwłocznie zgłosił się do lekarza. Leczenie statynami można wznowić po upływie siedmiu dni, licząc od daty podania ostatniej dawki kwasu fusydowego. W
wyjątkowych okolicznościach, gdy konieczne jest długotrwałe podawanie ogólnoustrojowe kwasu fusydowego, np. w ramach leczenia ciężkich zakażeń, potrzebę jednoczesnego
stosowania produktu leczniczego Atoris i kwasu fusydowego można rozważać wyłącznie po szczegółowej analizie indywidualnego przypadku i pod ścisłym nadzorem lekarza. Dzieci i
młodzież Nie stwierdzono istotnego klinicznie wpływu na wzrost i dojrzewanie płciowe w badaniu klinicznym, trwającym przez okres trzech lat, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i
rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi (patrz punkt 4.8). Śródmiąższowa choroba płuc Zgłaszano pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc w
trakcie leczenia niektórymi statynami, szczególnie w terapii długoterminowej (patrz punkt 4.8). Objawy mogą obejmować duszność, nieproduktywny kaszel i ogólne pogorszenie stanu
zdrowia (zmęczenie, utratę masy ciała i gorączkę). W razie podejrzenia śródmiąższowej choroby płuc u pacjenta należy przerwać leczenie statynami. Cukrzyca Niektóre dane wskazują, że
wszystkie leki z grupy statyn zwiększają stężenie glukozy we krwi i u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy w przyszłości, mogą powodować hiperglikemię o
nasileniu wymagającym odpowiedniej opieki diabetologicznej. Nad tym ryzykiem przeważa jednak korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób naczyniowych, a zatem nie
powinno się z tego powodu przerywać leczenia statynami. Pacjentów z grupy ryzyka (pacjentów, u których stężenie glukozy na czczo wynosi od 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m2, ze
zwiększonym stężeniem trójglicerydów, z nadciśnieniem tętniczym) należy poddać kontroli klinicznej i biochemicznej zgodnie z wytycznymi. Substancje pomocnicze Atoris zawiera
laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”. 4.8 Działania niepożądane W bazie danych
kontrolowanych placebo badań klinicznych dotyczących atorwastatyny spośród 16 066 pacjentów leczonych przez średnio 53 tygodnie (8755 atorwastatyna vs. 7311 placebo), 5,2%
pacjentów w grupie leczonej atorwastatyną w porównaniu do 4,0% w grupie otrzymującej placebo przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych. W oparciu o dane z badań
klinicznych i licznych doświadczeń po wprowadzeniu leku na rynek poniżej przedstawiono profil działań niepożądanych atorwastatyny. Częstość występowania działań niepożądanych
ustalono zgodnie z następującą zasadą: często (≥1/100, <1/10); niezbyt często (≥1/1000, <1/100); rzadko (≥1/10000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000); częstość nieznana (nie
może być określona na podstawie dostępnych danych). Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Często: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła. Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko:
małopłytkowość. Zaburzenia układu immunologicznego Często: reakcje alergiczne. Bardzo rzadko: anafilaksja. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: hiperglikemia Niezbyt często:
hipoglikemia, zwiększenie masy ciała, anoreksja. Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: koszmary senne, bezsenność. Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy. Niezbyt często:
zawroty głowy, parestezje, niedoczulica, zaburzenia smaku, amnezja. Rzadko: neuropatia obwodowa. Zaburzenia oka Niezbyt często: nieostre widzenie. Rzadko: zaburzenia widzenia.
Zaburzenia ucha i błędnika Niezbyt często: szumy uszne. Bardzo rzadko: utrata słuchu. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: bóle gardła i krtani,
krwawienie z nosa. Zaburzenia żołądka i jelit Często: zaparcia, wzdęcia, niestrawność, nudności, biegunka. Niezbyt często: wymioty, ból w górnej i dolnej części brzucha, odbijanie się ze
zwracaniem treści żołądkowej, zapalenie trzustki. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Niezbyt często: zapalenie wątroby. Rzadko: cholestaza. Bardzo rzadko: niewydolność wątroby.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: pokrzywka, wysypka, świąd, łysienie. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy. wysypka pęcherzowa, w tym rumień wielopostaciowy, zespół
Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: bóle mięśni, bóle stawów, bóle kończyn, skurcze mięśni, obrzęk
stawów, ból pleców. Niezbyt często: ból szyi, zmęczenie mięśni. Rzadko: miopatia, zapalenie mięśni, rabdomioliza, zerwanie mięśnia, problemy dotyczące ścięgien, czasami powikłane
zerwaniem ścięgna. Bardzo rzadko: zespół toczniopodobny. Częstość nieznana: immunozależna miopatia martwicza (patrz punkt 4.4). Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Bardzo
rzadko: ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: złe samopoczucie, osłabienie, bóle w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, zmęczenie, gorączka.
Badania diagnostyczne Często: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi. Niezbyt często: obecność białych krwinek w moczu. Tak
jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA w trakcie stosowania atorwastatyny obserwowano podwyższenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Zmiany te były
przeważnie miernie nasilone, przemijające i niewymagające przerwania terapii. Istotne klinicznie (>3 razy GGN) zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy wystąpiło u 0,8%
pacjentów przyjmujących atorwastatynę. Było ono zależne od wielkości dawki atorwastatyny i odwracalne u wszystkich pacjentów. Zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (CK) w
surowicy (>3 razy GGN) zanotowano u 2,5% pacjentów przyjmujących atorwastatynę. Wyniki te są podobne do otrzymanych w badaniach klinicznych dla innych inhibitorów reduktazy
HMG-CoA. Zwiększenie aktywności CK (>10 razy GGN) wystąpiło u 0,4% pacjentów otrzymujących atorwastatynę (patrz punkt 4.4). Dzieci i młodzież Profil działań niepożądanych u
dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat leczonych atorwastatyną był na ogół podobny do profilu pacjentów, którzy otrzymywali placebo. Najczęściej występującymi działaniami
niepożądanymi odnotowanymi w obydwu grupach, niezależnie od oceny związku przyczynowego, były zakażenia. Nie stwierdzono istotnego klinicznie wpływu na wzrost i dojrzewanie
płciowe w badaniu klinicznym, trwającym przez okres trzech lat, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi. Profil
bezpieczeństwa i tolerancji u dzieci i młodzieży był podobny do znanego profilu bezpieczeństwa stosowania atorwastatyny u pacjentów dorosłych. Baza danych bezpieczeństwa
klinicznego zawiera dane dotyczące 520 dzieci leczonych atorwastatyną, spośród których 7 pacjentów było w wieku <6 lat, 121 pacjentów w wieku 6–9 lat, a 392 pacjentów w wieku
10–17 lat. Na podstawie dostępnych danych częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci są podobne jak u pacjentów dorosłych. W trakcie leczenia niektórymi statynami
zgłaszano następujące działania niepożądane: Zaburzenia seksualne. Depresja. Pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc, szczególnie w trakcie długotrwałego leczenia (patrz
punkt 4.4). Cukrzyca: częstość zależna od obecności lub braku czynników ryzyka (stężenie glukozy na czczo ≥5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie
tętnicze w wywiadzie). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny
zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309. Strona internetowa: https://smz.
ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia. 8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Atoris, 10 mg: pozwolenie nr 9918. Atoris,
20 mg: pozwolenie nr 9919. Atoris, 40 mg: pozwolenie nr 12493. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA
POZWOLENIA Atoris, 10 mg, Atoris, 20 mg Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.07.2003 r. wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 22.01.2014 r. wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Atoris, 40 mg Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24.10.2006 r. wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 06.12.2011 r. wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
23.11.2020 r. Informacja została przygotowana w dniu 03.02.2021 r. na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego ATORIS z dnia 23.11.2020 r., z którą należy się zapoznać przed
zastosowaniem leku. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii Rp – leki wydawane na receptę.
CENA URZĘDOWA DETALICZNA I MAKSYMALNA KWOTA DOPŁATY PRZEZ PACJENTA ZGODNIE Z: Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2021 r.
Cena detaliczna wynosi odpowiednio: 9,50 zł dla Atoris® 10 mg 30 tabl.; 28,00 zł dla Atoris® 10 mg 90 tabl.; 13,77 zł dla Atoris® 20 mg 30 tabl.; 25,05 zł dla Atoris® 20 mg 60 tabl.; 39,38
zł dla Atoris® 20 mg 90 tabl.; 18,47 zł dla Atoris® 30 mg 30 tabl.; 33,94 zł dla Atoris® 30 mg 60 tabl.; 26,52 zł dla Atoris® 40 mg 30 tabl.; 48,32 zł dla Atoris® 40 mg 60 tabl.; 74,06 zł dla
Atoris® 40 mg 90 tabl.; 39,38 zł dla Atoris® 60 mg 30 tabl.; 51,72 zł dla Atoris® 80 mg 30 tabl.;
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) wynosi odpowiednio: 6,61 zł dla Atoris® 10 mg 30 tabl.; 19,33 zł dla Atoris® 10 mg 90 tabl.; 8,00 zł dla Atoris® 20 mg 30
tabl.; 13,50 zł dla Atoris® 20 mg 60 tabl.; 22,06 zł dla Atoris® 20 mg 90 tabl.; 9,80 zł dla Atoris® 30 mg 30 tabl.; 16,52 zł dla Atoris® 30 mg 60 tabl.; 14,97 zł dla Ator
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Do hasła „Mniej błędów na receptach”, które znalazło się na
okładce tego numeru, można dopisać ciąg dalszy: „Więcej
troski o pacjentów”. Tej troski z pewnością aptekarzom
nie brakuje. Doskonale wiedzą, że praca w aptece to
praca z pacjentem i dla pacjenta. Tak było zawsze.

Reklama
Ewelina Cichacka-Łątkowska
ewelina.cichacka-latkowska@neuca.pl
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Tak też było i jest w trakcie pandemii koronawirusa.
Minął właśnie rok od wykrycia pierwszego przypadku
w Polsce (podsumowaliśmy go na s. 18). Niestety, wciąż
nie widać końca epidemii. Ale apteki jak działały, tak działają.
Są na pierwszej linii frontu. Zwiększyła się rola i ranga zawodu
farmaceuty. I co najważniejsze, nie tylko w oczach pacjentów.
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych,
zastrzega sobie prawo do redagowania otrzymanych
tekstów oraz zmiany ich tytułów i nie odpowiada
za treść zamieszczanych reklam.
Redakcja może odmówić zamieszczenia reklamy
bez podania przyczyny.
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Dlaczego w tym numerze (s. 12) tak wiele miejsca
poświęciliśmy rozporządzeniu w sprawie recept?
Dlaczego poszliśmy krok dalej i wystosowaliśmy apel
do ministra zdrowia o nowelizację przepisów? Ponieważ
to rozporządzenie działa na niekorzyść pacjentów.
Jak to wygląda w praktyce? W przypadku, gdy lekarz
nie poda dawkowania na recepcie, gdy zapis jest niepełny
lub błędny, pacjenci tracą prawo do pełnej i skutecznej terapii
zaordynowanej przez lekarzy. Aptekarze mogą wydać im
np. ilość leku nie większą niż zawarta w dwóch najmniejszych
opakowaniach dostępnych w obrocie. Rozporządzenie
nie pozwala na więcej. Kto zwrócił uwagę na ten problem?
Nie lekarze, nie urzędnicy, ale właśnie aptekarze.

Stąd też nasz apel, ponieważ „pozostawienie obecnej
wersji rozporządzenia to zmarnowanie szansy, by
usprawnić pracę lekarza, farmaceuty, a pacjentowi
zapewnić skuteczną i bezpieczną terapię”.
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Za daleko

„Kanalie, które zabijają biznesy konkurencji,
nazistowskie ksenofobiczne wzory [...].
Gdybym ja rządził, skończyliby w obozie za
takie praktyki” – to słowa innego, oczywiście
anonimowego, „eksperta” pod artykułem
o zamykanych aptekach. Groźby w prywatnych wiadomościach. „Klękaj ty g... i przepraszaj”. Obelgi, grzebanie w prywatnym
życiu, wiele lat wstecz. Ubliżanie nam
i naszym rodzinom. Próby zastraszania.
Kiedy po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego apteka straciła zezwolenie,
kancelaria zażądała jej uruchomienia,
strasząc Inspektora prywatnym pozwem na
trzy miliony. Sejm, w którym zatrzymany
za nielegalny wywóz mówi, że on tylko
leki do przychodni sprzedawał, ludziom
pomagał, a zła Inspekcja go atakuje.
Poseł z troską kiwa głową i obiecuje
wsparcie biednemu właścicielowi aptek.

Prezes dużej organizacji oznajmia, że
Inspekcja cofa zezwolenia, bo się nazwa
ulicy zmieniła. Pan poseł pilnuje, aby nikt nie
dostał głosu, by tym bzdurom zaprzeczyć.
W telewizji inny pan, podający się za
profesora prawa, twierdzi, że nigdy nie
istniał odwrócony łańcuch, że leków
nigdy nie brakowało, a cała afera z mafią
lekową to szykanowanie uczciwych
przedsiębiorców. Kłamstwo wylewa się
(a właściwie ścieka) z każdej strony.

Według „organizacji reprezentujących
przedsiębiorców” stoi za tym trzech
Farmaceutów, w tym moja skromna osoba.
„Układ zamknięty, niejasne powiązania”.
Absurd i bełkot, ale powtórzony sto razy
szybko staje się „faktem medialnym”.
Nad konstytucyjną rolą samorządu z troską
pochyla się organizacja, której prezes
w mediach społecznościowych porównuje
Farmaceutki pracujące w sieciach do
pań wykonujących najstarszy zawód,
nazywając je k...mi. Innemu Farmaceucie
sugeruje, że jego rola jest pośledniejsza
niż Grażynki z monopolowego.
Obserwuje to kilkanaście tysięcy osób.
Artykuły sponsorowane, pisane pod zadaną
tezę. „AdA zamknęła tysiąc trzysta aptek”. No
cóż, AdA mówi, kto może aptekę otworzyć,
ale nikomu nie nakazuje jej zamykać.
Pomija się fakt, że po wprowadzeniu
AdA liczba rocznie zamykanych aptek
spadła o sześćdziesiąt procent. W tym
blisko czterysta aptek zamkniętych
za wywóz i inne ciężkie grzechy.
„Samorząd nie pozwala kupować aptek
Farmaceutom, jest przeciwko franczyzie”. Już
wiele razy Wojewódzki Sąd Administracyjny
wskazał, że w tych spółkach nie było
żadnej franczyzy, tylko firmowanie dużej
sieci. Inni nazywają to słupowaniem.

Biedny przedsiębiorca, który tylko chciał
przekazać firmę dziecku, zapomniał, że
właścicielem spółki zostało nie dziecko,
tylko kancelaria skupująca dla cypryjskiej
spółki. Źli Inspektorzy nękający niewinnych
i zamykający apteki bez podstaw.

Pretensje do WIF, jakim prawem pyta,
skąd kilka milionów na koncie dwóch
kierowników aptek, którzy nie wiedzą
nawet, jaką spółkę kupili. Spirala zła się
nakręca. Ktoś opłaca agencje zajmujące
się lobbingiem i czarnym PR, ktoś
płaci za sponsorowane artykuły itp.

Tylko że w opisywanych przypadkach żaden
Inspektor nie wydał decyzji, która zamknęła
aptekę. Zamknął je sam przedsiębiorca.
Pomijane są fakty, że od każdej decyzji
można się odwoływać nie tylko do GIF, ale
jeszcze do dwóch kolejnych instancji sądów
administracyjnych. Tworzone są teorie
o przejmowaniu regulatora przez Naczelną
Izbę Aptekarską. Regulator to Minister
Zdrowia, Sejm, Senat, Prezydent czy GIF.

Ten ktoś posuwa się za daleko.
Droga w jedną, bardzo złą stronę.
Jak napisał Michał Byliniak, „zanim
w walce o interesy zleci się
szczucie człowieka, warto zwyczajnie po ludzku zastanowić się,
jakie to może przynieść skutki”.
Zadedykował te słowa wszystkim
tym, dla których cel uświęca
środki. Nim będzie za późno...

mgr farm.
Marek Tomków

„To bardzo dobra
decyzja. Nikt nie będzie
płakał, a jak ktoś się
przyczynił, to może inni
WIFFEN SS się
opamiętają, taka
przestroga działa
najlepiej”. Słowa będące
komentarzem do
tragicznej śmierci
Wojewódzkiego
Inspektora
Farmaceutycznego
z Opola. Komentarz,
który komentarza nie
wymaga.
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Co za rok!
T
mgr farm.
Paulina Front

Jak jest teraz, kiedy
minął już prawie rok od
pierwszego
potwierdzonego
przypadku w Polsce?
Niestety, nadal daleko
nam do stanu sprzed
pandemii. Chyba
większość jest już
zmęczona, głównie
psychicznie. Potrzeba
powrotu do
normalności jest już
bardzo silna.

en rok był trudny i jeszcze rok temu
wierzyłam, że to, co się dzieje, jest chwilowe.
Pierwsze liczby zakażonych przecież nie
były powalające. Był strach przed nieznanym,
nerwowe sprawdzanie najnowszych doniesień na
temat wirusa. Porównywanie źródeł, sprawdzanie,
co dzieje się w innych krajach. Jeśli mnie coś zainteresuje, sporo czytam na ten temat – i nie mam
na myśli siedzenia z opasłym tomem w bibliotece.
Lubię szybko znajdować potrzebne informacje,
więc siłą rzeczy dużo czasu spędzam w sieci.
Internet. Ile tam się działo i dzieje do tej pory,
pozostaje dla mnie fenomenem. Oczywiście już
wcześniej w pracy odczuwałam moc instytucji
internetowych porad, jednak w ubiegłym roku
zjawisko weszło na zupełnie nowy poziom.
Dostęp do lekarzy jeszcze przed pandemią
pozostawiał wiele do życzenia, a od marca
zaczęło być coraz gorzej. Był taki czas, kiedy
połowa lekarzy w mojej okolicy przebywała
na kwarantannie, podczas gdy jednocześnie
w aptece był totalny armagedon. Leki przeciwgorączkowe, przeciwwirusowe, cynk, witaminy,
a nawet leki na receptę miały w tym czasie
swoje pięć minut. Większość osób chciała się
jakoś zabezpieczyć przed nieznanym wirusem
i swoje kroki kierowała do apteki. Najprościej
było wtedy podzielić pacjentów na trzy grupy:
Panikujący, Poszukujący i Wypierający.
Panikujący. Pojawiający się cyklicznie w celu
nabycia najnowszego produktu zaleconego
przy leczeniu lub zapobieganiu COVID-19.
Produktu, ponieważ niekoniecznie był to lek
i niekoniecznie związany w jakikolwiek sposób
z wirusem i objawami, jakie wywołuje. Niektórzy
robili zapasy leków na receptę – źródłem recept
był znajomy lekarz lub zamawiali takie recepty
online. Przez takie zachowanie szybko zaczęło
brakować niektórych leków osobom stosującym
je przewlekle. Jednak Panikujący zbytnio się tym
nie przejmuje i rok później przynosi naręcze przeterminowanych leków do utylizacji. Przezornie
ma wykupiony zapas maseczek i rękawiczek.
Poszukujący. Ta grupa często miała najwięcej
pytań, ponieważ byli to głównie ludzie
niezdecydowani, którzy nie za bardzo wiedzieli,
co mają myśleć. Niekoniecznie te pytania
kierowali do mnie, bardzo często wizytę w aptece
poprzedzało nerwowe szukanie odpowiedzi
u dr. Google. Bardzo często żartowali, że przecież
wystarczy się dezynfekować od wewnątrz
i żadna zaraza niestraszna. Mimo to brali na
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wszelki wypadek jakiś lek przeciwgorączkowy
lub coś, o czym przeczytali, że mogłoby pomóc.
Wypierający. Moja ulubiona grupa – nieustannie
i nieprzerwanie. Źródło historii i teorii, z których
można by było spokojnie napisać książkę.
Oczyszczanie organizmu węglem aktywnym,
inhalacje etanolem, picie wody utlenionej – to
te z mniej szalonych pomysłów. Co ciekawe,
zdarzało się, że podczas jednej wizyty ta sama
osoba potrafiła zanegować istnienie wirusa
i jednocześnie podzielić się tajemniczym
przepisem na nadnaturalną wręcz odporność.
Część osób przekonała dopiero choroba własna
lub kogoś bliskiego, ale nie jest to regułą.
Bardzo szybko można było stwierdzić, kto
i z jakich źródeł informacji korzysta oraz czy
w jakikolwiek sposób weryfikuje informacje.
W pewnym momencie stało się to jednak bardzo
trudne, ponieważ media znajdujące się
w czołówce popełniały błędy, podając
niesprawdzone informacje. Ciężko też wymagać,
aby osoba niewidząca różnicy między bakterią
a wirusem była w stanie wyłapać niuanse. Kolejną
kwestią było i jest to, że osoby niezwiązane w jakikolwiek sposób z medycyną szukają prostych
odpowiedzi, a artykuły naukowe zdecydowanie
do takich nie należą. Trudno więc winić ludzi, że
wierzyli i wierzą w tę bardziej przystępną dla nich
wersję wydarzeń. Jednak nauka nie opiera się na
wybieraniu tego, co jest akurat dla nas wygodne.
Jak jest teraz, kiedy minął już prawie rok od
pierwszego potwierdzonego przypadku
w Polsce? Niestety nadal daleko nam do stanu
sprzed pandemii. Chyba większość jest już
zmęczona, głównie psychicznie. Czy ludzie
stosują się do wytycznych i obostrzeń? Coraz
mniej i trudno ich za to winić, ponieważ część
branż nie funkcjonuje normalnie od prawie
roku. Potrzeba powrotu do normalności jest
już bardzo silna. Paradoksalnie jednak zbyt
duży luz może doprowadzić do sytuacji, że
za rok wcale nie będzie lepiej, niż jest teraz.
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Szczepionkowy sprawdzian dobrych praktyk

W

raz z ogłoszeniem Narodowego
Programu Szczepień do powszechnej
wiadomości trafiła terminologia
używana dotychczas wyłącznie przez wąską
grupę specjalistów branży farmaceutycznej:
Dobre Praktyki (GxP). Przeglądając ten rządowy
dokument, natrafimy więc na: GMP, GLP, GCP
oraz najbardziej tu interesującą GDP, czyli Dobrą
Praktykę Dystrybucyjną (DPD). Dlaczego akurat tę
praktykę chciałbym tak szczególnie podkreślić?
Odpowiedź jest prosta: największym wyzwaniem
dla sprawnego przeprowadzenia szczepień
w Polsce nie jest ani produkcja, ani badanie
szczepionek, ale właśnie ich dystrybucja.
Dostarczenie preparatów do rozbudowanej sieci
punktów szczepień musi odbyć się w precyzyjnym
i bardzo wąskim oknie czasowym, a wszystko
to przy zachowaniu reżimu należytych
warunków przechowywania i transportu.
Choć leki wymagające zachowania zimnego
łańcucha dystrybucji są w obrocie od niepamiętnych właściwie czasów, to dopiero operacje dostarczenia szczepionek przeciw COIVID-19 wywołały
istną falę potrzeb weryfikowania warunków
przechowywania i transportu. Nie ma dnia, by
punkty szczepień nie wymagały przedstawienia
dowodów, że dostarczone im preparaty przebywały
w odpowiedniej temperaturze. Nie mniejszą wagę
punkty szczepień przykładają do upewnienia się
co do zabezpieczeń przed ewentualną kradzieżą
w transporcie tych cennych produktów.
Obie kwestie, czyli zapewnienie jakości dystrybuowanych leków oraz ich tożsamości poprzez m.in.
zabezpieczenie przed kradzieżą i sfałszowaniem, są
przecież głównymi zadaniami hurtowni farmaceutycznych, zdefiniowanymi właśnie w Dobrej
Praktyce Dystrybucyjnej. Jak więc łatwo zauważyć,
gdy klient – w tym przypadku punkt szczepień –
„patrzy na ręce” i wymaga, wykonanie Dobrych
Praktyk w hurtowniach staje się swoistym sprawdzianem praktycznym, z pewnością wcale
nie łatwiejszym niż inspekcja Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Tym bardziej
że ewentualne potknięcia, które przecież
z punktu widzenia systemu jakości zawsze
zdarzyć się mogą, są teraz na szczególnie
wyeksponowanym świeczniku z powodu wielkiego
zainteresowania mediów i społeczeństwa.
W ramach przygotowań oraz samej dystrybucji
szczepionek przeciw COVID-19 system zapewnienia
jakości w hurtowniach przeszedł także prawdziwy

wewnętrzny sprawdzian praktyczny z samych
podstaw jego tworzenia i zarządzania nim. Jak
na dłoni widoczna stała się potrzeba stworzenia
nowych procedur i instrukcji postępowania z tak
szczególnym i wymagającym produktem. Konieczne
było również przeprowadzenie, i to pod presją czasu,
kwalifikacji nowych urządzeń do przechowywania
i monitorowania szczepionek oraz operowania nimi.
Dokumentacja okazała się niezbędna nie tylko dla
czystej formalności, ale przede wszystkim, żeby
dostarczyć konkretnych i jednolitych narzędzi do
przygotowania procesu i przeszkolenia personelu.
Procedury i instrukcje stały się też odnośnikiem
potrzebnym do bieżącego nadzoru nad prawidłowością postępowania. Krótko mówiąc, konieczność
przygotowania hurtu do dystrybucji szczepionek
przeciw COVID-19 dała praktyczny dowód tego, jak
ważny jest sprawnie działający system jakości, że nie
jest to tylko zbędna formalność tworzona w celu
wypełnienia nie zawsze zrozumiałych przepisów
prawnych, ale zestaw praktycznych mechanizmów
zapewniających bezpieczne dostarczenie leków.
Narodowy Program Szczepień w punkcie poświęconym dystrybucji i logistyce szczepionek zwraca
uwagę nie tylko na kwestie zapewnienia jakości
określone Dobrą Praktyką Dystrybucyjną, ale też
– a może przede wszystkim – na istniejącą i przygotowaną do wypełniania tego zadania infrastrukturę,
od wielu lat budowaną i rozwijaną przez firmy
zajmujące się hurtem farmaceutycznym. Przez
wymowny cytat – „proces opiera się na dobrze
funkcjonujących sieciach dystrybucji hurtowni
farmaceutycznych, a codziennie w zimnym
łańcuchu są sprawnie dostarczane leki” – wskazane
zostało jednoznacznie, że sprawna dystrybucja
szczepionek, a zatem i powodzenie całego
przedsięwzięcia, nie byłaby możliwa wyłącznie
w oparciu o państwową infrastrukturę i doświadczone firmy prywatne są do tego niezbędne.
To właśnie ich doświadczenie i wiedza o tym,
jak zorganizować sprawnie działający model
dystrybucji w tak szczególnych warunkach i przy
takich wymaganiach okazała się decydująca.
Przyzwyczailiśmy się do codziennych dostaw
leków do aptek w każdym zakątku kraju. Nawet
tych najbardziej wymagających preparatów
termolabilnych. Teraz, niejako przy okazji dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19, można lepiej
docenić wysiłek i idące za takim modelem działania
koszty. Warto zaznaczyć, że jednym z trybów
zapewniających sprawne działanie machiny
dystrybucji leków są pracujący w hurcie farmaceuci.
Historia właśnie pisze im najważniejszy sprawdzian.

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

Z pewnością nikogo nie
trzeba przekonywać
o tym, jak wiele
zagadnień zostało
przewartościowanych
w związku z pandemią
COVID-19. Nawet mniej
uważny obserwator
z łatwością mógł też
zaobserwować, jak
ogromny wpływ na
sytuację na świecie mają
błyskawicznie
rozpowszechniane
informacje i jak dużą
presję medialną mają
wszelkie aspekty
związane z wirusem,
chorobą, a w ostatnim
czasie przede wszystkim
ze szczepieniami.
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W P IGUŁCE
Nowa GIF
Wciąż najważniejsze jest, oczywiście, wszystko to, co dotyczy koronawirusa, w tym
miesiącu nie sposób jednak zacząć od innej informacji niż wybór nowego GIF.
Została nim mgr farm. Ewa Krajewska, która od roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w resorcie zdrowia. Krajewska była
jednocześnie wiceprzewodniczącą Zespołu ds. opieki farmaceutycznej i przewodniczącą Zespołu ds. dostępności tlenu medycznego, była też członkiem Komitetu
Sterującego na wspólne zakupy w KE. Dowodzi to jej znajomości problematyki opieki
farmaceutycznej i rozmaitych kwestii mających związek z pandemią koronawirusa.

Farmaceuci
potrzebni od kwietnia
W połowie kwietnia wejdzie w życie ustawa o zawodzie farmaceuty. Farmaceuci
czekali na nią, szpitale raczej nie, co nie znaczy, że mogą ten fakt przegapić.
A wszystko dlatego, że ustawa o zawodzie wprowadza minimalną normę zatrudnienia w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. Liczba zatrudnionych
w nich farmaceutów zależeć będzie od liczby łóżek w szpitalu – w aptece szpitalnej
zatrudniony będzie musiał być kierownik i jeszcze dodatkowo przynajmniej jeden
farmaceuta na każde rozpoczęte 100 łóżek lub stanowisk dializacyjnych, a w dziale
farmacji szpitalnej co najmniej jeden farmaceuta na każde rozpoczęte 50 łóżek lub
stanowisk. W stosunku do tych wymogów farmaceutów jest więc w szpitalach po
prostu za mało. Pisaliśmy o tym, że w co piątej skontrolowanej przez NIK aptece
szpitalnej zatrudniony był tylko jeden farmaceuta. Teraz to się będzie musiało
zmienić, a w niektórych szpitalnych aptekach i działach farmacji przybyć będzie
musiał nie jeden, a kilku farmaceutów. Skąd szpitale ich wezmą?

Skuteczniejsza
niż remdesivir
Firma farmaceutyczna PharmaMar ogłosiła w styczniu, że plitidepsyna
wykazuje wysoką potencjalną skuteczność (wielokrotnie wyższą niż
remdesivir) w powstrzymywaniu namnażania koronawirusa. Taki wynik
uzyskano w przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców badaniach laboratoryjnych in vitro na komórkach ludzkich. PharmaMar jest
producentem leku zawierającego tę substancję, stosowanego w leczeniu
chorób nowotworowych. Jednocześnie stwierdzono też skuteczność tej
substancji w badaniach na myszach. A potem pojawiła się jeszcze informacja o heparynie. Że też jest brana pod uwagę jako lek na COVID-19.

Koronawirus w liczbach
W ostatnich dniach stycznia podano, iż do tej pory w Polsce koronawirus przyczynił się do
śmierci 5 farmaceutów, 74 lekarzy, 12 lekarzy dentystów, 63 pielęgniarek, 4 położnych,
2 diagnostów laboratoryjnych i 6 ratowników medycznych. W tym czasie zakażenie koronawirusem wykryto u 2298 farmaceutów, 21 668 lekarzy, 2043 lekarzy dentystów, 54 264 pielęgniarek, 5145 położnych, 1717 diagnostów laboratoryjnych i 3167 ratowników medycznych.
MAGAZYN APTEKARSKI | MARZEC 2021
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Zła ocena organizacji
szczepień
Raczej nie dziwi fakt, że ponad połowa Polaków źle ocenia działanie mechanizmu rejestracji i zgłoszeń na szczepienia przeciwko COVID-19, a takie
właśnie są wyniki badania wykonanego w ostatnich dniach stycznia. Co
warto podkreślić, badanie to przeprowadzono na grupie reprezentatywnej
dla naszego społeczeństwa. Znaczące jest to, że w grupie wiekowej powyżej
70 lat negatywną ocenę wystawiło aż 72 proc. badanych, a to jest przecież
grupa, która już w tym momencie mogła się szczepić.

5 tys. do szczepień
Po okresie zbierania zgłoszeń od farmaceutów chcących wykonywać
szczepienia przeciwko COVID-19 ich liczbę oszacowano na ponad 5 tys.
To naprawdę sporo, zważywszy, że w momencie, gdy deklaracje od farmaceutów były zbierane, o warunkach wykonywania szczepień ani o stawkach
za tę pracę nie było wiadomo dosłownie nic. Najwięcej chętnych zgłosiło
się w województwie mazowieckim – ponad tysiąc, w Śląskiem – powyżej
600 i w Wielkopolsce – ponad 500. Razem ponad 2 tys. Dobrze i niedobrze.
Dlaczego dobrze, to oczywiste. Dlaczego niedobrze? Dlatego, że na pozostałych 13 województw przypada raptem około 3 tys. zgłoszeń.

Ilu farmaceutów w aptece?
Ilu farmaceutów przypada w Polsce na statystyczną aptekę? Nie całkiem
wiadomo, bo wszystko zależy od tego, jak liczyć. Gdy weźmie się pod uwagę
wszystkie osoby po studiach farmaceutycznych, sytuacja wygląda całkiem
nieźle, gorzej, gdy – w zgodzie z tym, co podaje resort zdrowia – ograniczy
się tę pulę wyłącznie do farmaceutów posiadających prawo wykonywania
zawodu. Wtedy na aptekę przypada 1,78 farmaceuty. Ale można na sprawę
spojrzeć jeszcze inaczej, czyli wziąć pod uwagę tylko farmaceutów zgłoszonych w NFZ do umów o realizację świadczeń – w takim przypadku na aptekę
przypada już tylko 1,52 farmaceuty. Bardzo, bardzo mało. Jak tu pracować
na dwie zmiany i jeszcze dyżurować po nocach?

Mniej infekcji, mniej wizyt
Izolacja przyniosła pewien plus naszemu zdrowiu – mniej chorujemy
podczas pandemii na rozmaite infekcje. Mniej też chodzimy do lekarzy
i mniej robimy badań, co jest już jednak bardzo złą wiadomością, bo
to oznacza, że gdy już pandemia przycichnie, zaczniemy szturmować
przychodnie, a choroby będą bardziej zaawansowane. Co łączy te dwa
zjawiska? To, że odbijają się na sytuacji aptek. Jedno i drugie powoduje,
że spadła w minionym roku sprzedaż leków na receptę, a w konsekwencji
także ilościowa sprzedaż.
Przygotowała: Małgorzata Grosman
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Rozporządzenie do poprawki
99,5 proc.
ankietowanych
aptekarzy twierdzi,
że należy zmienić nowe
rozporządzenie
w sprawie recept,
a 188 ankietowanych
wskazało konkretne
zmiany, jakie trzeba
wprowadzić w tym
dokumencie – takie są
wyniki ankiety, którą
„Magazyn Aptekarski”
przeprowadził w dniach
od 8 do 14 lutego br.
w ramach kampanii
„Mniej błędów na
receptach”.

wielkości opakowania, pozwolić
farmaceucie decydować
na podstawie wywiadu, ile
opakowań i jak dużych dać,
aby pacjentowi starczyło na
pełną kurację, a nie sprawdzać
nic w wykazach, ewentualnie
można sprawdzić w wykazie
najmniejsze opakowanie, jeśli
chodzi o lek refundowany”.

O

d 8 do 14 lutego
„Magazyn Aptekarski”
prowadził kampanię
„Mniej błędów na receptach”.
Skierowaliśmy do środowiska
aptekarskiego ankietę dotyczącą nowego rozporządzenia
w sprawie recept, w której aptekarze mogli wypowiedzieć się
na temat tego, czy rozporządzenie wymaga zmian i jakie
zmiany należy wprowadzić.
Skąd ta inicjatywa?
Pierwsze niepokojące
sygnały, że coś jest nie tak
z rozporządzeniem, dostaliśmy
od farmaceutów na początku
stycznia, kilka dni po jego
wejściu w życie. Nasza ankieta
potwierdziła, że dokument
wymaga zmian. Otrzymaliśmy
208 odpowiedzi. Aż 99,5 proc.
ankietowanych uważa, że rozporządzenie należy zmienić (tylko
jedna osoba była przeciwnego
zdania). Dostaliśmy również
188 odpowiedzi zawierających
propozycje zmian w ministerialnym rozporządzeniu.
P O P I E RW SZE:
DAW KO WA N I E

Zgodnie z rozporządzeniem
od 1 stycznia br. na receptach
należy uwzględniać jednostki
dawkowania i częstotliwość
MAGAZYN APTEKARSKI | MARZEC 2021

stosowania leków. Ta zmiana
wzbudziła największe emocje
wśród aptekarzy. I nie chodzi
tu tylko o to, że wielu lekarzy
nie trzyma się nowych zasad.
Doprecyzowanie dawkowania
– to najczęstsza odpowiedź
na pytanie z ankiety o to, co
trzeba zmienić w rozporządzeniu. Oto kilka opinii:
„Należy doprecyzować, jak
ma wyglądać poprawne
dawkowanie, żeby nie było
różnych interpretacji, szczególnie jeśli chodzi o insuliny,
preparaty mlekozastępcze
oraz leki stosowane okresowo,
np. raz na cztery tygodnie”.
„Farmaceuta powinien
wydawać ilość leku przepisaną
przez lekarza. Jeśli ten błędnie
przepisał ilość, sam powinien
za to odpowiadać”.
„Usunąć zapis dawkowanie
w określonym czasie, aby lekarz
nie musiał wpisywać na ile dni
ma być kuracja (to jest absurd,
99 proc. recept będzie zła!)”.
„Najlepiej zlikwidować
dawkowanie w ogóle – ważne,
żeby pacjent wiedział, ile leku
ma zużyć i ile oraz kiedy lek
zażywać. Jeśli brak informacji
na recepcie o dawkowaniu lub

„Ilość wydanego leku
powinna odpowiadać ilości
wskazanej w ordynacji
lekarskiej i nie powinna być
warunkowana dawkowaniem,
dawkowanie powinno być
tylko informacją dodatkową”.
To tylko niektóre z głosów.
Poza tym aptekarze zwrócili
uwagę, że różne oddziały
NFZ na swój sposób
interpretują dawkowanie.
Efekt jest taki, że do aptekarzy od
stycznia 2021 r. trafia znacznie
więcej recept, które wymagają
korekty, co w znaczący sposób
utrudnia im pracę i wydawanie
leków pacjentom. Sprawdzenie
dawkowania przy realizacji to
obowiązek aptekarzy. Nie może
być jednak tak, że odpowiedzialność za błędy popełnione
przez lekarzy spada wyłącznie
na aptekarzy i w rezultacie
– także na pacjentów.
W przypadku błędnego
zapisu aptekarze redukują
ilość wydawanych leków.
A to działa na niekorzyść
pacjentów. Bez podanego
dawkowania leków, przy
niepełnym lub błędnym zapisie
można wydać ilość leku nie
większą od zawartej w dwóch
najmniejszych opakowaniach
dostępnych w obrocie. W ten
sposób skraca się kurację pacjentom, a tym samym pozbawia
prawa do pełnej i skutecznej
terapii zaordynowanej
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przez lekarzy – i dzieje się
to w sytuacji, gdy pacjenci
mają utrudniony dostęp do
ochrony zdrowia. Bardzo
często pacjenci, nie otrzymując
odpowiedniego zapasu
leków, wracają do lekarzy po
nową receptę, co stwarza
problemy, niejednokrotnie rodzi
konflikty i generuje koszty.
Na niekorzyść pacjentów
działa też sytuacja, gdy
lekarze nie podają liczby
opakowań leku. Wówczas
aptekarze mogą wydać jedynie
najmniejsze opakowanie
określone w wykazie
leków refundowanych.
– Dawkowanie to zmora aptek
– wskazuje mgr farm. Agnieszka
Anczykowska z Okręgowej
Rady Aptekarskiej w Kaliszu.

– Przychodzi rodzic z receptą
na antybiotyk w zawiesinie
dla dziecka. Lekarz na wizycie
dokładnie zapisał dawkowanie:
5 ml podawać dwa razy
dziennie przez 10 dni. Wskazał
farmaceucie, aby wydać 140 ml
zawiesiny. Na półce stoją
opakowania o pojemności
70 ml i 140 ml. Nasz młody
pacjent potrzebuje 100 ml
leku... i wielu farmaceutów
sięgnie w takiej sytuacji po
opakowanie 70 ml. Czy nie
jest to sprzeczne z logiką?
Taka decyzja wynika z zapisu,
że jeżeli z zaordynowanej
ilości i sposobu dawkowania
wynikają różne ilości, wydajemy
mniejszą z nich. Jest mi w takich
momentach w aptece wstyd
przed pacjentami. Prawo
pacjenta do pełnej kuracji
powinno stanąć ponad naszymi

wyliczankami i zostać mocno
zaakcentowane w ustawie
czy rozporządzeniu. Wiem, że
podczas prac nad nową wersją
rozporządzenia w sprawie
recept środowisko zgłaszało
takie uwagi. To przykre, że tych
głosów nie wzięto pod uwagę.
Liczyliśmy, że zapisy w nowym
rozporządzeniu na zawsze
rozwiążą część problemów.
Tak się jednak nie stało.
Co na to Ministerstwo
Zdrowia? Ministerialny
Departament Polityki Lekowej
i Farmacji dopiero w lutym
zabrał głos w tej sprawie.
Poinformował w komunikacie,
że zapis np. „2 x 1 tabl.” został
uznany za prawidłowy i nie
będzie potrzeby jego uzupełniania o czas terapii
np. 2 x 1 tabl. przez 30 dni)
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Pierwsze niepokojące
sygnały, że coś jest nie
tak z rozporządzeniem,
dostaliśmy od
farmaceutów na
początku stycznia, kilka
dni po jego wejściu
w życie. Nasza ankieta
potwierdziła, że
dokument wymaga
zmian.
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ważniejsze niż odpłatność leku
zaordynowanego na recepcie”.
„Informacja o każdym uprawnieniu dodatkowym powinna
być umieszczana tylko przez
osobę wystawiającą receptę,
a prawidłowość wystawienia
recepty pacjentowi
z uprawnieniem dodatkowym
powinna być walidowana
przez program gabinetowy”.

bądź też doprecyzowania
określenia częstotliwości
(np. 2 x dziennie po 1 tabl.).
Czy to załatwia sprawę?

Bez podanego
dawkowania leków,
przy niepełnym lub
błędnym zapisie można
wydać ilość leku
nie większą od zawartej
w dwóch
najmniejszych
opakowaniach
dostępnych w obrocie.
W ten sposób skraca się
kurację pacjentom,
a tym samym pozbawia
prawa do pełnej
i skutecznej terapii
zaordynowanej przez
lekarzy.

Z pewnością interpretacja
resortu zdrowia to krok
w dobrą stronę, ale
komunikat nie stanowi prawa.
Przepisy budzące wątpliwości
nadal znajdują się w rozporządzeniu i należy je zmienić.
P O DRUG I E :
UP RAWNI E N I A

Rozporządzenie wprowadziło
też zamieszanie w kwestii, jak
apteki powinny realizować
recepty pacjentów z uprawnieniem dodatkowym, gdy przy
leku widnieje odpłatność 100%
lub X. Zapis ten początkowo
odczytywano tak, że w przypadku gdy osoba wystawiająca
receptę postawiła oznaczenie
„X” lub „100%” dla pacjenta
z uprawnieniem dodatkowym
(AZ, IB, IW, PO, WP, ZK, S, C,
WE), to osoba wydająca lek
może i tak wydać lek ze zniżką
wynikającą z tego uprawnienia.
Na tę kwestię uwagę zwrócili
także ankietowani aptekarze:
„Należy uściślić, czy
uprawnienie dodatkowe jest
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„Przywrócenie oznaczenia
100% jako nadrzędnego
nad uprawnieniami oraz
swobodna interpretacja
przez osobę uprawnioną do
czytania dawkowania – jeżeli
jest wątpliwość, to należy
wybrane rozwiązanie
umieścić w adnotacji”.
„Doprecyzować odpłatności
w przypadku uprawnienia
dodatkowego w przypadku
jednoczesnego wpisania 100%.
Jest niby pismo Ministerstwa
Zdrowia, ale to za mało”.
„Powinny być jasno sformułowane zapisy o tym, czy
uprawnienie jest nadrzędne czy
nie w decyzji o wydaniu leku
z refundacją. Nie da się zjeść
ciastka i mieć ciastko, a chyba
w wykluczających się zapisach
i komunikatach o to chodziło”.
Przedstawiciele samorządu
aptekarskiego początkowo
sugerowali, żeby wstrzymać się
ze stosowaniem tego zapisu.
Następnie głos w tej sprawie
zabrało Ministerstwo Zdrowia.
Resort stał na stanowisku, że
jeżeli uprawnienie dodatkowe
na recepcie oznaczono kodem,
to lek nie jest poza zakresem
refundacji, tylko w zakresie
refundacji. Stąd wniosek, że
lek należy wydać ze zniżką
wynikającą z uprawnienia
dodatkowego, a oznaczenia
100% nie brać pod uwagę.
Kilkanaście dni później interpretacja się zmieniła. – Ostatni
fragment przytoczonego

zapisu może przywodzić do
wniosku, że wyraz „oznaczenie”
odnosi się do „X” albo „100%”.
Zatem zgodnie z wykładnią
celowościową przepis ten
należy czytać w ten sposób,
że w przypadku wystąpienia
takiego zbiegu przyjmuje się,
że na recepcie nie występuje
to oznaczenie dodatkowe,
a pacjent otrzymuje lek za
100% odpłatnością – czytamy
w komunikacie Ministerstwa
Zdrowia z 1 lutego, pod którym
podpisał się wiceminister
zdrowia Maciej Miłkowski.
J AK ZM I EN I
R OZPOR ZĄD ZEN IE?

W odpowiedzi na ankietę
dostaliśmy wiele uwag
oraz propozycji zmian
w rozporządzeniu. Jedni
aptekarze są zdania, że przepisy
trzeba napisać od nowa,
inni zaś twierdzą, że należy
wprowadzić inne zapisy.
– Jeżeli niemożliwe jest
odejście w tym momencie
od weryfikacji dawkowania
w aptece, by rozporządzenie
było bardziej życiowe,
wystarczyłoby wprowadzenie
kilku bardzo potrzebnych
zapisów – przekonuje
Anczykowska. Poniżej przedstawiamy jej propozycje:
• Jeżeli z dawkowania
i przepisanej ilości wynikają
dwie różne ilości, apteka
wydaje najmniejszą ilość
niezbędną pacjentowi do
zapewnienia pełnej kuracji.
• Jeżeli na recepcie nie
wskazano jednostek
dawkowania, a podano
jedynie wielkość liczbową,
farmaceuta zgodnie
z wiedzą może je określić
(np. tabletka, kropla, doza
wziewu, jednostka insuliny,
mililitry dla mleka modyfikowanego lub płynu) lub jeżeli
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• Jeżeli na recepcie nie
wskazano częstotliwości
stosowania, farmaceuta
przyjmuje, że wpisano
„raz dziennie” lub jeżeli ma
uzasadnione wątpliwości –
uznaje zapis za nieprawidłowy.
• Jeżeli na recepcie nie
wskazano ilości jednostek
stosowanej terapii,
farmaceuta przyjmuje, że
wpisano „1” (np. 1 tabletka,
1 kropla, 1 doza wziewu, 1
ampułkostrzykawka) lub jeżeli
ma uzasadnione wątpliwości –
uznaje zapis za nieprawidłowy.
• Pilna jest także potrzeba
ujednolicenia przepisów dla
leków recepturowych – leki do
stosowania zewnętrznego na
skórę powinny być sporządzane i wydawane do dwóch
ryczałtów bez wymogu
dawkowania (obecnie: musi
być obecna co najmniej
częstotliwość stosowania).
Krok dalej idzie
mgr farm. Mariusz Politowicz
z Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Oto jego propozycje:
• Uchylić przepisy będące
katalogiem błędów lekarskich
dopuszczalnych na receptach
(par. 8 rozporządzenia).
• Jeśli lekarzom przyznano
prawo do popełniania
błędów na receptach, w myśl
zasad równości identyczne
prawo należy przyznać
aptekarzom, którzy je realizują.
• Jeśli jednak na skutek
przepisów z pozostawionego
katalogu błędów recepta
wymaga poprawek lub
uzupełniania, aptekarz
musi za to otrzymywać
wynagrodzenie. Znalezienie
źródła finansowania

powyższej pracy aptekarzy
jest rolą ustawodawcy.

Rozporządzenie
wprowadziło też
zamieszanie
w kwestii, jak apteki
powinny realizować
recepty pacjentów
z uprawnieniem
dodatkowym, gdy
przy leku widnieje
odpłatność 100%
lub X.

• Skoro ww. katalog błędów
w istocie pozwala na
wydanie do dwóch
opakowań leku, usunięcie
katalogu znakomicie
uprości życie lekarzy,
aptekarzy i pacjentów oraz
zmniejszy zapotrzebowanie
na pracę kontrolerów.
• Jeśli dotychczas bez D.S.
można było przyzwolić
na wydawanie do dwóch
opakowań, dlaczego nie
wprowadzić przepisów, które
bez stwarzającego problemy
D.S. umożliwią wydawanie
zapasu np. na sześć lub
dwanaście miesięcy kuracji?
• Przyjąć założenie, że lekarz
jest odpowiednio wykształconą osobą, która ma pełną
świadomość konsekwencji
wynikających z przepisania
pacjentowi określonej
ilości (liczby opakowań)
leku, choćby na sześć lub
dwanaście miesięcy kuracji.
• Skoro wykształcone osoby,
lekarze, mają problem ze
zbyt skomplikowanymi
przepisami, przyjąć należy, że
winę ponoszą przepisy, a nie
ludzie mający problemy z ich
stosowaniem (patrz pkt 1).
• Dawkowanie jest indywidualnym zaleceniem dla
każdego pacjenta, więc nie
może być biurokratycznie
narzucanym aptekarzowi
powodem do zmniejszania
wydawanej ilości leku.
• Gdyby założyć, że
w przepisach musi pozostać
dotychczasowy katalog
błędów, a one same
znikną po zastosowaniu
odpowiedniego softu, rolą
ustawodawcy jest znalezienie
jego finansowania. Dotychczas koszty softu i kontroli
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ordynacji (pracy) wykonywanej przez aptekarzy były
w całości przerzucane na
nich samych. To wysoce
niesprawiedliwe!
• Utrzymanie dotychczasowych przepisów dotyczących recept, a tym bardziej
ich nieuchronne skomplikowanie w przyszłości,
jeszcze bardziej utrudni lub
uniemożliwi wydawanie
leków pacjentom oraz bez
wątpienia nasili konflikty

na linii: lekarze–aptekarze–pacjenci–płatnik/
kontroler.
Intencją rozporządzenia było
uporządkowanie kwestii
wystawiania recept, ich
realizacji i wydawania leków.
Tak się jednak nie stało.
Dlatego też w połowie lutego
wystąpiliśmy do ministra
zdrowia z apelem o rozpoczęcie prac nad nowelizacją
rozporządzenia. Resortowi
przekazaliśmy także opinie

środowiska aptekarskiego
zebrane w ankiecie. Dobrze
skonstruowane prawo nie
powinno pozostawiać miejsca
na jakąkolwiek nadinterpretację i musi być wolne od
sprzeczności. Pozostawienie
obecnej wersji rozporządzenia
to zmarnowanie szansy, by
usprawnić pracę lekarza,
farmaceuty, a pacjentowi
zapewnić skuteczną
i bezpieczną terapię.
Wojciech Giedrys

APEL DO MINISTRA ZDROWIA O ZMIANĘ ROZPORZĄDZENIA

Z DNIA 23 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE RECEPT (DZ.U. 2020 POZ. 2424)
99,5 proc. ankietowanych aptekarzy twierdzi, że należy zmienić nowe rozporządzenie w sprawie recept,
a 188 ankietowanych wskazało konkretne zmiany, jakie trzeba wprowadzić w tym dokumencie – takie są
wyniki ankiety, którą „Magazyn Aptekarski” przeprowadził w dniach od 8 do 14 lutego br. w ramach kampanii
„Mniej błędów na receptach”.
Od 1 stycznia br. lekarze powinni wystawiać recepty, uwzględniając jednostki dawkowania i częstotliwość
stosowania leków. Wielu lekarzy jednak nie realizuje tego obowiązku. Efekt? Od początku roku do aptekarzy trafia
więcej recept, które wymagają korekty – a to utrudnia pracę aptekarzom i wydawanie leków pacjentom. Sprawdzenie dawkowania przy realizacji to obowiązek aptekarzy. Ale nie może być tak, że odpowiedzialność za błędy
popełnione przez lekarzy spada wyłącznie na aptekarzy i w rezultacie na pacjentów. W przypadku błędnego
zapisu aptekarze redukują bowiem ilość wydawanych leków.
Ta sytuacja działa na niekorzyść pacjentów. Bez podanego dawkowania, przy niepełnym lub błędnym zapisie
można wydać ilość leku nie większą od zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie.
Gdy lekarze nie podadzą liczby opakowań, aptekarze mogą wydać jedynie najmniejsze określone w wykazie
leków refundowanych. W ten sposób pacjentów pozbawia się prawa do pełnej i skutecznej terapii zaordynowanej przez lekarzy – i dzieje się, gdy pacjenci mają utrudniony dostęp do ochrony zdrowia. Bardzo często
pacjenci nie otrzymując odpowiedniego zapasu leków, wracają do lekarzy po nową receptę, co stwarza
problemy, rodzi konflikty i generuje koszty.
Panie Ministrze!
O tym, że rozporządzenie z 23 grudnia ub.r. w obecnym kształcie nie jest precyzyjne, świadczą komunikaty
wydane przez Ministerstwo Zdrowia (z 1 lutego – w kwestii uprawnień dodatkowych) i ministerialny
Departament Polityki Lekowej i Farmacji (z 11 lutego – w sprawie interpretacji na receptach zapisu dawkowania).
Te komunikaty i interpretacje to krok w dobrą stronę, ale nie stanowią one prawa.
W imieniu środowiska aptekarskiego apelujemy więc o rozpoczęcie prac nad nowelizacją ww. rozporządzenia
przy współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Dobrze skonstruowane prawo nie powinno pozostawiać miejsca na jakąkolwiek nadinterpretację i musi być wolne od sprzeczności. Pozostawienie obecnej
wersji rozporządzenia to zmarnowanie szansy, by usprawnić pracę lekarza, farmaceuty, a pacjentowi zapewnić
skuteczną i bezpieczną terapię.
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Rok w pandemii
Gdy wchodziliśmy
w rok 2020, wiązaliśmy
z nim różne
oczekiwania. W marcu
wiele z nich po prostu
runęło. Teraz, po roku
życia z koronawirusem,
patrząc na wydarzenia
ostatnich miesięcy
z pewnego dystansu,
dostrzegamy nie tylko
ich dramatyzm, ale i to,
co było w nich
dobrego,
postępowego. Dotyczy
to także rynku
aptecznego.

M

oże nawet przede
wszystkim dotyczy
to rynku aptecznego,
przez długi czas pierwszego,
a miejscami jedynego
szańca bezpośredniej walki
z pandemią. Apteki były
przecież rok temu jedynymi
miejscami, do których można
było wchodzić wprost z ulicy
i natychmiast uzyskać pomoc
oraz poradę specjalisty.

etap z końcem roku 2019
minął bezpowrotnie. Oczywiście papierowe recepty nie
znikły całkowicie, jednak od
początku 2020 r. wystawiane
mogły być już tylko w szczególnych sytuacjach, np. gdy
lekarz nie miał dostępu do
systemu teleinformatycznego.
Tym samym e-recepty zaczęły
stanowić większość realizowanych w aptekach recept.

Przychodnie w jednym
momencie zostały bowiem
zamknięte dla pacjentów,
szpitale też potrzebowały
czasu, by odnaleźć się w nowej
sytuacji. Tymczasem apteki
działały niemal normalnie, choć
ich pracownikom oraz właścicielom świat nagle się zawalił.

Pewnie jednak operacja
przestawienia się na e-recepty
poszłaby znacznie gorzej,
gdyby nie koronawirus.
Farmaceuci wciąż mieli
przecież sporo uwag do
systemu informatycznego
obsługującego e-recepty
i irytowało ich, że problemy
przez nich zgłaszane nie są
natychmiast rozwiązywane,
bo decydenci opieszale na
uwagi reagują. W obliczu
pandemii te problemy nie
przestały istnieć, co więcej,
na samym jej początku
wzmógł się ogromnie ruch
w aptekach, jednak zwyciężył
zawodowy profesjonalizm.

Co więcej – niemal natychmiast
sprostały zupełnie nowym
wyzwaniom, radząc sobie
jednocześnie ze starymi
problemami wynikającymi
z rozmaitych wcześniejszych
zaniedbań, w tym niedoceniania wiedzy i doświadczenia
farmaceutów. Zaraz potem
pojawiły się też nowe
rozwiązania i potencjalne lub
realne nowe możliwości. Rok
w pandemii był więc dla aptek
czasem niezwykle intensywnym, wymagającym i –
przynajmniej z profesjonalnego
punktu widzenia – udanym.
E LE KT RO NI C Z NA R EC EPTA

Pierwszą nowością 2020 r. były
e-recepty. Realizowane już nie
w ramach programu pilotażowego czy dobrowolnego
wejścia w system przed jego
oficjalnym startem, ani też
obligatoryjnie, ale na ćwierć
gwizdka, bo lekarze wciąż
jeszcze wystawiali mnóstwo
recept papierowych. Nie. Ten
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Wiosną, gdy wiele gabinetów
lekarskich zamknęło się dla
pacjentów i zamiast wizyt
odbywały się co najwyżej
e-wizyty, wszystko po prostu
musiało się jakoś ułożyć.
Decydenci, choć wciąż nie
przyznawali, że system nie
działa należycie w stu procentach, to jednak pewne błędy
e-recept wskazywane przez
farmaceutów przestawali
traktować jako błędy, a tym
samym pozwolili realizować
takie recepty. Jednocześnie
wystawianie e-recept stało
się oczywistością dla lekarzy.
I tak, choć niekoniecznie
w sposób prawidłowy pod
względem formalnym,

uratowano pacjentów,
farmaceutów, lekarzy i cały
system ochrony zdrowia
w Polsce przed rozmaitymi
perturbacjami. Rola
farmaceutów, którzy o tych
problemach informowali,
którzy tłumaczyli, na czym
one polegają, a często także
podpowiadali, jak je rozwiązać,
jest nie do przecenienia.
Postawa farmaceutów miała
jeszcze jeden niezwykle
ważny, pozytywny skutek.
Pozwoliła przychodniom
przestawić się na e-wizyty,
bo przecież nie stało się
to z dnia na dzień. Dzięki
farmaceutom pacjenci – tam,
gdzie przychodnie nie działały
– nie zostali bez pomocy.
N A PI ERW SZEJ LINII

Zasługą farmaceutów jest
również to, a może przede
wszystkim to, że w obawie
przed koronawirusem nie
pozamykali aptek, że nie poszli
gremialnie na zwolnienia
lekarskie, tylko pracowali.
A przecież mogliby. Stali,
jak to mówiło wtedy wielu
z nich, na pierwszej linii frontu,
gdy jeszcze nie bardzo było
wiadomo, jakie są pierwsze
objawy koronawirusa, jak
rzeczywiście skutecznie
się przed nim chronić. Nie
wiedzieli tego lekarze, tym
bardziej pacjenci. Czasem
przychodzący do apteki
bez jakiejkolwiek ochrony
i mówiący, że skoro przeżyli
wojnę, to i COVID-19 przetrwają. Albo zakładający na
siebie stroje przypominające
kombinezony astronautów.
Farmaceuci przetrwali też
niezwykły run na apteki,
kupowanie – na wszelki
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wypadek – wszystkiego,
o czym choćby wspomniały
plotkarskie media. Szybko
przestawili się na pracę
w nowej rzeczywistości.
Niemal natychmiast
zrodziła się koncepcja takiego
podziału pracy w aptekach, by
funkcjonowały w nich (o ile to
oczywiście było możliwe) dwa
odrębne zespoły niemające
ze sobą bezpośredniego
kontaktu. Miało to znaczenie
zwłaszcza dla pracy dużych
aptek, zatrudniających
wielu pracowników. Dzięki
zastosowaniu tej metody
zachorowanie członka jednej
z grup nie powodowało
zamykania apteki.
PO WRÓ T S ZYB

Jednak to nie e-recepty
będą najbardziej widoczną
pamiątką po koronawirusie
w aptekach. Będą nią szyby na

pierwszych stołach. Farmaceuci bardzo szybko sobie
o nich przypomnieli i nawet
jeśli musieli o nie zawalczyć
z właścicielami aptek,
doprowadzili do ich powrotu.

bardziej że rządzący, mający
przecież znacznie lepszy
ogląd sytuacji, nie zachęcali
z początku do zachowywania dystansu, choćby
wyśmiewając maseczki.

I tak coś, co zniknęło z aptek
wiele lat temu w ramach
otwarcia na klienta (celowo
używam w tym miejscu słowa
klient, nie pacjent), nagle
pojawiło się na nowo. Wtedy
chodziło o swobodę, brak
bariery pomiędzy farmaceutą
a osobą przychodzącą po
leki czy suplementy. Teraz
nastąpiła zmiana o 180 stopni.
W niektórych aptekach, byle
tylko zadziałać natychmiast,
najpierw pojawiły się folie
i prowizoryczne pleksi. Coś,
co miało wystarczyć na krótki
czas, miesiąc czy dwa. Nikt
przecież nie spodziewał się
wtedy, że pandemia będzie
się ciągnąć tak długo. Tym

Te szyby pewnie długo
z nami pozostaną. Zwłaszcza
że prowizoryczne bariery
zastąpiły profesjonalne
przegrody i że pacjenci do
nich przywykli. Rozumieją, po
co one w aptekach są i chyba
wcale nie będą oczekiwać
ich usunięcia w imię bardziej
bezpośredniego kontaktu
z farmaceutami. Może
nawet wielu z nich już
wie, że bardziej od takiego
kontaktu przydałaby im się
opieka farmaceutyczna.
U STAWA O ZAW OD ZI E

Nim jednak napiszę
o opiece farmaceutycznej,
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Zasługą farmaceutów jest
również to, a może przede
wszystkim to, że w obawie
przed koronawirusem nie
pozamykali aptek, że nie
poszli gremialnie na
zwolnienia lekarskie, tylko
pracowali. A przecież
mogliby. Stali, jak to
mówiło wtedy wielu
z nich, na pierwszej linii
frontu, gdy jeszcze nie
bardzo było wiadomo,
jakie są pierwsze objawy
koronawirusa, jak
rzeczywiście skutecznie
się przed nim chronić.
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do której rok pandemii
nieco nas przybliżył, kilka
zdań o ustawie o zawodzie
farmaceuty. Ważnej dla
samych farmaceutów, nawet
jeśli na razie nie bardzo
przywiązują do niej uwagę.

Jednak to nie e-recepty
będą najbardziej
widoczną pamiątką po
koronawirusie
w aptekach. Będą nią
szyby na pierwszych
stołach. Farmaceuci
bardzo szybko sobie
o nich przypomnieli
i nawet jeśli musieli o nie
zawalczyć z właścicielami
aptek, doprowadzili do
ich powrotu.

W przypadku tej ustawy
pandemia również, jak
się wydaje, miała wielkie
znaczenie. Bo pandemia
lepiej niż jakiekolwiek słowa,
niż jakiekolwiek argumenty
uświadomiła decydentom,
że ustawa o zawodzie
farmaceuty jest potrzebna.
A nawet niezbędna, by rynek
apteczny funkcjonował
właściwie. Że konieczne
jest uregulowanie szeregu
kwestii, które już dawno
powinny być uregulowane.
Dla dobra farmaceutów, ale
przede wszystkim pacjentów.
Bo to w ich interesie leży
niezależność farmaceutów,
uznanie za priorytet ich
wiedzy i dobra pacjenta,
a nie interesu właściciela
apteki. Owszem, apteka to
biznes, ale najważniejszy jest
w niej pacjent. Jego zdrowie,
jakość jego życia. „Wciskanie”
pacjentom suplementów,
wyrobów medycznych i leków
OTC, których w rzeczywistości
nie potrzebują, sprzedaż
przykasowa, koszyki sprzedażowe, nacisk na sprzedawanie
marek własnych... To wszystko
nie jest w interesie pacjentów,
ale właścicieli aptek. Dlatego
niezależność farmaceutów

w dokonywaniu zakupu
produktów do apteki czy polecania pacjentom produktów
jest niezbędna. Trzeba to było
jednak wiele razy powtarzać.
To powtarzanie oczywistości
szczególnie ważne było przez
ostatni okres procedowania
projektu ustawy oraz
podczas dyskusji nad ustawą
w Senacie. Okrutnie kpiono
wtedy z farmaceutów,
twierdząc, że ze złośliwości
będą donosić na właścicieli
aptek do inspekcji farmaceutycznej. Że bez powodu będą
twierdzić, iż ich niezależność
zawodowa została w aptece
naruszona. Że z powodu
kłótni, jakiejś błahostki, gotowi
będą stracić miejsce pracy. Ci,
którzy sugerowali takie bzdury,
opowiadali się za dodaniem
słowa „uporczywy” w zapisie
o naruszaniu niezależności
farmaceutów. „Uporczywy” to
słowo niezwykle niejednoznaczne, więc jego niejasność
skutkowałaby zapewne tym,
że w praktyce pewnie nikt za
żadne takie naruszenie nie
zostałby ukarany. Wszystko
zostałoby więc po staremu.
Na szczęście dla farmaceutów
w ostatecznym brzmieniu
ustawy tego zapisu nie
ma. Co nie znaczy, że za
jakiś czas, może nawet
niedługo, zostaną przez
zainteresowanych podjęte
kroki, by taki zapis dorzucić.
By po cichu zmienić prawo
i przywrócić stare zwyczaje,

a tym samym zniszczyć jeden
z filarów ustawy o zawodzie.
K U R S N A OPI EKĘ

Farmaceutom interesującym
się takimi kwestiami jak ustawa
o zawodzie jej uchwalenie
musiało się więc spodobać.
I to pomimo jej poważnego
mankamentu, czyli niemal
całkowitego pominięcia
kwestii opieki farmaceutycznej.
Pisaliśmy wielokrotnie o tym,
że w procesie legislacyjnym
znikały z projektu kolejne zapisy
dotyczące opieki, przez co
w ostatecznej wersji dokumentu w zasadzie się o niej
jedynie wspomina. Pomimo
prób podejmowanych także
jeszcze w Senacie nie dopisano
do niej nawet szczepień
jako usługi, którą farmaceuci
mogliby wykonywać. A byłoby
to jak znalazł w obecnej chwili.
Co nie znaczy, że opieka nie
zbliża się do aptek wielkimi (lub
mniejszymi) krokami. Podczas
pandemii działał kolejny, trzeci
już zespół mający wypracować
zasady opieki farmaceutycznej
i podpowiedzieć, jak ją
w aptekach wdrożyć. Pod
koniec minionego roku zespół
sygnalizował, że kończy pracę,
w lutym 2021 r. pojawiły się
informacje, że efekty jego pracy
zostaną niebawem ogłoszone.
Opieka farmaceutyczna
nadchodzi więc i to też trzeba
uznać za pokłosie pandemii

Marcin Skrabalak, farmaceuta z Gardei: Z samego początku pandemii najbardziej pamiętam dziwne uczucie, gdy jechałem do pracy
i mój samochód był jedynym samochodem na drodze. W radiu mówili wtedy: „Zostań w domu”, a ja im odpowiadałem, że nie mogę, bo jadę do
pracy. Apteki ani na moment nie zamknąłem. Pracowałem więc dokładnie tak, jak mówiono wtedy o farmaceutach. Że stanęliśmy na pierwszej linii
frontu i podczas gdy nawet lekarze pozamykali gabinety, my pomagamy pacjentom, wydając leki i doradzając. Szybko udało mi się zapewnić sobie
środki do dezynfekcji, co zwiększało poczucie bezpieczeństwa, pozwalało zmniejszyć ryzyko zakażenia się od pacjentów i – gdybym sam był chory
– zakażenia pacjentów. Choć zabrzmi to może dziwnie, koronawirusowi zawdzięczam, że mam lepszy komfort pracy, a pacjenci więcej intymności,
bo pandemia pozwoliła mi wpuszczać do apteki pacjentów pojedynczo, bo jest to mała apteka. Jeśli chodzi o ustawę o zawodzie, to pandemia na
pewno przyspieszyła prace nad nią. Bez względu więc na to, co się w niej znalazło i czego w niej zabrakło, możemy się cieszyć, bo już mamy tę
ustawę i możemy wnosić o poprawianie w niej pewnych zapisów, jeśli uznamy, że tego wymagają, nie musimy już natomiast prosić o jej uchwalenie. To już wreszcie jest za nami. Decydenci doskonale orientowali się, że w związku z tym, co działo się w aptekach, muszą coś nam dać. Mogli dać
więcej, ale nie chcieli, nie szczepimy więc na razie i nie wiemy, co będzie z opieką farmaceutyczną. Nie udało się też zaliczyć aptek do długiego
katalogu placówek systemu ochrony zdrowia, co miałoby przełożenie choćby na wysokość płaconego przez apteki podatku od nieruchomości. Być
może to wciąż pokłosie tego, że od dawna na żadnym prestiżowym stanowisku nie ma w resorcie zdrowia farmaceuty i przez to nasza sytuacja nie
jest postrzegana jako ważna, nasz zawód nie jest traktowany jako ważny. Pandemia pozwoliła na pewien krok do przodu w tej sprawie.
MAGAZYN APTEKARSKI | MARZEC 2021
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koronawirusa. Bez niej dyskusja
nad potrzebą wprowadzenia
opieki być może nadal by
trwała i nie byłyby prowadzone
prace nad tym, jak ją wdrożyć
i w jakim kształcie. Być może
i w tym przypadku niebagatelne
znaczenie miał fakt, że
farmaceuci od pierwszych chwil
pandemii stanęli na wysokości
zadania. Każdy, kto trafił w tym
czasie do apteki, a trafił pewnie
każdy Polak, mógł się naocznie
przekonać, że farmaceuci robią
znacznie więcej, niż muszą. Nie
tylko wydają leki, ale doradzają,
pomagają, zastępując lekarzy
z zamkniętych gabinetów.
W aptekach było tak normalnie,
że w głowach decydentów kiełkował nawet pomysł, by to do
aptek przychodziły osoby, które
źle się czują, czyli w podtekście
– mogące mieć koronawirusa.
Teraz pozostaje więc przejść
od rozmów do działań. Zadbać

o wprowadzenie opieki. Dla
dobra pacjentów, ale także
farmaceutów i aptek, bo
opieka ma mieć przecież
realny wymiar finansowy.
NA S Z C Z E P I E NI E
DO FA RMA C E UT Y

I tak wracamy do szczepień
wykonywanych przez
farmaceutów. Rok temu resort
zdrowia deklarował, że nie
są prowadzone żadne prace
w tym zakresie. A teraz? Nie ma,
co prawda, szczegółów i – jak
już wspomniałam – jeszcze
w grudniu ministerstwo nie
uważało za stosowne wpisania
tego uprawnienia farmaceutów
do ustawy o zawodzie, ale
farmaceuci i bez tego zostali
uwzględnieni jako potencjalni
wykonawcy szczepień. Zebrano
deklaracje od zainteresowanych
– zgłosiło się ponad pięć tysięcy
farmaceutów. To dobre infor-

macje, świadczące o postępie
w tej sprawie. Wszystko to
jednak za mało, by farmaceuci
rzeczywiście mogli wziąć udział
w akcji szczepień. Najpierw
muszą przejść szkolenie.
Szkolenia miały się rozpocząć
na przełomie lutego i marca, ale
w połowie lutego nie podano
jeszcze żadnych szczegółów.
Nadal nie było wiadomo nic
więcej. Przede wszystkim nie
zostały podane stawki za tę
pracę dla farmaceutów. Nie
wiadomo było także, gdzie
i w jakim rygorze będą wykonywać szczepienia – czy będą
funkcjonowały jakieś nakazy
zobowiązujące farmaceutów
posiadających uprawnienia do
wykonywania szczepień do
stawiania się we wskazanych
im miejscach i godzinach bez
uwzględnienia tego, że apteki
wciąż pracują normalnie? To
były pytania, z którymi rozpoczynała się akcja zbierania
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deklaracji od farmaceutów
chętnych do wykonywania
szczepień i z którymi się
zakończyła. Brakowało też
informacji, ilu farmaceutów
zostało już zaszczepionych
przeciwko koronawirusowi
oraz kiedy ich zaszczepienie
ma się zakończyć. Pojawiały
się natomiast informacje, że
część farmaceutów wypadła
niejako z kolejki. Gdy mieli
zostać zaszczepieni, brakowało
szczepionki, a potem zaczęto
szczepić już kolejną grupę
pacjentów i o części tych,
którzy zostali pominięci,
zwyczajnie zapomniano.

Opieka farmaceutyczna
nadchodzi więc i to też
trzeba uznać za pokłosie
pandemii koronawirusa.
Bez niej dyskusja nad
potrzebą wprowadzenia
opieki być może nadal by
trwała i nie byłyby
prowadzone prace nad
tym, jak ją wdrożyć
i w jakim kształcie.

Cały artykuł
na portalu
Aptekarski.com.

Nie sposób w kontekście
szczepień farmaceutów, przez
farmaceutów i w aptekach nie
wspomnieć o koalicji na rzecz
szczepień, która powstała
z inicjatywy m.in. Naczelnej
Izby Aptekarskiej podczas
trwania pandemii. Głównym
jej celem jest – zgodnie
z deklaracją – upowszechnienie szczepień przeciw
grypie, ale w pandemicznym
roku wejście w życie tej
inicjatywy nabrało niemal
natychmiast innego wymiaru.
Było jednym z tych bodźców,
które prowadziły do płynnego
przejścia od niechęci do
farmaceutów w roli szczepiących, do sytuacji obecnej,
czyli powszechnej zgody na
wykonywanie szczepień przez

farmaceutów. Koalicja na rzecz
szczepień upiekła więc dwie
pieczenie na jednym ogniu.
Nadzieja na powrót do
normalnego życia dzięki
szczepieniom, a więc w istocie
sama pandemia odegrała więc
w dziele upowszechniania
szczepień niepoślednią rolę.
Choć osłabiły jej siłę działania
rządu w sprawie szczepień
przeciwko grypie. Jesienią
2020 r. chcieliśmy się szczepić,
ale nie było szczepionek.
Decydenci twierdzili, że rząd
działa prężnie w tej sprawie
albo że to nie sprawa rządu,
tylko tych, którzy szczepionki
sprowadzają i dystrybuują. Tak
minęło kilka miesięcy, podczas
których znów siedzieliśmy
w domach, więc ostatecznie
pewnie mnóstwo szczepionek
się zmarnuje. Bo kto by się
szczepił w lutym przeciwko
grypie? Kto by drugi raz prosił
lekarza o receptę na szczepionkę? Bo nie wiadomo, czy
ta recepta z sierpnia, września,
października nadal jest ważna.
Miała być, ale czy rzeczywiście
jest? Pacjenci tego nie wiedzą.
OB N AŻON A SŁ AB OŚ

Pandemia ostatecznie obnażyła
też słabość obowiązujących od
lat przepisów uprawniających
rady powiatów do narzucania
aptekom harmonogramów

dyżurów. O tym, że apteki od
dawna odmawiały dyżurowania,
pisaliśmy wiele razy, ale
podczas pandemii, gdy również
farmaceuci chorują, gdy są
szczególnie przeciążeni pracą,
dyżury są już zwyczajnie kulą
u nogi dla aptek i farmaceutów.
Dlatego nawet szereg z tych
aptek, które wcześniej tylko
narzekały, ale pełniły dyżury, od
miesięcy ich nie pełni. W efekcie
resort zdrowia odpowiada na
kolejne poselskie interpelacje
poselskie dotyczące dyżurów.
Ostatnio wiceminister zdrowia
Maciej Miłkowski przyznał, że od
dłuższego czasu rozważa się
możliwość zmiany
obowiązujących przepisów,
ale nie podjęto w tej sprawie
żadnych decyzji. Winna jest,
oczywiście, pandemia. W tle są
jednak pieniądze, co również
wiceminister przyznał, pisząc, że
skupianie się na mechanizmach
egzekwowania realizacji
dyżurów, gdy wprowadzony
zostanie mechanizm ich
finansowania, nie będzie
konieczne. I to jest doskonała
informacja, bo można na jej
podstawie dojść do wniosku, że
temat finansowania dyżurów
aptek jest w końcu poważnie
rozważany. Niestety, nie padła
odpowiedź na pytanie, kiedy
ministerstwo zakończy wreszcie
dumanie nad tą sprawą.
Małgorzata Grosman

Piotr Liana, farmaceuta z Tarnowa: Uchwalenie ustawy o zawodzie jest mi w zasadzie obojętne,
bo nie widzę w niej niczego, co mogłoby zmienić moją sytuację w aptece. Może gdybym pracował dla
jakiejś sieci aptecznej, przydałoby się wsparcie niezależności, ale w firmie, w której jestem zatrudniony,
farmaceuci podejmują suwerenne decyzje, więc nie ma z tym problemu. Nie ma więc dla mnie znaczenia,
czy pandemia przyczyniła się do uchwalenia tej ustawy. Doceniam natomiast, że w związku z pandemią
mamy wreszcie dostęp do platformy gabinet.gov.pl czy możliwość normalnego wystawiania recept dla
siebie i dla członków rodziny. Generalnie jednak dominuje we mnie żal do mojego środowiska, bo nie
podoba mi się podejście wielu farmaceutów do szczepień. W małopolskiej izbie, gdy tylko pojawiła się
szczepionka, rozpoczęła się dyskusja o tym, czy szczepić się, czy jednak się nie szczepić. Wiele było głosów, że
lepiej nie. I o to właśnie mam żal. Bo kto powinien się zaszczepić, jeśli nie my? Pomijając tych pracowników
aptek, którzy nie mają farmaceutycznego wykształcenia, każdy z nas powinien wiedzieć, jak ważne są
szczepienia. I dawać przykład. Wstyd mi, że część farmaceutów ma wątpliwości, że nie zachęca innych do
zaszczepienia się. My powinniśmy się zaszczepić choćby po to, by wiedzieć, jak czuje się osoba zaszczepiona
tą konkretną szczepionką. Promowałem więc szczepienia w mediach społecznościowych, za moim
przykładem zaszczepili się wszyscy pracownicy apteki, w której pracuję.

MAGAZYN APTEKARSKI | MARZEC 2021

rentgen miesiąca

23

24 r e n t g e n m i e s i ą c a

SZCZEPIENIA I SZCZEPIONKI

Raport

ze szczepionkowego świata
Nie będzie wiele
przesady w twierdzeniu,
że od kilku tygodni
świat kręci się wokół
szczepień i szczepionek.
I nic w tym dziwnego,
ponieważ są one jak
dotąd jedyną realną
szansą na
powstrzymanie
pandemii i powrót do
tzw. nowej normalności.

S

zczepionkowe tematy
w znacznym stopniu
angażują oczywiście także
aptekarzy. Po pierwsze: dlatego
że będą wykonywać szczepienia. Coraz więcej wiemy
o tym, na jakich zasadach
i gdzie będą to robić, a także,
jakie wynagrodzenie otrzymają.
Po drugie: dlatego że sami są
pacjentami z grupy 0 i wielu
z nich nadal nie zostało zaszczepionych. Wreszcie – po trzecie
– z zawodowego obowiązku
aptekarze śledzą informacje
o szczepionkach, m.in. o ich
właściwościach i dawkowaniu.
Według danych Naczelnej Izby
Aptekarskiej chęć wykonywania
szczepień deklaruje ponad
5 tys. farmaceutów (stan
na 15.02.2021 r.). Liczba ta
powinna wzrosnąć, ponieważ
w momencie przygotowania
tej publikacji Okręgowe Izby
Aptekarskie nadal przyjmowały
zgłoszenia chętnych.
– Wyzwanie kadrowe i logistyczne, z jakim musi
zmierzyć się polski
system ochrony zdrowia
podczas realizacji masowej
akcji szczepień, wymaga
sprawnej koordynacji
i zaangażowania dodatkowych
kadr medycznych – napisała
w specjalnym komunikacie
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska,
prezes NRA. – Liczne zgłoszenia
farmaceutów deklarujących
podjęcie wykonywania
szczepień przeciw COVID-19
stanowią dowód na to, że nasza
grupa zawodowa jest dojrzała
i gotowa do podejmowania
wyzwań i realizacji założeń
opieki farmaceutycznej ujętych
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w niedawno uchwalonej
ustawie o zawodzie farmaceuty.
W OC ZEK I WAN I U
N A SZK OL EN I A

Aby farmaceuci mogli
wykonywać szczepienia przeciw
COVID-19, potrzebne są odpowiednie regulacje. Najważniejsza
z nich, ustawa o szczególnych
rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw, została podpisana
przez Prezydenta RP pod koniec
stycznia. Z kolei w połowie lutego
Ministerstwo Zdrowia skierowało
do ogłoszenia w Dzienniku
Ustaw Rozporządzenie
w sprawie kwalifikacji osób
przeprowadzających szczepienia
ochronne przeciwko COVID-19.
Przewiduje ono możliwość
przeszkolenia chętnych do
wykonywania szczepień
fizjoterapeutów, farmaceutów,
diagnostów laboratoryjnych na
nieodpłatnych kursach składających się z części teoretycznej
i praktycznej. Za opracowanie
programu kursu jest odpowiedzialne Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego
(CMKP). Rolę uczelni certyfikujących będzie spełniało CMKP
oraz każda uczelnia prowadząca
kształcenie na kierunku
lekarskim lub pielęgniarskim,
jeżeli podmioty te posiadają
centrum symulacji medycznej.
– Nadanie uprawnień do
szczepienia przeciwko COVID-19
osobom przeszkolonym
umożliwi zatrudnienie w popu-

lacyjnych punktach szczepień
i zwiększy zaplecze pracowników
ochrony zdrowia dostępnych
do udzielania świadczenia na
okoliczność zabezpieczania
procedury szczepienia przeciwko
COVID-19. Rozpoczęcie szkoleń
zaplanowane zostało na
marzec 2021 roku – czytamy
w uzasadnieniu rozporządzenia.
Dokument określa grupę
interesariuszy na ponad
116 tys. osób, z czego dokładnie
35 199 stanowią farmaceuci
(dane Centralnego Rejestru
Farmaceutów – stan na
27.01.2021 r.). Wycena kursu
uprawniającego do uzyskania
certyfikatu ze szkolenia dla
jednego uczestnika
wynosi 1 tys. zł.
W tym roku przeszkolonych
ma zostać 50 tys. osób.
J AK I E W Y N AG R ODZENIA ?

Kolejną kwestią, która wymaga
określenia, jest wycena
świadczeń wykonywanych przez
farmaceutów. Stawki wynagrodzenia za udział w Narodowym
Programie Szczepień ustala
Agencja Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji. W przygotowanej w grudniu 2020 r.
„Analizie kosztów i wycenie
świadczenia polegającego na
szczepieniu przeciw SARS-CoV-2”
czytamy: „W bazie danych
finansowo-księgowych AOTMiT
zidentyfikowano dane o wynagrodzeniach grup personelu,
który potencjalnie zostanie
włączony w prowadzenie
szczepień. Nie odnaleziono
wynagrodzeń dla farmaceutów”.
Wiadomo jednak, że w ogólnych
szacunkach Agencja wyceniła
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wykonanie szczepienia przez
zespół szczepienny na nieco
ponad 61 zł (w tej sumie zawarte
są także koszty infrastruktury
i kosztów zmiennych). Co
na temat wynagrodzeń
farmaceutów mówi obecnie
Ministerstwo Zdrowia?
– Warunki zatrudnienia, w tym
wynagrodzenia, podlegają pod
kierownika danej placówki/
podmiotu, który decyduje
o zatrudnieniu personelu –
odpowiedział nam resort.
S ZCZEPIENIA
W A PTEK A CH ?

Otwartą kwestią jest
nadal przeprowadzanie
kwalifikacji do szczepień przez
farmaceutów oraz realizacja
takich świadczeń w aptekach.
Przypomnijmy, że pozytywne
deklaracje w tej sprawie padły
podczas spotkania opozycji
z premierem (26.01.2021 r.).
– Jest zapowiedź dopuszczenia
do kwalifikacji szczepień przez
farmaceutów i pielęgniarki
oraz możliwość szczepień
w aptekach, jeżeli pojawi się
mniej wymagająca szczepionka
niż Pfizera – napisał na Twitterze
Dariusz Klimczak, poseł PSL.
Ze wstępnych zapowiedzi
Ministerstwa Zdrowia wynika,
że szczepienia mogłyby
odbywać się w aptekach
ogólnodostępnych po spełnieniu określonych warunków
lokalowych, technicznych,
sanitarnych oraz kadrowych.
Pomieszczenie, w którym
miałyby odbywać się
szczepienia, powinno być
wyposażone w stosowny
sprzęt, jak również m.in.
w pojemniki na odpady
niemedyczne, leżankę lub
kanapę potrzebne w przypadku konieczności ułożenia
pacjenta w pozycji poziomej.
Podobne deklaracje padły
także w odpowiedzi udzielonej
przez resort Ogólnopolskiemu

Programowi Zwalczania Grypy.
– Umożliwienie wykonywania
szczepień farmaceutom
wymaga także wprowadzenia
szerokich zmian legislacyjnych,
które dotyczyć będą m.in.:
nadania nowego uprawnienia
dla farmaceuty po zdobyciu
stosowanych kwalifikacji,
sposobu dokumentowania
wykonanych szczepień,
wymogów dotyczących
ubezpieczeń farmaceutów, jak
również nowych wymogów
lokalowych i technicznych
dla aptek. [...] Aby rozszerzyć
uprawnienia farmaceutów do
wykonywania szczepień, należy
także wskazać ich w przepisach
jako kolejną grupę zawodową
uprawnioną do kwalifikowania
pacjentów. [...] O rodzaju
usług, jakie będą sprawowane
w ramach opieki farmaceutycznej w aptekach, powinien
zadecydować przeprowadzony
pilotaż, podczas którego farmaceuci będą również wykonywać
szczepienia – podsumowuje
Łukasz Szmulski, p.o. dyrektor
Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji, w liście skierowanym
pod koniec stycznia do OPZG.
Warto dodać, że w momencie
przygotowania tego artykułu
czekaliśmy na prezentację
raportu z prac ministerialnego Zespołu ds. opieki
farmaceutycznej. Zespół ten
zajmuje się m.in. określeniem
przedmiotu i zakresu opieki
farmaceutycznej oraz zasad
jej finansowania. Raport ma
zawierać katalog świadczeń
i zasady ich finansowania.
W S T RZ Y MA NE
S Z C Z E P I E NI A

Na drugim biegunie zainteresowań aptekarzy tematyką
szczepionkową znajdują się
problemy ze szczepieniami
w grupie 0. Kłopoty pojawiły się
w drugim tygodniu stycznia wraz
z ograniczonymi dostawami
preparatu Pfizera/BioNTechu.
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Sytuacja nie zmieniła się
znacząco w następnych
tygodniach, czego efektem były
kolejne poprawki w harmonogramie Narodowego Programu
Szczepień. Ich efektem było
masowe odwoływanie umówionych wcześniej zabiegów.
Wśród poszkodowanych
znaleźli się także farmaceuci.
– Mnie odwołali tydzień
wcześniej. Tuż przed szczepieniami dla seniorów. Teraz termin
na koniec lutego. Jest bałagan
i tyle – skomentowała na naszym
profilu na Facebooku jedna
z aptekarek i dodała: – Dla koleżanki z apteki terminu zabrakło
i skierowanie już ma nieaktualne.
– Ja miałam mieć pierwszą
dawkę 21 stycznia; odwołali
dzień wcześniej i mieli dzwonić,
nikt nie zadzwonił do dziś
(Lublin) – napisała kolejna.
Podobnych komentarzy jest
znacznie więcej. Jedni czekają
na pierwszą dawkę szczepionki,
inni na drugą, jeszcze inni
na jakąkolwiek informację
o zabiegu. Problem dostrzegły
okręgowe izby aptekarskie,
oferując pomoc w wyznaczeniu
terminu szczepienia.
– W związku z informacjami,
które otrzymujemy od Państwa,
dotyczącymi przebiegu szczepień przeciw COVID-19 dla
personelu medycznego
na etapie 0 [...] Dolnośląska
Okręgowa Izba Aptekarska
w uzgodnieniu z DOW NFZ we
Wrocławiu postanowiła
włączyć się w etap organizacji
szczepień dla farmaceutów,
by ograniczyć do minimum
niedogodności związane
z telefonicznym ustalaniem
terminu szczepienia. W tym celu
uzgodniono z DOW NFZ we
Wrocławiu zakres współpracy,
tak aby farmaceuci, którzy
chcą się zaszczepić, mogli
to zrobić w maksymalnie
zbliżonym do pierwotnego
terminie – informuje na swojej

Za opracowanie kursu dla
osób chętnych do
wykonywania szczepień
jest odpowiedzialne
Centrum Medycznego
Kształcenia
Podyplomowego (CMKP).
Rolę uczelni
certyfikujących będzie
spełniało CMKP oraz każda
uczelnia prowadząca
kształcenie na kierunku
lekarskim lub
pielęgniarskim, jeżeli
podmioty te posiadają
centrum symulacji
medycznej.
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nazwa produktu

1
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rozmiar

EAN

Epaderm ointment

500 g

5055158003248

Epaderm ointment

125 g

5055158003200

nazwa produktu

rozmiar

EAN

BLOZ

Granudacyn roztwór do płukania ran

250 ml

9120073781000

9096554

Granudacyn roztwór do płukania ran

500 ml

9120073781017

9096555

Granudacyn roztwór do płukania ran

1000 ml

9120073781024

9096556

Granudacyn żel na rany

50 g

9120073781055

9096559

Granudacyn żel na rany spray

100 g

9120073781062

9096560

Granudacyn żel na rany

250 g

9120073781079

9096563

2

3

4
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stronie internetowej DIA,
prosząc o zgłoszenia za pomocą
dołączonego formularza.

Umożliwienie
wykonywania szczepień
farmaceutom wymaga
także wprowadzenia
szerokich zmian
legislacyjnych, które
dotyczyć będą m.in.:
nadania nowego
uprawnienia dla
farmaceuty po zdobyciu
stosowanych kwalifikacji,
sposobu
dokumentowania
wykonanych szczepień,
wymogów dotyczących
ubezpieczeń
farmaceutów, jak również
nowych wymogów
lokalowych i technicznych
dla aptek.

Jaka jest skala problemu?
Zwróciliśmy się do Ministerstwa
Zdrowia o udostępnienie aktualnych informacji. Wynika z nich,
że jedna trzecia farmaceutów
nadal nie została zaszczepiona.
Aptekarze nie wiedzą też, kiedy
zostaną zarejestrowani na zabieg.
– Ministerstwo Zdrowia
nieustannie podejmuje działania
mające na celu zaszczepienie
jak najszerszej grupy osób
w możliwie najkrótszym czasie.
Obejmuje to również wszelkie
działania zmierzające do
ulepszania gotowych systemów
zgłaszania i rejestracji na
szczepienie – odpowiada Justyna
Maletka z Biura Komunikacji
Ministerstwa Zdrowia.
Resort poinformował naszą
redakcję, że do tej pory zaszczepionych zostało dokładnie 18 538
farmaceutów i (lub) techników
farmaceutycznych (stan na
1.02.2021 r.). Według danych
GUS z końca 2019 r. w aptekach
ogólnodostępnych, zakładowych
i punktach aptecznych w Polsce
pracowało 26,1 tys. magistrów
farmacji oraz 33,3 tys. techników
(razem 59,4 tys.) zakwalifikowanych do grupy 0. Oznacza to, że
do końca stycznia szczepionkę
otrzymało w przybliżeniu
31,1 proc. wymienionych
aptekarzy. 68,9 proc. nie dostało
dotąd żadnej dawki szczepionki.
Dla porównania – lekarze byli
wówczas zaszczepieni już
w 94 proc. Skąd taka
dysproporcja pomiędzy nimi
a aptekarzami, skoro wszyscy
należą do grupy 0? Wynika ona
z przyjętej kolejności szczepień
określonej nowelizowanym
rozporządzeniem z 14 stycznia
2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.
Zgodnie z jego zapisami
lekarze byli szczepieni jako
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pierwsi, a farmaceuci i technicy
farmaceutyczni zatrudnieni
w aptece ogólnodostępnej
w piątej kolejności.
W sprawie problemów ze
szczepieniami interweniowała
NRA. Resort zdrowia
odpowiedział jej, że osoby
należące do grupy 0 mogą
zaszczepić się w dowolnym
punkcie i terminie. Jak tłumaczy
resort, szczepienia odbywają się
zgodnie z kolejnością określoną
w rozporządzeniu, a zatem
z uwzględnieniem etapu 0 i 1.
– Osoby uprawnione do
szczepień w ramach tzw. grupy 0
mogą w dowolnym momencie
zapisać się do wybranego
przez siebie punktu i skorzystać
z możliwości zaszczepienia
się w trakcie każdego etapu
– podpowiada ministerstwo,
dodając, że dokumentem
uprawniającym do szczepień jest
ważne e-skierowanie, a przyjęty
harmonogram jest uzależniony
od dostaw szczepionek.
PR OB L EM AT Y C ZN A
AST R AZEN EC A

Jednym z czynników, który ma
wpływ na tempo szczepień, jest
podaż samych preparatów. Pod
koniec stycznia do produktów
Pfizera i Moderny dołączył
ten od AstraZeneca. Wokół tej
szczepionki głośno było, zanim
została zatwierdzona. Wszystko
przez zapowiadane wcześniej
problemy z dostawami oraz jej
skutecznością u osób starszych.
Badania wykazały zmniejszenie
liczby objawowych przypadków
COVID-19 o 59,6 proc. u osób,
którym podano szczepionkę
AstraZeneca (68 z 5494 zachorowało na COVID-19 z objawami),
w porównaniu z osobami, którym
podano kontrolne zastrzyki (164
z 5438 zachorowało na COVID-19
z objawami). Dla porównania
szczepionki od Pfizera/BioNTechu
oraz Moderny wykazują ponad
90-procentową skuteczność.
W przypadku preparatu

AstraZeneca te proporcje mogą
się jeszcze zmienić. Dlaczego?
– Bezpieczeństwo szczepionki
wykazano w czterech badaniach.
Jednak Agencja oparła swoje
obliczenia dotyczące skuteczności
szczepionki na wynikach badań
COV002 (przeprowadzonych
w Wielkiej Brytanii) i COV003
(przeprowadzonych w Brazylii).
W pozostałych dwóch
badaniach odnotowano mniej
niż 6 przypadków COVID-19
w każdym, co nie wystarczyło
do zmierzenia prewencyjnego
działania szczepionki. Ponadto,
ponieważ szczepionka ma
być podawana w dwóch
standardowych dawkach, a drugą
dawkę należy podać w okresie
od 4 do 12 tygodni po pierwszej,
Agencja skoncentrowała się na
wynikach z udziałem osób, które
otrzymały ten standardowy
schemat – tłumaczyła pod
koniec stycznia EMA.
Problem w tym, że większość
uczestników badań nad
szczepionką AstraZeneca była
w wieku od 18 do 55 lat. Na razie
brakuje wystarczających danych
dotyczących starszych pacjentów,
aby określić, jak szczepionka
będzie działać w tej grupie.
– Oczekuje się jednak, że wystąpi
ochrona, biorąc pod uwagę,
że odpowiedź immuno
logiczną obserwuje się
w tej grupie wiekowej i na
podstawie doświadczeń z innymi
szczepionkami; ponieważ istnieją
wiarygodne informacje na temat
bezpieczeństwa w tej populacji,
eksperci naukowi EMA uznali, że
szczepionka może być stosowana
u osób starszych. Więcej
informacji otrzymamy w toku
trwających badań, które obejmują
wyższy odsetek starszych uczestników – informowała Agencja.
Takie wyjaśnienia EMA nie
przekonały ekspertów, w tym
rządowych doradców odpowiedzialnych za szczepienia.
I tak poszczególne kraje
zdecydowały się na przeznaczenie
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SZCZEPIENIA I SZCZEPIONKI

Osoby uprawnione
do szczepień w ramach
tzw. grupy 0 mogą
w dowolnym momencie
zapisać się do wybranego
przez siebie punktu
i skorzystać z możliwości
zaszczepienia się w trakcie
każdego etapu −
informuje Ministerstwo
Zdrowia.

szczepionki AstraZeneca dla
pacjentów w różnych przedziałach wiekowych. W Niemczech
dla osób w wieku od 18 do 64
lat, we Włoszech do 55. roku
życia (powyżej należy rozważyć
podanie innej szczepionki),
a w Wielkiej Brytanii – dla
wszystkich powyżej 18. roku
życia. W Polsce początkowo
rekomendowano szczepienia
produktem AstraZeneca u osób
zakwalifikowanych do grupy
1C, czyli m.in. nauczycieli
poniżej 60 lat. W połowie
lutego Ministerstwo Zdrowia
wydało jednak zalecenia, by
preparat był stosowany u osób
dorosłych do 65. roku życia.
C O RA Z WI ĘC EJ
P RE PA RAT ÓW

ZAKAŻENIA
I ZGONY
Z POWODU
COVID-19
WŚRÓD
MEDYKÓW
Według danych Ministerstwa Zdrowia
z początku lutego koronawirus przyczynił się
do śmierci m.in.
86 lekarzy, 67 pielęgniarek, 2 diagnostów
laboratoryjnych,
12 dentystów,
5 farmaceutów,
7 ratowników medycznych i 4 położnych.
Zakażenie SARS-CoV-2
wykryto m.in.
u 21 964 lekarzy, 1760
diagnostów laboratoryjnych, 55 269 pielęgniarek, 5258 położnych,
3220 ratowników
medycznych, 2096 dentystów i 2359 farmaceutów.

Pfizer, Moderna, AstraZeneca
– tę listę uzupełni niebawem
najpewniej Janssen, pierwsza
jednodawkowa szczepionka
przeciw COVID-19 opracowana
przez firmę należącą do
koncernu Johnson & Johnson.
EMA otrzymała wniosek
o wydanie warunkowego
pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu dla tego preparatu.
Prawdopodobnie opinia
EMA zostanie wydana
w pierwszej połowie marca.
Szczepionka firmy Janssen
została opracowana w oparciu
o adenowirusa, który został
zmodyfikowany tak, aby zawierał
gen wytwarzający białko S (spike
protein) SARS-CoV-2. Białko
to jest wykorzystywane przez
wirusa w celu przedostania się
do komórek organizmu. Szczepionka ma za zadanie dostarczyć
gen białka SARS-CoV-2 do
komórek ciała, a te wykorzystają
go do produkcji biała S.
– Układ odpornościowy osoby
zaszczepionej rozpozna to
białko jako obce i wyprodukuje
przeciwciała oraz aktywuje
limfocyty T (białe krwinki), aby je
zaatakować. Jeśli w późniejszym
czasie dana osoba wejdzie
w kontakt z wirusem SARS-CoV-2,

jej układ odpornościowy
rozpozna białka wirusa i będzie
gotowy do obrony organizmu
przed nim. Adenowirus zawarty
w szczepionce nie może
rozmnażać się i nie powoduje
choroby – objaśnia EMA.
Preparat może być przechowywany nawet przez dwa lata
w temperaturze −20 st. C,
z czego przez co najmniej
trzy miesiące w temperaturze
2-8 st. C. Szczepionka należy
ponadto do najtańszych tego
typu produktów − 8,5 dolara
za dawkę. Dla porównania
dwudawkowe preparaty Pfizera
i Moderny kosztują kolejno
ok. 15 i 18 dolarów. Tańsza jest
tylko również dwudawkowa
AstraZeneca − 2,2 dolara. Unia
Europejska zakontraktowała
200 mln dawek produktu firmy
Janssen, z opcją dokupienia
kolejnych 200 mln.
Kolejną szczepionką przeciw
COVID-19 może być preparat
firmy Novavax. Na początku
lutego Komitet ds. leków dla
ludzi przy EMA rozpoczął
przegląd etapowy preparatu
NVX-CoV2373. Zaletą szczepionki
Novavax jest możliwość
przechowywania jej w zwykłej
lodówce. Wstępne badania
wykazały, że preparat jest
skuteczny w 95 proc. przy
zwalczaniu „klasycznego” szczepu
SARS-CoV-2. W przypadku
wariantu brytyjskiego wykazuje
skuteczność 89 proc.,
a wobec południowoafrykańskiego − 50-60 proc. Pierwsze
dawki NVX-CoV2373 mają
trafić do Nowej Zelandii,
a następnie Australii. Kiedy
pojawią się w Polsce?
− Ponieważ producent
deklaruje początek dostaw
na drugi kwartał, zakontraktowaliśmy 8,4 mln dawek dla
Polski − informował minister
zdrowia Adam Niedzielski.
W połowie lutego rozpoczął się
także przegląd etapowy
produktu niemieckiej firmy

CureVac. Komisja Europejska
zawarła z nią umowę na zakup
do 405 mln dawek szczepionki.
Polska ma zakupić 5,6 mln
dawek. Choć jest to preparat
oparty na mRNA, to jednak
nie wymaga przechowywania
w bardzo niskich temperaturach
– wystarczy zwykła lodówka.
W Ł ASN OŚ

I D OD AT KOWE
D AW K I

W szczepionkowym raporcie nie
można pominąć kwestii własności
szczepionek. Sprawa wywołała
spore zamieszanie. W specjalnym
komunikacie Ministerstwa
Zdrowia można było przeczytać,
że właścicielem szczepionek
przeciw COVID-19 jest Skarb
Państwa reprezentowany przez
ministra zdrowia. W związku
z tym szpitale nie powinny i nie
mogą wprowadzać omawianych
szczepionek na stan księgowy
placówki jako swoją własność
w ramach otrzymanej darowizny.
Wątpliwości w tej sprawie
zgłosił samorząd aptekarski.
− W związku z brakiem jednoznacznych zasad postępowania
w przypadku [...] szczepionek
otrzymywanych z Agencji Rezerw
Materiałowych świadczeniodawcy przyjmują indywidualnie tryb postępowania
z ww. produktami. Jest to
wypadkowa ustaleń między
dyrekcją podmiotu, głównym
księgowym oraz kierownikiem
apteki szpitalnej − wyjaśnia
NIA i dodaje: − W ocenie
Naczelnej Rady Aptekarskiej
sposób postępowania powinien
być jednakowy u wszystkich
świadczeniodawców [...].
Zdaniem Izby w przypadku
braku przyjęcia produktów
na stan apteki szpitalnej lub
działu farmacji szpitalnej nie ma
możliwości ujęcia tych produktów
w raportach generowanych do
ZSMOPL. W związku z tym
NIA zaapelowała do resortu
o zajęcie stanowiska i udzielenie
odpowiedzi na pytania
dotyczące problemu.
Artur Olewiński
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• światowy lider produkcji na rynku generycznych antybiotyków 1
• 70 lat doświadczeń w produkcji antybiotyków1

Właśnie

on tak pomaga!

Szeroki zakres mocy i postaci dostosowanych do potrzeb pacjentów
w różnym wieku – od niemowlęctwa do starości 2-6
Amoksycylina z kwasem klawulanowym to połączenie rekomendowane w wybranych bakteryjnych
zakażeniach układu oddechowego w wytycznych NPOA7

Amoksiklav 400 mg+57 mg
– proszek do sporządzania
zawiesiny doustnej2

Amoksiklav 875 mg+125 mg

Amoksiklav Quicktab
500 mg +125 mg, 875 mg +125 mg

3-4

– tabletki powlekane oraz granulat do
sporządzania zawiesiny doustnej5-6

• Opakowanie z licznikiem dawek
pozwalające na kontrolę przyjmowania leku

• Jedyna na rynku tabletka rozpuszczalna
w ustach lub w niewielkiej ilości wody 9

• Smak cytrynowo-brzoskwiniowo
-truskawkowy (granulat)

• Smak i zapach (wiśnia) pomagające
zwiększyć compliance u dzieci 8

• Łatwa w połykaniu

• Brak laktozy w składzie

• Smak owoców tropikalnych i słodkich
pomarańczy

• Dostępne w opakowaniu
po 14 saszetek / po 14 i 20 tabletek

• Brak aspartamu i laktozy w składzie
• Dostępne wielkości opakowań:
140 ml, 70 ml, 35 ml, dopasowane
do długości pełnej terapii

• Brak laktozy w składzie
• Dostępne w opakowaniu
po 14 tabletek

AMOK/001/01-2021/2
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Skarga bez podstaw?

Trybunał Konstytucyjny miał niedawno rozstrzygnąć skargę dotyczącą
zakazu reklamy. Spółka skarżąca oczekiwała uznania tego zakazu za niezgodny z Konstytucją. Sprawa jest tak ważna, że czekaliśmy na decyzję
Trybunału z zainteresowaniem. Nie doczekaliśmy się jej.

J

uż po rozpatrzeniu sprawy
na niejawnym posiedzeniu
Trybunału spółka znienacka
skargę wycofała. Zupełnie,
jakby nie chciała się dowiedzieć,
czy jej skarga jest słuszna, czy
jednak nie. Co jeszcze bardziej
zdumiewające wycofała się na
ostatniej prostej, choć na ten
werdykt czekała od kilku lat.
Do czego i komu potrzebny
jest zakaz reklamy aptek i ich
działalności? Czy na jego
likwidacji zyskałyby wszystkie
apteki, czy tylko niektóre?
Dlaczego konkurencja na
rynku aptecznym nie może
wyglądać w podobny sposób jak
potyczki pomiędzy marketami
obniżającymi okresowo ceny
i przyciągającymi kupujących
dodatkowymi bonusami?
To bardzo ważne pytania, bo nie
ma wątpliwości, że likwidacja

zakazu reklamy, do której
dąży część przedsiębiorców
działających na aptecznym rynku,
miałaby poważne konsekwencje.
By je sobie wyobrazić, wystarczy
uzmysłowić sobie skutki
zniesienia tego zakazu dla
dowolnej, indywidualnej apteki.
Pytani o reklamę właściciele
takich placówek odpowiadają
czasem, że zlikwidowanie zakazu
reklamy pozwoliłoby im jakoś
wyróżnić swoją aptekę na tle
innych, a tym samym poprawić
jej sytuację rynkową. Wystarczało
jedno dodatkowe pytanie, by
zmieniali zdanie w tej sprawie.
Jak brzmiało to pytanie? Banalnie:
Jak prezentowałaby się reklama
Państwa apteki przy reklamie
wielkiej sieci aptecznej?
Marnie – to mało powiedziane.
Pewnie byłaby mniej
interesująca, na pewno

ginęłaby w masie reklam
przygotowanych przez
przedsiębiorców mogących
wydrukować, zawiesić, nagrać,
wyemitować dziesiątki, setki
czy tysiące reklam. Być może
odróżniałaby się i tym, że
brakowałoby w niej wizerunku
jakiegoś celebryty, o którego
występ postarać by się mogła
każda sieć. Apteka indywidualna
mogłaby o zatrudnieniu kogoś
znanego jedynie pomarzyć...
Kto więc skorzystałby na
zniesieniu zakazu reklamy aptek?
KOLEJNE PRÓBY PODWAŻANIA

Ci, którym na rękę jest zniesienie
zakazu reklamy, będą więc
podejmowali kolejne próby
zmienienia lub podważenia tego
przepisu. A raczej – podejmują je.
Dlatego co jakiś czas w mediach
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pojawiają się wypowiedzi
zawierające tezę, że funkcjonowanie tego zakazu jest dla
rynku aptecznego szkodliwe.

Pytani o reklamę
właściciele aptek
indywidualnych
odpowiadają czasem, że
zlikwidowanie zakazu
reklamy pozwoliłoby im
jakoś wyróżnić swoją
aptekę na tle innych,
a tym samym poprawić jej
sytuację rynkową.
Wystarczało jedno
dodatkowe pytanie, by
zmieniali zdanie w tej
sprawie. Jak brzmiało to
pytanie? Banalnie: Jak
prezentowałaby się
reklama Państwa apteki
przy reklamie wielkiej sieci
aptecznej?

Podmioty, którym zakaz reklamy
aptek zwyczajnie nie pasuje,
bo chciałyby się reklamować
albo nawet to robią, nie bacząc
na przepisy, sięgają również
po inne środki. Korzystają
z możliwości złożenia skargi
konstytucyjnej do Trybunału
Konstytucyjnego. Chodzi
jednak nie o skargi na działania
inspekcji farmaceutycznej
w jakiejś konkretnej sprawie
(choć mogą one być punktem
wyjścia skargi), ale o skargi na
istnienie zakazu reklamy aptek.
Pod numerem 35/15, czyli
w 2015 r., Trybunał Konstytucyjny
zarejestrował właśnie taką sprawę.
Skargę wniosła spółka, która
w 2014 r. została prawomocnie
skazana za prowadzenie reklamy
i uczestnictwo w programach.
Sprawa sięgała roku 2012.
Po wyczerpaniu wszystkich
możliwości zaskarżenia wyroku
spółka wniosła wspomnianą
skargę do Trybunału. Napisała,
że w jej odczuciu wydawanie
rozstrzygnięć i wyroków na
podstawie zapisu zakazującego
reklamy aptek i ich działalności,
czyli artykułu 94a ust. 1 Prawa
farmaceutycznego, doprowadziło
do naruszenia Konstytucji.
Powołała się przy tym na kilka

jej artykułów. W pierwszym
rzędzie na art. 20 i 22, z których
wywiodła swoje prawo do
wolności działalności gospodarczej, wolności pozyskiwania
i rozpowszechniania informacji
oraz wykonywania działalności
gospodarczej, której ograniczenia
mogą wynikać jedynie z przepisów ustawowych uchwalonych
zgodnie z zasadą państwa
prawnego z zachowaniem
zasad prawidłowej legislacji.
Dopowiadała, że „w Prawie
farmaceutycznym nie została
[...] wprowadzona definicja
reklamy apteki i jej działalności”,
choć zdanie wcześniej
przyznawała, że w ustawie
tej jest zapis, iż reklamy nie
stanowi informacja o lokalizacji
i godzinach pracy apteki lub
punktu aptecznego. Zamiast
wniosku, że reklamą jest każda
inna informacja o działaniu
aptek, wywiodła z tego
zapisu tezę, że zakaz reklamy
naruszają „wszelkie aktywności
apteki niebędące podaniem
informacji o lokalizacji
i godzinach pracy apteki”.

N A L OG I K Ę W Y D AWAN I E
L EK ÓW

Podstawową aktywnością apteki
jest, na logikę, wydawanie
leków. Gdyby więc tezę zawartą
w uzasadnieniu potraktować
poważnie, zdaniem spółki apteka
nie powinna robić niczego,
jedynie podawać swą lokalizację
i godziny pracy. Pracować już
nie powinna. Spółka i jej apteka
bądź apteki działały jednak,
a co więcej – reklamowały się
i uczestniczyły w programach
mających według inspekcji
farmaceutycznej i sądów
charakter reklamowy.
Sprzeczności między
postawionymi tezami i swoim
postępowaniem spółka nie
podniosła jednak w skardze
do Trybunału. Przytoczyła za
to szeroko treść sądowych
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wyroków w swojej sprawie
i podsumowała je stwierdzeniem: „Na tle takiej konstatacji
prawnej pojawia się pytanie jak
w takim razie apteka ma działać
skoro wszystko co zrobi dobrego
dla własnych klientów co będzie
ją wyróżniać jakością usług czy
oferty jest zakazane?” (pisownia
oryginalna – przyp. red.).
Bez cienia złośliwości można
rzec, że wystarczyłoby zadać
to pytanie właścicielom aptek,
którzy nigdy nie zostali ukarani
za złamanie zakazu reklamy
apteki, a nawet nigdy nie byli
o to podejrzewani. Spółka
wybrała jednak inne rozwiązanie
i uzasadniając skargę od strony
prawnej, powtórzyła, że jej
zdaniem przepis mówiący
o zakazie reklamy „prowadzi od
utożsamiania zakazu reklamy
działalności z zakazem samej
działalności, bowiem istotą
każdej działalności gospodarczej
[...] jest prawo do pozyskiwania
nowych klientów i utrzymywania starych. Zakaz dbałości
o klientów – bo tak w istocie
należy traktować całkowity
zakaz reklamy aptek – uderza
także w tychże klientów
czyli w pacjentów” (pisownia
oryginalna – przyp. red.).
SW OB ODN I E PR ZE S ZŁ A
D O OPI EK I

Spółka we wniosku do Trybunału
Konstytucyjnego odwołała się
jeszcze do kolejnych artykułów
Konstytucji. I w tym kontekście
napisała, że choć rozumie
pewne ograniczenia dotyczące
działalności aptek, to jednak
„każde z tych ograniczeń musi
przejść test dopuszczalności
ze względu na ważny interes
publiczny i test proporcjonalności”. Od tego wątku dość
swobodnie przeszła do opieki
farmaceutycznej, uznając ją
za integralną część zawodu
farmaceuty, a nawet
wspominając wręcz o „obowiązku
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sprawowania przez farmaceutów
opieki farmaceutycznej”.
Pisała o opiece farmaceutycznej,
powoływała się na nią w czasie,
gdy jej definicja nie została
włączona do obowiązujących
aktów prawnych, co powodowało, że jej w rzeczywistości nie
mieliśmy. Mamy ją od niedawna,
pojawiła się dopiero w ustawie
o zawodzie farmaceuty, która
wejdzie w życie w kwietniu br.
Napisano w niej, że opieką
jest świadczenie zdrowotne
udzielane przez farmaceutę
i stanowiące dokumentowany
proces, w którym farmaceuta,
współpracując z pacjentem
i lekarzem prowadzącym
leczenie pacjenta, a w razie
potrzeby z przedstawicielami
innych zawodów medycznych,
czuwa nad prawidłowym
przebiegiem indywidualnej
farmakoterapii obejmującej:
prowadzenie konsultacji

farmaceutycznych, wykonywanie
przeglądów lekowych wraz
z oceną farmakoterapii,
opracowanie indywidualnego
planu opieki farmaceutycznej
z uwzględnieniem problemów
lekowych pacjenta,
wykonywanie pewnych
badań diagnostycznych oraz
wystawianie recept w ramach
kontynuacji zlecenia lekarskiego.
W chwili, gdy powstawała skarga,
opieka farmaceutyczna była więc
tylko hasłem, naginanym zresztą
przez tych, którzy chcieli przez
opiekę rozumieć wygodne dla
siebie działania. W tym przypadku jednak brak szczegółowej
definicji, a nawet jakiejkolwiek
definicji, nie stanowił przeszkody
dla spółki składającej skargę.
Napisała nawet, że – upraszczając
– przez istnienie zakazu reklamy
apteki przepisy o opiece farmaceutycznej będą martwe, „jeśli

każde zachowanie apteki mające
na celu budowanie trwałości
relacji pacjent – apteka będzie
oceniane jako reklama apteki”.
Co więc faktycznie miała na
myśli? Budowanie takich
trwałych relacji czy jednak
prawo do prowadzenia działań
skutkujących zerwaniem
tych relacji klientów (pisząc
zgodnie z treścią skargi)
z inną apteką, z zatrudnionym
w niej farmaceutą?
N I ESPOD ZI EWAN E
W Y C OFAN I E SK AR G I

Skarga ma 31 stron, więc nie
sposób w artykule przytoczyć
wszystkich argumentów spółki.
Co więcej, skarga była później
uzupełniana, czyli dodatkowo
rozszerzana. W tym wskutek
pojawienia się w przestrzeni
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Ci, którym na rękę jest
zniesienie zakazu
reklamy aptek, będą
więc podejmowali
kolejne próby
zmienienia lub
podważenia tego
przepisu. A raczej –
podejmują je. Dlatego
co jakiś czas w mediach
pojawiają się
wypowiedzi
zawierające tezę, że
funkcjonowanie tego
zakazu jest dla rynku
aptecznego szkodliwe.

R E K L A M A

Za opracowanie kursu dla
osób chętnych do
wykonywania szczepień
jest odpowiedzialne
Centrum Medycznego
Kształcenia
Podyplomowego (CMKP).
Rolę uczelni
certyfikujących będzie
spełniało CMKP oraz każda
uczelnia prowadząca
kształcenie na kierunku
lekarskim lub
pielęgniarskim, jeżeli
podmioty te posiadają
centrum symulacji
medycznej.

34 r e n t g e n m i e s i ą c a
ZAKAZ REKLAMY APTEK

Po pięciu latach
oczekiwania na
rozstrzygnięcie
kancelaria
reprezentująca spółkę
niespodziewanie złożyła
do Trybunału
Konstytucyjnego
wniosek o wycofanie
skargi. Dlaczego? Tego
nie da się wyczytać z jej
wniosku.

publicznej opinii byłego
prokuratora generalnego
Andrzeja Seremeta, który tuż
przed ustąpieniem ze stanowiska uznał, iż zakaz reklamy
aptek narusza wolność
działalności gospodarczej
i jednocześnie nie reprezentuje żadnego ważnego
interesu społecznego, jest
sprzeczny z wolnością
rozpowszechniania informacji
i powoduje nieusprawiedliwioną nierówność pomiędzy
podmiotami gospodarczymi.
Prokurator, nie rozwijając tych
twierdzeń, dodawał jeszcze, że
w jego opinii Prawo farmaceutyczne „bardzo głęboko
sięga w sferę wolności
gospodarczej”. Jednocześnie
jednak dostrzegał konieczność
ograniczenia reklamy na
rynku farmaceutycznym
proporcjonalną do potrzeb,
nie określając jednak,
o jakie i czyje potrzeby mu
chodzi. Mieliśmy się więc
sami domyślić, czy chodzi
o potrzeby firm farmaceutycznych, samych aptek, czy
może jednak pacjentów.
Dodam, że następca
Seremeta bardzo szybko
zmodyfikował to stanowisko.
Obszerność skargi i jej
późniejsze rozszerzanie
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w tym momencie nikogo nie
powinny jednak martwić, gdyż
nie ma potrzeby pochylania
się nad wszystkimi argumentami przedstawionymi
w skardze. A to dlatego, że
po pięciu latach oczekiwania
na rozstrzygnięcie kancelaria
reprezentująca spółkę niespodziewanie złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek
o wycofanie skargi. Dlaczego?
Tego nie da się wyczytać z jej
wniosku. W uzasadnieniu
napisano bowiem jedynie, że
wycofanie skargi mieści się
w granicach swobodnego
uznania skarżącej. Uwagę
zwraca tylko drugi akapit
tego uzasadnienia, bo
wynika z niego, że nieco
wcześniej sprawa została
rozpoznana na niejawnym
posiedzeniu Trybunału.
K ON I EC ETAPU ,
N I E K ON I EC WAL K I

I tak skończyła się historia tej
konkretnej skargi. Niewątpliwie
nie kończy się na tym jednak
walka z zakazem reklamy
aptek i ich działalności. Stawka
jest zbyt wysoka, bo apetyt
rośnie w miarę jedzenia, więc
przedsiębiorstwa mające dziś
po kilkadziesiąt lub więcej
aptek mają duży apetyt. Chcą
dalej rosnąć. Zniesienie zakazu
reklamy bardzo pomogłoby
im ten apetyt zaspokoić.
Jak mogłoby to wyglądać
w praktyce? Zaznaczam, że
to tylko scenariusz, jedna
z szeregu możliwości, ale
jednak warta wzięcia pod
uwagę. Firmy, które stać
na kosztowne kampanie
reklamowe prowadziłyby je
do zniknięcia z rynku małych,
indywidualnych aptek. Bo
kto by zachodził do apteki
w sąsiedztwie, skoro do
wizyty w tej większej, nowszej,
głośniejszej zachęcałaby
gwiazda serialu „X”? Duże
podmioty przejęłyby rynek

bez inwestowania w nowe
apteki, bez kupowania już
istniejącej „konkurencji”
czy przejmowania nad nią
kontroli w jakiś inny sposób.
Pomimo zapisów Prawa
farmaceutycznego doprowadziłyby w konsekwencji
do podziału rynku przez
kilku czy kilkunastu graczy.
Tego nie dałoby się wytłumaczyć dobrem czy interesem
pacjentów ani obroną
wolności przedsiębiorcy
czy zdrową konkurencją,
ale byłoby już po fakcie.
Nie doszłoby do tego, gdyby
rynek apteczny został uporządkowany tak, jak zapowiadano.
Gdyby po nowelizacji Prawa
farmaceutycznego nazywanego „apteką dla aptekarza”
doszło do dużej nowelizacji tej
ustawy głośno zapowiadanej
przez byłego wiceministra
zdrowia Krzysztofa Łandę. Nie
mamy jednak tej nowelizacji,
nie wiemy nawet, czy jej
koncepcja wykrystalizowała
się w resorcie zdrowia. Tak
jak nie wiadomo, co
naprawdę dzieje się z innymi
rozpoczętymi dawno temu
projektami, w tym z regulacją
pozaaptecznego rynku leków.
Minęło więc kilka lat,
a rynek apteczny jest niemal
w tym samym punkcie.
Co więcej, istnieje też
możliwość, że nawet to
wycofanie skargi z Trybunału
Konstytucyjnego wcale
nie oznacza, że spółka była
przekonana o słabości swoich
argumentów i w konsekwencji
o swojej przegranej. Może
dostrzegła coś, co uznała za
podstawę do zmiany narracji
skargi i za chwilę wystąpi
z kolejną? Zostały też do
Trybunału złożone inne skargi
w tej samej sprawie, więc
może to ma jakieś znaczenie?
Małgorzata Grosman
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Czy farmaceuta może
ocenić suplement diety
po opakowaniu?
A

ptekarska Szkoła Zarządzania
(Grupa NEUCA) 16 marca
o godz. 19.00 organizuje webinar
pt. „Czy farmaceuta może ocenić
suplement diety po opakowaniu?”.
Wydarzenie odbędzie się pod
patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej. Za udział w nim można
otrzymać 2 punkty miękkie.
Regulacje prawne nie są
w przypadku suplementów
tak restrykcyjne jak regulacje
dotyczące produktów leczniczych,
dlatego też farmaceuci często na
własną rękę muszą dokonywać
ich oceny. Niniejsze szkolenie
wychodzi tym potrzebom
naprzeciw. Jego celem jest
przedstawienie farmaceutom
kontekstu regulacyjnego
związanego z wprowadzaniem
suplementów diety do obrotu,
a także praktycznych wskazówek

i sposobów weryfikacji informacji
zamieszczonych na etykietach.
Szkolenie poprowadzi
dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, prawnik, wspólniczka
i współzałożycielka Centrum
Prawa Żywnościowego
A. Szymecka-Wesołowska,
D. Szostek sp. j.
(www.food-law.pl).
Doskonałym uzupełnieniem
informacji z zakresu suplementów diety jest opracowany we
współpracy z grupą ekspertów
z branży katalog Suplindex,
który powstał, by wspierać
farmaceutów w codziennej
pracy z suplementami.
To ważne narządzie porządkujące
rynek suplementów diety
w Polsce zostanie przedstawione

na szkoleniu jako element
wsparcia dla farmaceutów
w profesjonalnym doradztwie
dla pacjentów i ich edukacji.
Suplindex to pozbawione
narracji marketingowej źródło
informacji, za pomocą którego
farmaceuta może zweryfikować
dane o produkcie oraz dokonać
odpowiedzialnego wyboru.
Zapraszamy więc na szkolenie,
by wzbogacić wiedzę w zakresie
suplementów diety, nabyć
umiejętności odkodowywania
danych przekazywanych przez
producenta, poznać unikatowy
katalog skupiający wszelkie
informacje o suplementach diety,
a tym samym móc w pełni i odpowiedzialnie doradzać pacjentom
w zakresie suplementacji diety.

Oferta sprzedażowa
suplementów diety jest
niezwykle bogata.
Dużym wyzwaniem dla
aptek i farmaceutów
jest wybór odpowiedniego asortymentu
i dopasowanie oferty
do potrzeb pacjentów.
Jak to zrobić? Na
webinarze Aptekarskiej
Szkoły Zarządzania
opowie o tym
dr Agnieszka
Szymecka-Wesołowska.

Dorota Zarębska,
Aptekarska Szkoła Zarządzania

Żeby wziąć udział w webinarze, należy zeskanować kod QR, który zawiera odnośnik do platformy
szkoleniowej Aptekarskiej Szkoły Zarządzania. Po przekierowaniu na stronę należy kliknąć „Wyświetl”,
następnie „Zaloguj się” (lub „Zarejestruj”, jeśli nie mamy utworzonego konta) i „Zapisz mnie”. W dniu
webinaru należy wybrać „Dołącz do pokoju” po uprzednim zalogowaniu się. Udział w webinarach
Aptekarskiej Szkoły Zarządzania wymaga jednorazowej rejestracji na platformie.

Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska
Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw branży spożywczej w zakresie prawa żywnościowego, w tym dla branży suplementów diety. Praktykę prowadzi od ponad 10 lat. Jest wykładowcą akademickim
z zakresu prawa żywnościowego (na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie), należy do rady ekspertów Krajowej Rady Suplementów i Odżywek, zarządu fundacji Europejski
Instytut Suplementów i Odżywek (www.eisd.pl), a także do Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz
Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Żywnościowego.

38 m a r k e t i n g , p r a w o i r e g u l a c j e
SPRZEDAŻ W APTECE

Dlaczego, kiedy się
staram, to mi nie
wychodzi?
Jacek Olszewski
trener sprzedaży,
trener aptekarski,
coach

Dlaczego, dlaczego,
dlaczego... – słyszycie
jak to brzmi? A zaraz
potem pytanie, na
które szczera odpowiedź może was
mocno zaskoczyć: „Czy
aby na pewno się
staram?”

P

o ostatnim online dla
aptekarzy widzę potrzebę
pociągnięcia wątku sprzedażowego, zwłaszcza w kontekście
tytułowego pytania!!. Aptekarze
często nawet nie wiedzą, że
sprzedając, mogą starać się
za bardzo. Często podchodzą
do tego zbyt ambicjonalnie,
przez co zdarza im się
sabotować swoje działania,
zwłaszcza że raczej na studiach
nie są szkoleni ze sprzedaży. To
frustrujące, ale jednocześnie
można z tym powalczyć.
Wszystko rozbija się o postawę,
ponieważ w aptece nie ma
miejsca na aktywne wyszukiwanie klienta. Klient, a właściwie
pacjent, przychodzi sam, więc
to, co staje się kluczowe, to
obsługa przy pierwszym stole.

ale kiedy połączymy je ze
sobą i powstaną wyrazy, to
nabiera to innego kolorytu.
Przy użyciu jednego bądź kilku
słów możemy wywołać u siebie
czy innych ludzi całą paletę
emocji od radości do smutku,
a nawet gniewu. Kiedy jeszcze
nasza praca wymaga kontaktu
z drugim człowiekiem, a dodatkowo z tego kontaktu jesteśmy
rozliczani i wpływa on na naszą
wypłatę, sugeruję, zdecydowanie
z korzyścią dla każdej ze stron,
posłuchać samego siebie. To
zwyczajnie polepszy wyniki
i przy okazji pozytywnie
wpłynie na wzajemne
relacje w pracy czy domu.

Wróćmy zatem do tytułowego
pytania. Same litery nie mają
wydźwięku emocjonalnego,

Kiedy bezrefleksyjnie
zadajecie sobie bądź innym
pytania zaczynające się od
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SK ĄD SI Ę W ZI ĘŁ A K L ĄT WA
D L AC ZEG O?

słowa „dlaczego?”, właśnie
rozpoczynacie skuteczną pracę
nad zagrzebaniem się w stosie
powodów, które was ograniczają.
Co ciekawe, najczęściej nie są
to powody, których szukamy
w sobie, ale zdecydowanie
częściej w otoczeniu, w innych
ludziach i zewnętrznych
okolicznościach. Dzieje się tak,
gdyż od dzieciństwa wielu z nas
musiało spędzać sporo czasu
na tłumaczeniach. „Dlaczego
dostałeś tak złą ocenę w szkole?”,
„Dlaczego nie zjadłeś obiadu?”,
„Dlaczego nie posprzątałeś
pokoju?”, „Dlaczego nie słuchasz
babci?”... Brzmi znajomo?
Pytanie „dlaczego?” działa jak
pierwszy klocek w dominie
i odpala w naszych mózgach
pewne stany emocjonalne, które
zdecydowana większość z nas
przeżyła i nie wspomina najlepiej.
Bo kto lubi się tłumaczyć? Mamy
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Aptekarze często
nawet nie wiedzą, że
sprzedając, mogą
starać się za bardzo.
Często podchodzą do
tego zbyt
ambicjonalnie, przez co
zdarza im się
sabotować swoje
działania, zwłaszcza że
raczej na studiach nie
są szkoleni ze
sprzedaży.

zatem utarte ścieżki odpowiedzi,
dokładnie takie jak w dzieciństwie. Musimy znaleźć winnych
– najlepiej tych, co są poza nami,
najlepiej coś, na co nie mieliśmy
przecież wpływu. Przecież ta
zła ocena wynikała z tego, że
pani zrobiła na klasówce część
działu, którego miało nie być.
Obiad schował się za słoikiem
ogórków i zwyczajnie go nie
zauważyliśmy, bo na froncie leżała
duża czekolada. Pokój pozostał
w nieładzie, bo geograf zadał
tyle materiału, że ciągle siedzimy
nad książkami, a babcia nie
rozumie, że dzisiaj jest już inny
świat i zwyczajnie nie ma racji.
Dzieciństwo przeminęło. Witamy
w dorosłym świecie. Co się
zmieniło? Ile razy znajdujemy całą
masę wymówek tłumaczących
nasz brak skuteczności w pracy:
„Przecież to jest niemożliwe,
żeby sprzedać X opakowań
multiwitaminy w tak wysokiej
cenie. To szefowa oszalała, żeby
tak wyśrubować targety”. Albo
znajdujemy inny powód: „Mamy
za mało pacjentów i oni po
prostu nie są zainteresowani”.
A może to kwestia okienka, przy
którym mnie postawiono, bo to
po prawej jest zdecydowanie
mniej odwiedzane niż to
w centrum czy po lewej.
To tylko ułamek możliwości,
jakie przychodzą większości
z nas do głowy po zadaniu sobie
tytułowego pytania. Zwróćcie
tylko uwagę, że wszystkie, które
wymieniłem nie odnoszą się
bezpośrednio do autora pytania.
Psychologicznie możemy to
bardzo prosto wytłumaczyć.
Gdybyśmy uczciwie powiedzieli
sobie, że nasze starania nie
były wystarczające, że trudno
jest sprzedać opakowania
suplementu, kiedy wspomina się
o nim co dziesiątemu pacjentowi,
to poczulibyśmy dyskomfort.
Ten dyskomfort zacząłby nas
uwierać jak kamień w bucie
– jednych z was trochę dłużej,
innych krócej. Ale z pewnością
wiedzielibyście, że przez jakiś czas
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jest niewygodnie, a to nie jest
stan, do którego dążymy. Wtedy
nie ma już odwrotu i konfrontacja
jest bolesna. No cóż... może ta
sprzedaż nie idzie, bo to kwestia
mojej osoby? Mojego braku
rozwoju w dziedzinie sprzedaży?
Mojego złego informowania
pacjentów o promocjach?
Niewykorzystywania różnych
technik ułatwiających
komunikację z pacjentami?
Zamiast zadawać sobie pytanie
„dlaczego?” i szukać winnych,
zadaj sobie pytanie, z jakiego
powodu nie masz takich efektów.
A później szukaj rozwiązań, bo
oczywiście sama odpowiedź na
pytanie to tylko początek drogi.
„ M EN D ZEN I E”

Świadomie odrzucaj tzw.
reaktywną postawę. Nie
ulegaj wpływom środowiska
fizycznego. Gdy pogoda robi
się gorsza, nie ma co szukać
wymówek tłumaczących złe
samopoczucie i tym samym
automatycznie dawać sobie
przyzwolenie na mniejszą
efektywność. Wygodnie jest
pozwalać, by czynniki, na
które nie mamy wpływu,
rządziły naszym życiem.
Charakterystyczne słowa, które
padają wtedy z ust, brzmią:
„Dlaczego mnie?”, „Dlaczego
ja?”, „Znowu muszę... albo
„Oni mnie denerwują”.
Używanie języka reaktywnego
jest pułapką, gdyż stosujące
go osoby utwierdzają się
w przekonaniu, że to środowisko
je ogranicza i bez trudu
znajdują dowody na to, że ich
przeświadczenie jest prawdziwe.
Najgorsze jest jednak to,
że – tutaj będę brutalny – takie
marudzenie, narzekanie lub – jak
ja to nazywam – „mendzenie”
może stać się nawykiem, którego
trudno się pozbyć. Co więcej,
przeniesie się on z pracy do
domu i wtedy świat pokryje
się zielonym gęstym glutem,
w którym ugrzęzną plany,

ambicje i marzenia. O wpływie
na współpracowników i domowników nie wspomnę. Kto
ostatecznie chce pracować lub
żyć z narzekaczem? Kierownicy,
jeszcze słowo do was. Taka
postawa jest bardziej zaraźliwa
niż wirus. A leczenie jest równie
bolesne i trudne. Zwróćcie na to
uwagę w waszych zespołach.
PR OAK T Y W N OŚ
W APT EC E

OK, koniec narzekania, więc
kontrprzykład. Jak postępują
proaktywni farmaceuci?
Przejmują inicjatywę. Wiedzą
i żyją w przekonaniu, że każdy
człowiek jest odpowiedzialny
za własne życie, a więc to
w ich rękach jest inicjatywa
i odpowiedzialność za to, co się
dzieje. Potrafią również oddzielić
sprawy, na które mają bezpośredni wpływ, od tych, na które
mają wpływ pośredni bądź
nie mają żadnego. Uczciwie
wobec samych siebie szukają
prawdziwych powodów swoich
niepowodzeń, by wyeliminować
te czynniki, które do tego
doprowadziły. Nie popadają
przy tym w samobiczowanie się
i nie przyjmują męczenniczej
postawy wobec siebie i świata.
Właściwie najważniejszą
i najskuteczniejszą sugestią jest
tutaj zadanie sobie pytania: „Co
ja jako ja mogę zrobić, żeby szło
mi lepiej?”. I odpowiedzieć sobie
uczciwie. I dopiero wtedy, kiedy
wypróbujecie już wszystkie
dostępne opcje, będziecie
mogli powiedzieć: „Nie wyszło,
chociaż zrobiłem wszystko,
co się dało”. Taka odpowiedź
nie wpędzi was w kompleksy,
nie spowoduje pogorszenia
samopoczucia, nie wpłynie
negatywnie na otoczenie.
Mamy prawo do porażki,
ale nic nie usprawiedliwia
leniwego narzekania. Wtedy
„Dlaczego mi nie wychodzi?”
zastąpcie pytaniem: „Co
jeszcze mogę zrobić, żeby
wyszło?”. Będziecie zaskoczeni
efektami. Powodzenia
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Nie spinaj się!

Zalecany dla pacjentów:
z bolesnymi skurczami mięśni

Zespoły szyjne i lędźwiowe

ze zwiększonym napięciem mięśni
w chorobach neurologicznych

W następstwie zabiegu
chirurgicznego (np. przepukliny
jądra miażdżystego, zapalenia stawu)

Sirdalud, 4 mg, tabletki/Sirdalud MR, 6 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde. Skład: 1 tabletka zawiera 4 mg tyzanidyny w postaci tyzanidyny chlorowodorku (4,576 mg)/1 kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera
6 mg tyzanidyny w postaci tyzanidyny chlorowodorku (6,864 mg). Wskazania: Sirdalud: Bolesne skurcze mięśni: związane ze statycznymi i czynnościowymi schorzeniami kręgosłupa (zespoły szyjne i lędźwiowe); w następstwie zabiegu
chirurgicznego, np. przepukliny jądra miażdżystego lub zapalenia stawu biodrowego. Sirdalud i Sirdalud MR: Zwiększone napięcie mięśni w chorobach neurologicznych, np. w stwardnieniu rozsianym, przewlekłych chorobach rdzenia
kręgowego, chorobach zwyrodnieniowych rdzenia kręgowego, w następstwie udaru mózgu oraz u dorosłych, u których wcześniej rozpoznano porażenie mózgowe dziecięce. Dawkowanie i sposób podawania: Tyzanidyna ma wąski indeks
terapeutyczny i znacząco zmienne międzyosobniczo stężenie w osoczu, dlatego ważne jest dostosowywanie dawki do potrzeb pacjenta. Mała dawka początkowa 2 mg trzy razy na dobę może zminimalizować ryzyko działań niepożądanych.
Dawkę należy ostrożnie zwiększać wg indywidualnych potrzeb pacjenta. Sirdalud: Łagodzenie bolesnych skurczów mięśni: Zwykle zaleca się stosowanie tabletek Sirdalud w dawce 2 do 4 mg trzy razy na dobę. W ciężkich przypadkach
można przyjąć dodatkowo 2 mg lub 4 mg przed snem w celu zminimalizowania działania uspokajającego. Zwiększone napięcie mięśni w chorobach neurologicznych: początkowo nie więcej niż 6 mg/dobę, w trzech dawkach podzielonych.
Dawkę dobową można stopniowo zwiększać o 2 do 4 mg co pół tygodnia lub co tydzień. Optymalną reakcję pacjenta uzyskuje się zwykle po podawaniu 12-24 mg/dobę, w 3 lub 4 równych dawkach. Nie stosować dawki dobowej >36 mg.
Sirdalud MR: Zwiększone napięcie mięśni w chorobach neurologicznych: początkowo 1 kapsułka 6 mg raz na dobę. W razie potrzeby dawkę dobową można stopniowo zwiększać o 1 kapsułkę 6 mg co pół tygodnia lub co tydzień. Zwykle
zakres dawek to 6 do 24 mg raz na dobę. Dawka 12 mg raz na dobę (2 kapsułki po 6 mg) jest optymalna dla większości pacjentów i dawka 24 mg jest rzadko konieczna. Dzieci i młodzież: nie zaleca się stosowania u dzieci <18 lat. Osoby
w podeszłym wieku: zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki i stopniowe jej zwiększanie w zależności od tolerancji i skuteczności. Zaburzenia czynności nerek: w niewydolności nerek (Clkr <25 ml/min) zaleca się rozpoczęcie
stosowania tabletek Sirdalud od 2 mg raz na dobę. Dawkę należy zwiększać powoli w zależności od tolerancji i skuteczności. W celu poprawy skuteczności leku należy zwiększać jednorazową dawkę dobową, a następnie częstość
podawania leku. Stosowanie leku w postaci kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu jest przeciwwskazane, gdyż brak możliwości podzielenia kapsułki. Zaburzenia czynności wątroby: stosowanie leku u osób z ciężkimi zaburzeniami
czynności wątroby jest przeciwwskazane. Stosowanie leku wiąże się z odwracalnymi nieprawidłowościami w badaniach czynności wątroby. Lek należy stosować ostrożnie w umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby, a leczenie
rozpoczynać od najmniejszej dawki. Dawkę należy zwiększać ostrożnie i zależnie od tolerancji pacjenta. Przerwanie leczenia: Dawkę leku zmniejszać stopniowo, szczególnie po długotrwałym leczeniu dużymi dawkami, w celu uniknięcia/
zminimalizowania ryzyka nadciśnienia tętniczego lub tachykardii z odbicia. Przeciwskazania: Ciężkie zaburzenie czynności wątroby, trwałe zwiększenie aktywności aminotransferaz 3 x GGN. Równoczesne stosowanie tyzanidyny z silnymi
inhibitorami CYP1A2, tj. fluwoksamina lub cyprofloksacyna - może spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym ciężkie niedociśnienie tętnicze. Stwierdzona nadwrażliwość na tyzanidynę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą.
Ostrzeżenia i środki ostrożności: Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku z lekami wydłużającymi odstęp QT. Inhibitory CYP: Jednoczesne stosowanie tyzanidyny z umiarkowanymi inhibitorami CYP1A2 nie jest zalecane.
Niedociśnienie tętnicze: W trakcie leczenia tyzanidyną może wystąpić niedociśnienie tętnicze, które może wynikać też z interakcji z jednocześnie stosowanymi lekami (inhibitorami CYP1A2 i/ lub lekami hipotensyjnymi). Obserwowano też
ciężkie objawy niedociśnienia, tj. utrata przytomności lub zapaść naczyniowa. Zespół z odstawienia: Po nagłym odstawieniu tyzanidyny stosowanej przewlekle i/lub w dużych dawkach i/lub równocześnie z innymi lekami hipotensyjnymi,
obserwowano nadciśnienie tętnicze i tachykardię z odbicia. W skrajnych przypadkach, nadciśnienie z odbicia może prowadzić do udaru mózgu. Nie należy nagle odstawiać tyzanidyny; lek odstawiać stopniowo. Zaburzenia czynności
wątroby: odnotowano zaburzenia czynności wątroby po podaniu tyzanidyny, ale rzadko po podaniu dawek <12 mgdobę. Przez pierwsze 4 miesiące zaleca się comiesięczne kontrole wskaźników czynności wątroby u pacjentów otrzymujących
dawki ≥12 mg i u pacjentów z klinicznymi objawami wskazującymi na zaburzenie czynności wątroby (tj. nudności niewiadomego pochodzenia, brak łaknienia lub uczucie zmęczenia). Stosowanie leku należy przerwać jeśli aktywność AlAT
lub AspAT w surowicy jest >3 x GGN. Zaburzenia czynności nerek: U osób z zaburzeniami czynności nerek (Clkr <25 ml/min) ogólnoustrojowa ekspozycja na tyzanidynę może być 6-krotnie większa niż u osób z prawidłową czynnością nerek.
Leczenie należy rozpoczynać od dawki 2 mg raz na dobę. Dawkę leku należy zwiększać powoli, w zależności od tolerancji i skuteczności. Stosowanie kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu jest przeciwwskazane ze względu na ich
niepodzielność. W celu poprawy skuteczności leku należy najpierw zwiększać jednorazową dawkę dobową, a następnie częstość podawania. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku z innymi inhibitorami CYP1A2.
Stosowanie z fluwoksaminą lub cyprofloksacyną jest przeciwwskazane. Podczas stosowania tyzanidyny notowano reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksję, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd, wysypkę, pokrzywkę i rumień.
Należy obserwować pacjenta przez 1-2 dni po podaniu pierwszej dawki. Jeśli wystąpi anafilaksja lub obrzęk naczynioruchowy ze wstrząsem anafilaktycznym lub trudnościami w oddychaniu, lek należy natychmiast odstawić i wdrożyć
odpowiednie leczenie. Sirdalud zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Sirdalud MR zawiera sacharozę
i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomerazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Bardzo często: senność, zawroty głowy;
zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość w jamie ustnej; osłabienie mięśni; zmęczenie. Często: bezsenność, zaburzenia snu; niedociśnienie tętnicze; nudności; zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie aktywności aminotransferaz.
Niezbyt często: bradykardia. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (w tym anfilaksja, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka); omamy, splątanie; obwodowe zawroty głowy, dyzartria; niewyraźne widzenie; omdlenie; ból brzucha, wymioty;
zapalenie wątroby, niewydolność wątroby; świąd, wysypka; rumień, zapalenie skóry, osłabienie, zespół z odstawienia. Po podaniu małych dawek (np. w celu złagodzenia bolesnych skurczów mięśniowych) senność, zmęczenie, zawroty
głowy, suchość w jamie ustnej, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i zwiększenie aktywności aminotransferaz były zwykle łagodne i przemijające. Po podaniu większych dawek (w leczeniu
wzmożonego napięcia mięśni) działania niepożądane występujące po podaniu małych dawek występowały częściej i były bardziej nasilone, ale rzadko były przyczyną odstawienia leku. Mogą też wystąpić: wydłużenie odstępu QT i torsade
de pointes, niedociśnienie tętnicze, bradykardia, osłabienie mięśni, bezsenność, zaburzenia snu, omamy i ostre zapalenie wątroby. Zespół z odstawienia: po nagłym odstawieniu tyzanidyny notowano nadciśnienie tętnicze (w skrajnych
przypadkach może prowadzić do udaru) i tachykardię z odbicia. Działania niepożądane należy zgłaszać za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL: Al. Jerozolimskie 181C;
02-222 Warszawa; tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub podmiotowi odpowiedzialnemu. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Poland Sp. z o.o. Pozwolenie Prezesa URPL: R/6713 (Sirdalud); R/6714
(Sirdalud MR). Kategoria dostępności: lek wydawany na receptę. Informacji o leku udziela Novartis Poland Sp. z o.o. ,ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, tel.23754888. www.novartis.pl Dane dotyczące refundacji: cena detaliczna/
wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (dla pacjentów z stwardnieniem rozsianym) wynosi: Sirdalud® MR 6 mg – 53,67 zł/23,20 zł. Detaliczna cena urzędowa i odpłatność dla świadczeniobiorcy (pacjenta) na podstawie Obwieszczenia
Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2021 r.
SIRD/001/02-2021
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Porozmawiajmy
o wynagrodzeniu
czynności, których wymaga od
nas pracodawca. Wielu
wyda się to zbędne, ale te
naprawdę potrafią znacząco się
różnić między dwiema aptekami.
Jeżeli zakres obowiązków się
zwiększył, jest to poważny
argument przemawiający za
wzrostem wynagrodzenia.
Kontroluj również regularnie ilość
pracy w ramach powierzonych
zadań, np. liczbę sprawdzanych
recept, obsłużonych
pacjentów czy wykonywanych
leków recepturowych.

mgr farm.
Agnieszka
Anczykowska

Czujesz, że zasługujesz
na wyższe wynagrodzenie? Przygotuj się
do rozmowy na temat
podwyżki.

N

egocjacje wynagrodzenia
to dla wielu bardzo
stresujący temat. Nie tylko dla
pracownika, ale często także dla
pracodawcy. Temat, na który
rzadko rozmawia się
w aptekach. Jest to jednak
nieodzowny element pracy
każdego człowieka i należy
się z nim zmierzyć. Uświadom
sobie, że do renegocjacji
pensji kiedyś dojdzie, warto
wtedy być przygotowanym.
Z B I E RZ JA K NA JW I ĘC EJ
A RG UME NT ÓW

Skompletuj dane
świadczące o efektywności.
Najlepsze będą konkrety, o ile
masz dostęp do ich analizy,
np. zwiększone przychody
i marża, zmniejszona wartość
leków przeterminowanych
i nierotujących, zmniejszona
wartość magazynu przy
utrzymanym poziomie
dostępności preparatów.
Wprowadzenie przez ciebie
do apteki zmian, takich jak
np. realizacja wniosków na
wyroby medyczne i wykazanie
zysków, które przyniosły.
MAGAZYN APTEKARSKI | MARZEC 2021

Określ swoje mocne
strony. Wydaje się to zbędne
w świecie aptecznym, gdzie
wiele osób wyróżnia jedynie
dwa lub trzy „stanowiska”?
Technik farmaceutyczny
i magister farmacji, na czele
z magistrem – kierownikiem.
Wielu specjalistów dokształca się
na kursach, studiach podyplomowych, rozwija we własnym
zakresie umiejętności, które
zdecydowanie stawiają ich w roli
nowoczesnego, kompetentnego
menedżera apteki. Liczne grono
uzupełnia specjalistyczną wiedzę
(np. z zakresu stosowania leków
u kobiet w ciąży i karmiących,
leczenia ran trudno gojących się),
co wpływa z kolei na jakość
doradzania pacjentowi oraz
pozwoli na wprowadzenie
opieki farmaceutycznej. Jeżeli
twoje umiejętności i podjęte
działania przyniosły pracodawcy
zyski, powinny stanowić bardzo
ważny element negocjacji.
Przeanalizuj zakres
obowiązków. Na początku
pracy warto postarać się
o szczegółowy pisemny opis

Zweryfikuj aktualne
wynagrodzenie na rynku
aptecznym. Porozmawiaj
z zaufanymi znajomymi, którzy
pracują na tym samym stanowisku. Sprawdź dostępne raporty
płacowe, które publikowane
są w sieci – choć na nie należy
uważać, ponieważ wiele osób
zwraca uwagę, że mogą być
znacząco zaniżone. Jeżeli masz
taką możliwość, idź na kilka
rozmów o pracę. Pamiętaj, by
przy porównywaniu wziąć pod
uwagę zakres obowiązków
oraz wielkość apteki. Jeżeli
twoja dotychczasowa stawka
jest zaniżona, powiedz
o tym podczas rozmowy.
Poproś o ocenę
swojej osoby. Porozmawiaj
z szefostwem oraz ze współpracownikami, co sądzą o twojej
pracy. Dobra ocena może być
twoim atutem. Wskazanie
słabych stron (choć bywa
przykre) pozwala na pracę nad
swoimi umiejętnościami i rozwój.
R OZM OWA

Umów się na rozmowę
z pracodawcą. Tych ważnych
rozmów nigdy nie przeprowadzamy w biegu, pomiędzy
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jednym a drugim pacjentem.
Każdy pracownik zasługuje na
szacunek, dlatego pracodawca
musi poświęcić ci uwagę.
Uprzedź, co będzie tematem
rozmowy. Jeżeli już znasz termin,
zarezerwuj dużo czasu. Tego dnia
nie umawiaj innych spotkań,
odwołaj zobowiązania (np.
wizytę w warsztacie samochodowym, u fryzjera, w banku,
odbiór dzieci ze szkoły). Jeżeli
rozmowa się opóźni lub przedłuży, nie będziesz się stresować.
Przygotuj się,
korzystając z biznesowych
narzędzi. Dla wielu osób
rozmowa o finansach może
być wręcz paraliżująca, ale
strach można w dużym
stopniu opanować. Wyobraź
sobie sam przebieg spotkania.
Zwizualizuj pomieszczenie.
Przygotuj kluczowe argumenty,
które chcesz przedstawić
pracodawcy, ważna jest również
sama prośba o podwyżkę.
Wypowiedz przygotowane
kwestie na głos. Oswoisz się
z własnym głosem, dzięki czemu
poczujesz się pewniej podczas
właściwej rozmowy. Powtórz to
kilkukrotnie, najlepiej zmieniając
delikatnie wypowiadane
sformułowania – poszerzysz
zakres słownictwa, co również
poprawi komfort spotkania. Nie
ucz się zdań na pamięć – jeżeli
podczas recytacji coś zakłóci
wypowiedź, możesz nie być
w stanie kontynuować, zgubisz
wątek. Przeprowadź symulację
rozmowy z kimś bliskim lub
wykorzystaj do próby lustro.
Przygotowani, czas,
start! Postaraj się zachować
spokój. Używaj prostego,
zrozumiałego języka. Przedstaw
wcześniej przygotowane
argumenty, dlaczego zasługujesz
na podwyżkę. Unikaj porównań
z innymi pracownikami.
Argumenty „mam kredyt”,
„urodziło mi się dziecko’, „zepsuł
mi się samochód” są nie do
przyjęcia. Pracodawcy nie
interesują twoje zobowiązania

finansowe lub gospodarowanie
budżetem, rozmowa toczy się na
temat wyceny pracy. Zadeklaruj,
że po podwyżce nie osiądziesz
na laurach, dostaniesz dawkę
motywacji do dalszego rozwoju
apteki – to język korzyści, dzięki
któremu wydatek poniesiony na
podwyżkę zostanie odebrany
jako inwestycja, która przyniesie
zysk, a nie jako strata.
Przedstaw swoje
oczekiwania finansowe.
Miej na uwadze, że może dojść
do negocjacji stawki, dlatego
przygotuj zakres kwoty, a nie
sztywną wartość. Nie daj się
ponieść emocjom w kulminacyjnym momencie – nie groź,
że bez podwyżki odejdziesz
do innej apteki, jeśli nie masz
takiego zamiaru. Jeżeli masz inną
ofertę pracy, z której skorzystasz
w przypadku odmowy
pracodawcy, znajdujesz się
w lepszym położeniu, ponieważ
nie masz nic do stracenia.
Poinformuj wtedy, że chcesz
pozostać w aptece, ale aby
to było możliwe, oczekujesz
zwiększenia wynagrodzenia.
C O DA LE J?

Spełnił się twój wymarzony
scenariusz – pracodawca zgodził
się na podwyżkę, czas więc
podziękować i z uśmiechem
dodać ujmująco, że na pewno
nie zawiedziesz. Co jednak
odpowiedzieć, jak się zachować,
gdy usłyszysz odmowę? Nie
reaguj gniewem, powiedz, że
ci przykro. Zapytaj delikatnie
o powód odmowy. Może nim
być słaba kondycja finansowa
apteki, a może pracodawca
oczekuje od ciebie jakiejś
zmiany i poinformuje cię o niej
podczas rozmowy. Ustal, co
zrobić, by otrzymać podwyżkę.
Jasno sformułowane cele (np.
zwiększenie aptecznej marży
o konkretną wartość) będą
przydatne w przyszłości przy
ponownych negocjacjach.
Spytaj również, kiedy możesz
wrócić do rozmowy.

Jeżeli otrzymasz jednoznaczny
przekaz, że nie możesz liczyć
na podwyżkę, a ty czujesz, że
na nią zasługujesz, pomyśl
o zmianie pracy. Często
nowo przyjmowane osoby
są w stanie wynegocjować
stawki wyższe od pracowników
z dłuższym stażem. Kilkukrotna
zmiana pracy na przestrzeni
kilku lat może zwiększyć
twoje wynagrodzenie o nawet
kilkadziesiąt procent, podczas
gdy bardzo trudno uzyskać
taki wynik w jednej firmie.
Rynek apteczny podlega
ciągłym zmianom. Kluczowe
pozostają unikatowe uprawnienia, ponieważ bez magistra
farmacji apteka nie może
funkcjonować. Przed nami
nowy rozdział – zbliżamy się do
wprowadzenia opieki farmaceutycznej. Farmaceuta coraz
częściej pełni również rolę
menedżera apteki. To powinno
wiązać się ze wzrostem wynagrodzenia. Pracodawcy bardzo
często oceniają wykształcenie
oraz ewentualnie staż pracy,
nie biorąc pod uwagę
kompetencji danej osoby,
wyników. To bywa krzywdzące,
a przede wszystkim demotywujące. Najwyższy czas,
by nauczyć się negocjować
podwyżki. Powodzenia!

43

Jeżeli otrzymasz
jednoznaczny przekaz,
że nie możesz liczyć na
podwyżkę, a ty czujesz,
że na nią zasługujesz,
pomyśl o zmianie
pracy. Często nowo
przyjmowane osoby są
w stanie
wynegocjować stawki
wyższe od
pracowników
z dłuższym stażem.
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LEKOBAZA

Lekobaza
– właściwości i możliwości
wykorzystania podłoża
Lekobazy dostępne na rynku
różnią się nieco od siebie.
Porównując składy, mamy
dostępne trzy różne Lekobazy:
• Lekobaza Amara i Hascobaza
mgr farm.
Paulina Front

Lekobaza jest podłożem
o właściwościach
amfifilowych dzięki
obecności emulgatorów
O/W i W/O. Jest łatwo
zmywalna i bardzo dobrze
się rozsmarowuje. Dzięki
swoim unikalnym
właściwościom bardzo
dobrze sprawdza się przy
wykonywaniu maści
i kremów wielofazowych.

• Lekobaza Pharma Cosmetic
(Fagron), Lekobaza apteczna
(Galfarm), Lekobaza (Actifarm)
• Lekobaza Coel
i Lekobaza Galfarm
Mając do czynienia ze wszystkimi
podłożami, łatwo zauważyć,
że różnią się od siebie nieco
wyglądem. Jednak największą
różnicą z punktu widzenia
właściwości i trwałości wykonywanych leków jest obecność
(lub jej brak) kwasu sorbowego.
Substancja ta jest konserwantem
i może znacząco przedłużyć
okres przydatności wykonanego
leku. Jego stężenie w podłożach
go zawierających wynosi ok. 0,2%.
Jest to konserwant, który
również występuje w żywności
i zazwyczaj mamy do czynienia
z dodatkiem na poziomie
0,1-0,2%. Nie występuje on
w podłożach Fagronu, Actifarmu
i Galfarmu (Lekobaza apteczna),
jednak Galfarm ma dwa
rodzaje Lekobaz i Lekobaza
Galfarm jest konserwowana.
WŁA Ś C I WOŚC I

W zasadzie wynikają one wprost
ze składu podłoża. Zawartość
wody oscyluje w granicach 40%.
Dzięki temu po posmarowaniu
daje uczucie chłodzenia.
Obecność emulgatorów
zarówno typu W/O, jak
i O/W sprawia, że możemy łączyć
ze sobą substancje o różnym
charakterze, otrzymując stabilny,
wielofazowy układ. Dzięki ich
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obecności podłoże jest również
łatwo zmywalne. Stosowane
samodzielnie nawilża i natłuszcza
skórę bez pozostawiania tłustej
warstwy. Ponadto Lekobaza
ma pH przyjazne dla skóry.
ZASTOSOWAN I E

Z użyciem Lekobazy możemy
wykonać każdy rodzaj maści.
Warto jednak pamiętać, że
Lekobaza to podłoże, z którym
należy obchodzić się delikatnie.
Podczas zbyt intensywnego
mieszania (wysokie obroty
miksera) podłoże może
znacznie zwiększyć swoją
objętość, a dodatkowo jego
konsystencja się upłynnia.
M AŚC I ZAW I ESI N Y

To najłatwiejszy rodzaj maści,
jaki istnieje. Kluczowa jest tutaj
mikronizacja i jednolite rozproszenie substancji czynnych
w podłożu. Aby uzyskać jak
najlepsze rozproszenie substancji
czynnych, można wykonać ją
dwuetapowo. Po mikronizacji
substancji czynnych łączymy
je z częścią podłoża. Następnie,
gdy uzyskamy równomierne
rozproszenie (powstanie gładka
pasta), dodajemy resztę podłoża
i mieszamy. Dzięki tej technice
uzyskamy jednolitą maść
bez konieczności używania
wyższych obrotów miksera.
M AŚC I R OZT W ORY

Lekobaza ma zdolność do
chłonięcia wody, jednak jej
ilość rzutuje na ostateczną
konsystencję wykonanego
leku. W przypadku innych
podłoży maściowych „maść
roztwór” oznacza rozpuszczanie
substancji czynnej w podłożu

po podgrzaniu. Ze względu na
obecność wody w Lekobazie
podgrzewanie jej nie jest
wskazane. Jednak to właśnie
dzięki zawartości wody w samym
podłożu nie musimy (jak
w przypadku np. euceryny)
w celu rozpuszczenia substancji
czynnych dodawać kosztem
podłoża wody. Oczywiście
konieczne jest przeliczenie, czy
ilość wody będzie wystarczająca,
ale w wielu przypadkach
prawie 40 g wody na 100 g
maści to całkiem sporo.
Biorąc pod uwagę, że mamy
podłoża konserwowane,
rozpuszczanie w ten sposób
substancji czynnych jest
obarczone niewielkim
ryzykiem zanieczyszczenia
leku i znacząco przedłuża jego
trwałość. Często w różnych
miejscach można przeczytać,
że leki zawierające w swoim
składzie wodę mają krótką datę
przydatności i zazwyczaj tak
traktowana jest Lekobaza – jako
podłoże zawierające wodę.
M AŚC I EM U L S JE

Ze względu na obecność
emulgatorów W/O i O/W możemy
jednocześnie mieszać roztwory
wodne i olejowe – np. roztwór
wodny mocznika i roztwór
olejowy palmitynianu retinolu
w oleju rzepakowym lub lnianym.
Używanie niskich obrotów (oprócz
samego zjawiska „puchnięcia”
Lekobazy) ma tutaj dodatkowe
uzasadnienie: stabilniejsze
emulsje otrzymujemy przez
długotrwałe mieszanie na niskich
obrotach, a nie krótkie mieszanie
na wysokich obrotach. Łatwo
to sprawdzić w domu i ubić
śmietanę na dwa sposoby:
stosując dłuższy czas ubijania

receptura apteczna
LEKOBAZA

i niskie obroty oraz stosując krótszy
czas ubijania i wysokie obroty.
Obie mogą się udać, jednak jedna
z nich będzie bardziej puszysta
i utrzyma swoją konsystencję.

działać. Należy to uwzględnić
przy określaniu trwałości i tak
wykonany lek (z dużą zawartością
wody) przechowywać w lodówce.
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sporządzania leku i pokażemy
pacjentowi, jak poprawnie
korzystać z tuby, ryzyko skażenia
leku pod względem mikrobiologicznym będzie niewielkie.

NI E Z G O DNO Ś C I

Lekobaza ma zdolność do
wiązania wody i spokojnie uda się
wykonać kremy, dodając
praktycznie nieograniczone ilości
wody, jednak podłoże ulegnie
znacznemu rozrzedzeniu i bardziej
będzie przypominało emulsję
niż krem. Podobne zjawisko
można zaobserwować w podłożu
żelowym – Celugelu. Dodając
kolejne porcje roztworu, uzyskujemy coraz lżejszą i coraz bardziej
lejącą konsystencję. W niektórych
przypadkach efekt może być
zamierzony, ponieważ im większa
ilość wody, tym mocniejsze
uczucie chłodzenia, łatwiejsze
smarowanie i szybsze wchłanianie.
Jednak wtedy ważność takiego
leku ulega skróceniu, ponieważ
nawet jeśli używamy konserwowanego podłoża, zmniejszamy
jego stężenie na tyle, że nie będzie

Jako substancje dające
niezgodności z Lekobazą
możemy wymienić:
• siarczan cynku,
• chlorowodorek tetrakainy,
• chlorowodorek lidokainy.
Niezgodność polega na rozrzedzeniu się podłoża, możliwe
jest doprowadzenie podłoża
nawet do stanu ciekłego.
T RWA ŁO Ś I UWA GI
T E C HNI C Z NE

Podczas doboru podłoża warto
zwracać uwagę na jego parametry.
Wybór podłoża z konserwantem
pozwoli nam na sporządzenie
leku o dłuższej trwałości. Nawet
w przypadku dodatku wody, jeśli
zachowamy odpowiednie warunki

Lekobaza ma dość lekką konsystencję, więc stosując końcówki
dozujące, dodatkowo minimalizujemy kontakt wykonanego leku
z czynnikami niesprzyjającymi
jego trwałości. Im więcej wody
dodajemy do podłoża, tym staje
się ono płynniejsze i podczas
emulgowania dużych ilości wody
uzyskamy konsystencję rzadszą
od wyjściowego podłoża, co
wiąże się z wyborem końcówki
dozującej o mniejszej średnicy.
Mit, że leki recepturowe są ważne
bardzo krótko (np. tydzień czy dwa
tygodnie), jest nadal żywy, jednak
głębiej wgryzając się w niuanse
dotyczące receptury aptecznej,
zobaczymy, że nie wszystko jest
takie jednoznaczne. Wszystko
zależy od zastosowanych technik
oraz późniejszego sposobu
stosowania leku przez pacjenta.
R E K L A M A

Podczas doboru
podłoża warto
zwracać uwagę na
jego parametry.
Wybór podłoża
z konserwantem
pozwoli nam na
sporządzenie leku
o dłuższej trwałości.
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Jak zatrzymać na dłużej
poczucie własnej wartości?
PAT R O N AT M U LT I - G Y N

Poczucie własnej wartości to relacja z samym sobą kształtowana przez myśli
o sobie, emocje oraz zachowania. Wyraża się w miłości do siebie, dbaniu
o siebie, poznawaniu i realizowaniu własnych potrzeb. Składa się na nie wiele
czynników, m.in. akceptacja siebie, poczucie sensu tego, co robię, odpowiedzialność za siebie i swoje życie... O każdym z nich można by napisać książkę.

J

ak się ma moje
poczucie wartości?
Jak i co ja właściwie
o sobie myślę i czuję?
Wzmacnianie poczucia własnej
wartości wymaga spotkania się
ze sobą, wyjścia ze skorupki
ochronnej i przyjrzenia się
zasobom i brakom, możliwościom i ograniczeniom. Poczucie
własnej wartości to nie
przekonanie, że jestem super we
wszystkim i nic nie muszę
zmieniać. To świadomość tego,
że w czymś jestem naprawdę
dobra, a w czymś innym nie. To
znajomość zarówno mocnych
stron, czyli tego, co lubimy robić,
co daje nam poczucie mocy, jak
i słabości, czyli robienie, tego, co
nam odbiera moc i wrzuca
w poczucie bycia słabym. To
decyzja o tym, co chcę zmieniać,
rozwijać i pielęgnować.

Dobra wiadomość jest taka, że
mamy wpływ na poczucie
własnej wartości. Możemy je
wzmacniać, wymaga to decyzji
i konsekwentnego działania
w poznaniu siebie. Tego, co nas
kręci i kreowaniu życia zgodnie
ze swoimi celami, wartościami
i marzeniami.

dla naszego prywatnego
gremlina. On żywi się wątpliwościami, słabościami, niezdecydowaniem. Im większą siłę mu
dajemy, tym bardziej się rządzi
i panoszy, a nam trudniej
zawalczyć o pewność, że
jesteśmy wartościowi tacy, jacy
jesteśmy...

Tym, co najczęściej osłabia nasze
poczucie własnej wartości, są
nasze ograniczenia, do których
przywiązujemy dużą wagę.
Nakładamy na siebie nierealne
oczekiwania albo oczekiwania
innych wobec nas. Windujemy
swoją poprzeczkę, zamiast skupić
się na tym, co naprawdę nas
buduje i nakręca.

Potknięcia będą zawsze, musisz
tylko wiedzieć, dokąd zmierzasz!
Twoim celem jest poczucie, że
jesteś wartościową osobą, która
zasługuje na dobrostan w życiu.
Warto żyć takim życiem, które cię
cieszy. Doceniaj swoje starania,
osiągnięcia i zauważ, jak
wartościową osobą jesteś już
teraz – dla siebie i dla innych.

Nasze porażki, za wysoko
postawione poprzeczki,
niespełnione oczekiwania
(własne lub innych) są pożywką

„Sześć filarów poczucia własnej
wartości” Nathaniel Branden
Dagmara Kołodziejczyk

Dagmara Kołodziejczyk

Całe swoje życie zawodowe pracuję jako psycholog i coach.
Wspieram we wzmacnianiu pewności siebie i poczucia własnej wartości, w budowaniu relacji opartych na zaufaniu
i współodpowiedzialności. Prowadzę warsztaty i coachingi dla kobiet w zakresie wzmacniania odwagi do bycia sobą, wykorzystywania swojego
potencjału do bycia liderką wrażliwą, autentyczną i pewną siebie. Inspirującą innych do wyrażania własnego zdania i realizowania marzeń.
Pracuję z biznesem, pomagam liderom w doskonaleniu kompetencji przywódczych, we wzmacnianiu zaangażowania wśród pracowników
oraz budowaniu relacji opartych na zaufaniu, otwartej i skutecznej komunikacji. Pracuję w podejściu holistycznym, wierząc, że nasze ciało, umysł
i serce wpływają na siebie wzajemnie. Dlatego powinniśmy na co dzień dbać o siebie, w każdym aspekcie dążąc do równowagi i harmonii.
Wspierając kobiety w byciu spełnionymi w życiu prywatnym i zawodowym, współtworzę autorski program „Prawdziwa Ja”, dedykowany
wszystkim Kobietom, które dążą do życia z radością i odwagą. W życiu ważne są dla mnie relacje oparte na otwartości i byciu sobą oraz pasja
wkładana we wszystko, co robię. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą, marzycielką, podróżniczką, tancerką i joginką amatorką :)
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SCHORZENIA

Hemoroidy – objawy,
leczenie, przyczyny
Hemoroidy to guzki
krwawnicze naturalnie
występujące w kanale
odbytu. Stan patologiczny
związany z hemoroidami
to choroba hemoroidalna
(żylaki odbytu), która
występuje, gdy guzki
krwawnicze objęte są
stanem zapalnym. Objawy
hemoroidów to krwawienie z odbytu, krew
w stolcu, pieczenie, ból
w czasie wypróżniania.

Do leczenia hemoroidów wykorzystywane są preparaty
w różnych postaciach,
np. czopki (z substancjami czynnymi sprawdzonymi w walce
z hemoroidami,
np. tlenkiem cynku
i taniną), maści i żele
łagodzące objawy.
Na rynku
dostępne są
również produkty
kosmetyczne do mycia
dla osób z hemoroidami,
np. w postaci pianki.

H

emoroidy, czyli guzki
krwawnicze odbytu
(krwawnice), to
fizjologiczna część struktury
odbytu. Jak wyglądają hemoroidy? To trzy poduszkowate
jamiste naczynia żylne, które
w umiarkowanym stopniu
wypełnione są krwią. Funkcją
hemoroidów jest kontrola
oddawania gazów i stolca oraz
uszczelnienie odbytu (w czasie
oddawania stolca hemoroidy
rozszerzają się i kurczą).
Choroba hemoroidalna,
potocznie nazywana hemoroidami, polega na nadmiernym
nabrzmieniu guzków krwawniczych. W wyniku tego procesu
hemoroidy zaczynają uciskać
otaczające je nerwy. Pierwsze
objawy hemoroidów to: uczucie
świądu, śluz w stolcu, krwawienie
z odbytu. W zależności od tego,
który splot żylny uległ przekrwieniu i nabrzmieniu, wyróżnia się
hemoroidy wewnętrzne (dają
objawy, ale nie są widoczne
w pierwszej fazie choroby) oraz
hemoroidy zewnętrzne (są
widoczne w okolicy odbytu).
O B JAW Y HE MOR OI D ÓW

Objawy hemoroidów zewnętrznych to świąd, pieczenie
i krwawienie z odbytu. Gdy hemoroidy zewnętrzne są duże, mogą
w nich powstać zakrzepy, co
może prowadzić do martwicy
tkanek. Hemoroidy zewnętrzne
utrudniają zachowanie higieny
okolic odbytu, uszkodzona skóra
podatna jest na infekcje.
Hemoroidy wewnętrzne zwykle
są bezbolesne, charakterystycznym pierwszym objawem jest
niewielkie krwawienie z odbytu.
Objawy hemoroidów
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wewnętrznych to świąd, pieczenie
i krwawienie z odbytu. Gdy są
duże, mogą w nich powstać
zakrzepy, co może prowadzić do
martwicy tkanek.
Przyczyna choroby hemoroidalnej nie jest do końca poznana,
ale znane są czynniki, które
zwiększają ryzyko jej wystąpienia. Są to: częste zaparcia,
biegunka, zaburzenia rytmu
wypróżnień, siedzący tryb życia,
otyłość, brak aktywności
fizycznej, niska zawartość
błonnika w diecie, ciąża.
Na większe ryzyko choroby
hemoroidalnej narażone są osoby
z wrodzonym brakiem zastawek
żylnych w żyłach trzewnych,
marskością wątroby oraz guzami
miednicy małej. Uwaga! Skrzepy
krwi, ciemna, smolista krew
w stolcu, czarny stolec – takie
objawy zwykle wskazują na
poważniejsze choroby i wymagają dalszej diagnostyki.
Jak uniknąć hemoroidów?
Pamiętaj o aktywności fizycznej,
unikaj długotrwałego siedzenia,
pamiętaj o higienie intymnej, dbaj
o regularne wypróżnienia, unikaj
potraw sprzyjających zaparciom,
pamiętaj o błonniku w diecie.
Leczenie hemoroidów zależy od
stopnia zaawansowania choroby
hemoroidalnej. Żylaki odbytu nie
są niebezpieczną chorobą – pod
warunkiem, że odpowiednio
wcześnie problem zostanie
zgłoszony lekarzowi.
J AK W Y G L ĄD A B ADAN I E
H EM OR OI D ÓW ?

W przypadku podejrzenia
hemoroidów na początek należy
udać się do lekarza pierwszego

kontaktu. Powinien on wykonać
proste badanie per rectum
(palcem przez odbyt), często
wykonywane w proktologii,
urologii i ginekologii. Dzięki temu
możliwe jest nie tylko rozpoznanie
hemoroidów, ale też ocena
odbytu i narządów sąsiadujących
z odbytnicą. Lekarz od hemoroidów to proktolog (lub chirurg
proktolog), który specjalizuje się
w leczeniu chorób końcowego
odcinka jelita grubego (hemoroidy, ból podczas wypróżniania,
nietrzymanie stolca, krew
w stolcu, ropne wycieki, śluz,
owrzodzenia).
Przyczynami choroby hemoroidalnej w ciąży i po porodzie są
m.in.: powiększanie się macicy
i ucisk na żyły jamy brzusznej
i miednicy; fizjologiczne zmiany
w obrębie jamy brzusznej; wzrost
ciśnienia żylnego w żyłach okolicy
odbytu; przewlekłe zaparcia; silne
parcie w czasie porodu. Leczenie
hemoroidów w ciąży jest
ograniczone (niektóre leki nie
mogą być stosowane u kobiet
ciężarnych), zaleca się zwykle
leczenie zachowawcze aż do
rozwiązania. Hemoroidy często
znikają po ciąży, ale mogą też
pojawić się po porodzie – na
skutek silnego parcia w czasie
porodu. Każde zmiany w obrębie
odbytu (guzki, śluz w kale, krew
w kale) powinny być konsultowane z lekarzem.
Objawy hemoroidów są podobne
do objawów innych chorób,
takich jak: ropnie odbytowo-odbytnicze, przetoki, szczelina
odbytu (rana w kanale odbytu),
zapalenie zwieraczy odbytu.
Jacek Krajl, Apteline.pl
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U K Ł A D KO S T N O - S TAW O W Y

O sprawnych
kościach i stawach
Kości. Bez nich nasze ciało
by... nie wyglądało. Bez
nich – a także bez
stawów, dzięki którym
cała ta kostna konstrukcja
jest ruchoma – nie
moglibyśmy chodzić,
biegać, skakać, a także
schylać się, dźwigać
i podnosić. Musimy więc
o nie dbać, bo ich
sprawność – z różnych
względów – może się
z czasem pogarszać.

J EDZEN I E M A ZN A C ZENIE

D

orosły człowiek ma
206 kości. Wszystkie
składają się na szkielet,
który jest rusztowaniem dla
naszego ciała. Kości chronią
też nasze wewnętrzne narządy
przed urazami: czaszka osłania
mózg, klatka piersiowa – serce
i płuca, kręgosłup – rdzeń
kręgowy, a miednica – narządy
rozrodcze. Wypełnione
szpikiem kości pełnią również
funkcję krwiotwórczą.

i sprężystość kości. Natomiast
składniki nieorganiczne to:
fosforan wapnia, węglan
wapnia, chlorek wapnia, fluorek
wapnia, fosforan magnezu czy
zasadowe sole sodu i potasu.
Związki te odpowiadają za
gęstość mineralną kości, a ta im
wyższa, tym większa siła kości
i mniejsza podatność na
złamania.

A co możemy powiedzieć
o stawach? W ludzkim ciele
znajduje się ponad 100
różnego rodzaju stawów. Stawy
to ruchome połączenia między
kośćmi zapewniające im
zdolność swobodnego ruchu
względem siebie oraz
wspaniałe amortyzatory
pochłaniające wstrząsy.
Wspaniałe, ale nie niezniszczalne, podobnie jak kości.

Klasycznym typem stawu jest
staw maziówkowy, który składa
się z torebki stawowej, jamy
stawowej i delikatnej chrząstki
pokrywającej powierzchnie
stawowe, zapewniającej płynny
ruch kości bez tarć. Kości
każdego stawu są również
oddzielone od siebie tzw.
powierzchnią wewnątrzstawową, w której znajduje się płyn
maziówkowy dostarczający
chrząstkom ważnych składników odżywczych i zapobiegający tarciu rozmaitych warstw
chrząstki. Warto przy tym
zauważyć, że zużywanie się
chrząstki stawowej to proces
naturalny, a najprostszym jego
wytłumaczeniem jest nieustające obciążenie i praca naszych
stawów w ciągu całego życia.

C O W KO Ś C I A C H SI ED ZI ?

Kości w 20 proc. składają się
z wody, pozostałe elementy
budujące kość można podzielić
na organiczne i nieorganiczne.
Do składników organicznych
zaliczamy osseinę, która
odpowiada za elastyczność
MAGAZYN APTEKARSKI | MARZEC 2021

B U D OWA STAW ÓW

Ochronę kości i stawów
wspomóc może odpowiednia
dieta, czyli taka, w której
znajdzie się np. mleko, kefir lub
jogurt. Nabiał to bowiem
doskonałe źródło pełnowartościowego białka, budulca
chrząstki stawowej, i bogate
źródło wapnia, który wraz
z fosforem buduje i utrzymuje
kości w dobrym stanie.
Źródłem wapnia jest też żółty
ser, żółtka jaj, ryby, rośliny,
np. kapusta, brokuły, kalarepa,
rabarbar, oraz kasza jęczmienna
i gryczana, orzechy, migdały,
figi, czekolada.
W diecie takiej potrzebne są też
– m.in. do produkcji mazi
stawowej – zboża i rośliny
strączkowe. Warto też postawić
na bogate w łagodzące stany
zapalne kwasy omega-3
i witaminę D ryby morskie oraz
zawierające kwas oleinowy
oliwę z oliwek, olej lniany i olej
rzepakowy. Dla uelastycznienia
stawów dietę warto również
wzbogacić w warzywa i owoce,
które są źródłem antyoksydantów, w tym beta-karotenu,
witaminy C i flawonoidów.
Związki te zapobiegają
rozwojowi procesu zwyrodnieniowego i opóźniają starzenie
się stawów, a witamina C jest
dodatkowo niezbędna do
wytwarzania kolagenu, który
buduje chrząstkę, poprawia
stan tkanki łącznej i odpowiada
za kondycję stawów i ścięgien.
A napoje? Jeśli lubimy gotowe
soki owocowe, szukajmy tych,
które są wzbogacone w wapń,
potas i witaminy. Jeśli lubimy
soki świeżo wyciskane,
z pewnością ucieszy nas
wiadomość, że te też pomagają
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i kościom, i stawom. Świeży sok
zawiera bowiem sporo
antyoksydantów, a te, jak
wiadomo, wypłukują z naszego
organizmu wolne rodniki, które
niszczą tkankę kości i doprowadzają do degeneracji stawów.
W AK TYWNYM CIELE
ZDRO WE S TAWY
I PIS ZCZELE

Niski poziom aktywności
fizycznej lub jej zupełny brak
przyczynia się do zmniejszenia
gęstości kości, a to już pierwszy
krok do osteopenii, a później do
osteoporozy. To raz. Dwa –
chcąc mieć mocne kości,
powinniśmy pamiętać, że nie
lubią one otyłości ani nadwagi,
bo każdy nadprogramowy
kilogram to dodatkowe
obciążenie dla układu kostnego.
Dlatego – oprócz jedzenia
pięciu lekkostrawnych

posiłków dziennie i oprócz
picia przynajmniej dwóch
litrów wody – ruszajmy się,
biegajmy, maszerujmy.
Pokochajmy jazdę na rowerze,
grę w tenisa, koszykówkę
i siatkówkę. Warto też
regularnie pływać. Pływanie
bowiem zwiększa masę
mięśniową, a silne mięśnie są
doskonałą podporą dla
słabych kości. Poza tym dzięki
pływaniu mamy giętkie
i wytrzymałe stawy.
Nikogo nie trzeba chyba
przekonywać, że chorobom
stawów lepiej zapobiegać niż
je leczyć. Dlatego, oprócz
stosowania odpowiedniej
diety i nieprzeciążania stawów
nadmiernym wysiłkiem
i zbędnymi kilogramami, warto
– podobnie jak w przypadku
kości – postawić na aktywność
fizyczną, dzięki której zachowamy ich ruchomość.

Dla dobra naszych stawów
powinniśmy się więc ruszać, ale
rozsądnie – codziennie gimnastykować, chodzić na spacery
(np. z kijkami do nordic walkingu,
które skutecznie odciążają stawy
przy takim ruchu), a także – jak już
wspomnieliśmy – dużo pływać,
nie zapominając przy tym, że jeśli
już uprawiamy jakiś sport
regularnie, np. biegamy, musimy
dać stawom odpocząć, co
oznacza, że treningi nie mogą być
zbyt intensywne, a przerwy
między nimi muszą być
zauważalne (np. udział w maratonie powinien być poprzedzony treningiem kilkumiesięcznym, a nie intensywnym
dwutygodniowym).
OST EOPEN I A – C H OR OB A
OSÓB W K AŻD Y M W I EK U

Osteopenia to choroba
polegająca na zmniejszeniu
gęstości mineralnej kości. Może
R E K L A M A
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Kości w 20 proc. składają się z wody, pozostałe
elementy budujące
kość można podzielić
na organiczne i nieorganiczne. Do składników organicznych
zaliczamy osseinę, która
odpowiada za elastyczność i sprężystość
kości.

być związana z wiekiem, ale nie
musi, może się bowiem pojawić
nawet u młodego człowieka.
Osteopenia, podobnie jak
osteoporoza, często dotyka
kobiety po menopauzie.
Wówczas bezpośrednią
przyczyną zmniejszenia masy
kostnej jest niedobór estrogenów. Osteopenia może być
również wynikiem prowadzenia
niewłaściwego stylu życia, np.
czterdziestolatka: źle zbilansowanej diety, braku ruchu,
nadmiernego spożycia
alkoholu, palenia tytoniu,
a także stosowania niektórych
leków, w tym glikokortykosteroidów. Osteopenia może też
pojawić się przy celiakii. Oprócz
osteopenii dotykającej
dorosłych możemy też mieć do
czynienia z osteopenią
wcześniaczą, która występuje
między 6. a 12. tygodniem
życia. W takiej sytuacji przyczyną pojawiania się choroby jest
niewystarczająca podaż białek,
fosforu i wapnia. Jednym z objawów osteopenii jest ból kości.

a więc układ ćwiczeń, bez
których stawy ulegają coraz
większym zniekształceniom.
Brzmi to jak paradoks, ale to
ruch, mimo że sprawia ból,
powstrzymuje rozwój choroby.
Jego brak wpływa niekorzystnie na odżywianie chrząstki
stawowej i wytwarzanie przez
błonę maziową specjalnego
płynu, którego zadaniem jest
zmniejszanie tarcia między
elementami tworzącymi staw.
Poza tym dobrze na sprawność
stawów wpływają masaże,
w tym masaże wodne, oraz
leczenie ciepłem i zimnem,
elektroterapia, ultrasonoterapia
i magnetoterapia.

RUC H DO B RY TAK ŻE
NA B Ó L

Przypomnijmy, kolagen
reguluje elastyczność chrząstek
i pobudza organizm do
produkcji odpowiedniej ilości
mazi stawowej. To dzięki temu
poruszanie się jest bezbolesne,
a nasze kończyny mają pełen
zakres ruchów (maź stawowa
zmniejsza tarcie spowodowane ruchami kończyn; kiedy jest
jej zbyt mało, podczas
poruszania odczuwamy ból).

Leczenie chorób stawów ma
charakter kompleksowy
i polega na indywidualnym
doborze metod w zależności
od stopnia rozwoju choroby.
Oprócz leczenia farmakologicznego konieczna jest
np. rehabilitacja ruchowa,

K OL AG EN Z APT EK I .
N A C H R ZĄST K I I STAW Y

Co jeszcze oprócz odpowiedniej diety i ruchu możemy
zrobić dla sprawności swoich
stawów? Możemy zafundować
im suplementację. Na przykład
kolagenem.

Niestety, ilość kolagenu
w organizmie zmniejsza się wraz
z wiekiem – włókna kolagenowe
zaczynają zanikać już około
25. roku życia. Do niedoborów
kolagenu przyczyniają się
również choroby oraz – uwaga!
– regularna i wzmożona
aktywność fizyczna.
W trosce o stan naszych stawów
warto więc dostarczać do
organizmu kolagen z zewnątrz
w postaci dostępnych w aptece
suplementów diety.
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K OL AG EN A W R ODZONA
Ł AM L I W OŚ K OŚ C I

Wrodzona łamliwość kości to
grupa chorób uwarunkowanych genetycznie, polegających na zaburzeniach
w prawidłowej budowie
kolagenu (głównego składnika
tkanki łącznej). Choroby te
objawiają się nadmierną
kruchością kości. Złamania
następują nie tylko w wyniku
upadku, ale także z błahych
powodów, często samoistnie,
np. w czasie snu (najczęściej
ulegają im kości ramion i nóg).
WAP W PR OSZ KU
I TAB L ET C E

Wapń jest ważny dla mięśni,
układu nerwowego, stawów, ale
przede wszystkim dla naszych
kości. Powinniśmy więc w trosce
o mocne kości pomyśleć
o suplementacji wapnia,
zwłaszcza gdy jesteśmy po
czterdziestce, bo to w tym
czasie wapnia w naszych
kościach zaczyna powoli
ubywać (przyczynia się do tego
nie tylko nasz wiek, ale
i choroby oraz przyjmowane
leki, w tym doustne preparaty
przeciwcukrzycowe oraz
niektóre farmaceutyki leczące
choroby układu krążenia czy
tarczycy). Tu jednak warto
zasięgnąć rady lekarza, który po
pierwsze może nas skierować
na badanie, dzięki któremu
będziemy wiedzieli, jak kruche
– bądź silne – są nasze kości,
a po drugie – podpowie, jak
duże ilości wapnia powinniśmy
przyjmować. Wapń jako
suplement diety dostępny jest
w aptekach pod postacią
tabletek, kapsułek czy preparatów do rozpuszczania w wodzie.
Co warto wiedzieć na temat
wapnia? Wapń pochodzenia
roślinnego jest znacznie gorzej
przyswajany niż wapń pochodzenia zwierzęcego. Jest
wypłukiwany z organizmu przez
sól. Wchłanianie wapnia
utrudnia kwas szczawiowy,
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obecny np. w szpinaku i natce
pietruszki. By został wchłonięty
przez organizm, potrzebuje
witamin C, A, D oraz magnezu, ale
w żadnym wypadku nie powinien
być przyjmowany z żelazem,
ponieważ ten blokuje jego
przyswajanie. Przewlekły
niedobór wapnia dotyczy ponad
50 proc. dzieci, a niedobór
witaminy D nawet 90 proc. z nich.

W aptekach można
znaleźć też zastrzyki
z hialuronianem sodu,
które stosowane są
bezpośrednio w problematyczne miejsce.

WI TA MI NA D
W O S T E O MA L AC J I

Osteomalacja to inaczej
rozmiękanie kości lub krzywica
dorosłych, czyli ciężka choroba
układu kostnego polegająca na
utracie wapnia i fosforu z tkanki
kostnej. Pierwiastki te są
podstawowymi składnikami kości
i ich utrata prowadzi do osłabienia
ich wytrzymałości. Występuje
u osób dorosłych, u których
brakuje witaminy D3. Niższa
gęstość kości sprawia, że są one
mniej odporne np. na złamania.
Charakterystyczne są zaburzenia
chodu, tzw. kaczy chód. Chory
bardzo szybko się męczy,
ponieważ mięśnie również są
osłabione.
Podstawową metodą leczenia
osteomalacji jest uzupełnienie
niedoboru witaminy D preparatami podawanymi doustnie (dawkę
ustalić musi lekarz). Poza tym
chory powinien przyjmować
wapń (również w dawkach
ustalonych przez lekarza).
Niedoboru fosforanów wynikającego z niedoboru witaminy D nie
leczy się, ponieważ ustępuje on
po uzupełnieniu niedoboru tej
witaminy.
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Czy chorobę można całkowicie
wyleczyć? Przy szybkiej diagnozie
i odpowiednim leczeniu – tak. Ze
statystyk wynika, że większość
chorych na osteomalację
spowodowaną niedoborem
witaminy D można całkowicie
wyleczyć w ciągu 6 miesięcy.
W przypadku osteomalacji
spowodowanej innymi chorobami, np. nerek, skuteczność terapii
zależy od leczenia choroby
pierwotnej.
OST EOPOR OZA. PR ZED
N I Ą T EŻ M OŻESZ SI Ę
U C H R ON I

Osteoporoza to choroba
polegająca na przyspieszonej
utracie masy kostnej. Kości stają
się porowate, kruche i mogą
ulegać złamaniom nawet
w wyniku lekkich urazów.
Występuje częściej u kobiet niż
u mężczyzn i dotyka zwłaszcza
osoby starsze. Na rozwój
choroby wpływają czynniki
genetyczne, szczupła budowa
ciała, dieta uboga w witaminę D,
białko oraz wapń. Ważną rolę
w zapobieganiu chorobie pełnią
hormony płciowe, testosteron
u mężczyzn i estrogeny u kobiet.
Ich niedobór przyspiesza rozwój
choroby. Osteoporoza jest tak
powszechna, że uznaje się ją za
jedną z chorób cywilizacyjnych.
A jak ją leczyć?
Osoby, u których zdiagnozowano osteoporozę, najczęściej
muszą przyjmować specjalne
preparaty wapniowe (jakie
dokładnie, decyduje lekarz – wybór suplementacji na własną
rękę nie jest dobrym pomysłem). Ratunkiem, a przede
wszystkim działaniem profilaktycznym jest też przyjmowanie
hormonów (np. testosteron
w zastrzykach dla mężczyzn),
jeśli ich poziom nie jest taki, jak
być powinien. Bardzo ważny jest
też ruch na świeżym powietrzu,
a także zmiana dotychczasowej
diety na dietę bogatą w wapń
(najlepszym źródłem wapnia
jest mleko, ale nie dlatego, że

zawiera go najwięcej, ale
dlatego, że z mleka jest on
najlepiej przyswajalny) oraz
witaminy D i C (witamina D jest
niezbędna do przyswajania
wapnia, a witamina C dodatkowo wspomaga budowę
kolagenu).
G D Y Ł U PI E I ST R Z YKA
R AT U N EK OD R ĘKI

A co robić, gdy w kościach łupie
i strzyka, a stawy bolą trochę albo
niemiłosiernie? W takiej sytuacji
najlepiej poprosić o radę lekarza,
ale gdy chcemy zadziałać szybko,
możemy szukać pomocy
u farmaceuty. Na aptecznych
półkach jest mnóstwo preparatów, które uśmierzą ból.
Wśród nich znajdziemy:
• maści i tabletki przeciwbólowe
– najczęstsze substancje
czynne obecne w maściach
i tabletkach przeciwbólowych
i jednocześnie przeciwzapalnych to ibuprofen, paracetamol oraz silniejsze, takie jak
diklofenak, naproksen,
ketoprofen;
• aerozole przeciwbólowe
i chłodzące – te pierwsze są
zalecane w ostrym bólu, te
drugie na stłuczenia, zwichnięcia, naciągnięcia i opuchnięcia;
• rozgrzewające plastry
przeciwbólowe – użycie ich
przyniesie ulgę m.in. przy
bólach pleców, mięśni, karku,
szyi czy stawów;
• chłodzące plastry przeciwbólowe – plastry takie
zawierają często mentol i olejki
eteryczne o działaniu
chłodzącym, dzięki czemu ból
jest mniej odczuwalny,
a obrzęk szybciej się zmniejsza;
• zastrzyki z hialuronianem sodu,
które stosowane są bezpośrednio w problematyczne
miejsce.
Joanna Grzegorzewska
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1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Amlessa z dn. 15.08.2019
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO AMLESSA 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amlessa, 4 mg + 5 mg, Amlessa, 4 mg + 10 mg, Amlessa, 8 mg + 5 mg, Amlessa, 8 mg + 10 mg, 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Amlessa, 4 mg + 5 mg,. Każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (co odpowiada 3,34 mg peryndoprylu) i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Amlessa, 4 mg + 10 mg. Każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (co odpowiada 3,34 mg peryndoprylu) i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Amlessa, 8 mg + 5 mg. Każda tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (co odpowiada 6,68 mg peryndoprylu) i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Amlessa, 8 mg + 10 mg. Każda tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (co odpowiada 6,68 mg peryndoprylu) i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu). 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Amlessa, 4 mg + 5 mg. Białe do prawie białych, okrągłe, lekko dwuwypukłe tabletki ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym napisem „U 1” po jednej stronie tabletki. Średnica: około 7 mm. Amlessa, 4 mg + 10 mg. Białe do prawie białych, dwuwypukłe tabletki w kształcie kapsułki, z linią podziału po jednej stronie.
Tabletki posiadają wytłoczony napis „U” po jednej stronie oraz „2” po drugiej stronie linii podziału. Wymiary: około 12,5 mm x 5,5 mm. Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki. Amlessa, 8 mg + 5 mg . Białe do prawie białych, okrągłe, dwuwypukłe
tabletki ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym napisem „U 3” po jednej stronie tabletki. Średnica: około 9 mm. Amlessa, 8 mg + 10 mg. Białe do prawie białych, okrągłe, dwuwypukłe tabletki, ze ściętymi krawędziami i linią podziału po jednej stronie. Tabletki posiadają wytłoczony napis „U” po jednej stronie oraz „4”
po drugiej stronie linii podziału. Średnica: około 9 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki. 4. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Produkt leczniczy Amlessa jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego i (lub) stabilnej choroby wieńcowej, jako leczenie zastępcze u pacjentów, u których objawy są
kontrolowane podczas jednoczesnego podawania peryndoprylu i amlodypiny, w takich samych dawkach jak w produkcie Amlessa. 5. DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA Dawkowanie. Produkt złożony nie jest odpowiedni do leczenia początkowego. Jeśli konieczna jest zmiana dawki, dawkę należy zmodyfikować
poprzez zmianę dawki poszczególnych składników leku. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i pacjenci w podeszłym wieku. U osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością nerek eliminacja peryndoprylu jest zmniejszona. Dlatego standardowa kontrola medyczna obejmuje w takim przypadku kontrolę stężenia kreatyniny i potasu. Produkt leczniczy Amlessa można stosować u pacjentów z klirensem kreatyniny ≥60 ml/min, natomiast nie jest on odpowiedni dla pacjentów z klirensem kreatyniny <60 ml/min. U tych pacjentów zalecane jest oddzielne dostosowanie dawki poszczególnych składników. Zmiany stężenia
amlodypiny w osoczu nie korelują ze stopniem zaburzeń czynności nerek. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby. Nie ustalono schematu dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Amlessa. Schemat dawkowania
u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie został ustalony, dlatego dostosowując dawkę należy zachować ostrożność, a dawka początkowa powinna być możliwie najmniejsza spośród wszystkich dostępnych dawek.W celu ustalenia optymalnej dawki początkowej i podtrzymującej
u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, należy oddzielnie dostosować dawkę amlodypiny i peryndoprylu. Nie przeprowadzono badań dotyczących farmakokinetyki amlodypiny u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. U tych pacjentów stosowanie amlodypiny należy rozpoczynać od najmniejszej
dawki i powoli ją zwiększać. Dzieci i młodzież. Nie należy stosować produktu leczniczego Amlessa u dzieci i młodzieży, ponieważ w tej grupie pacjentów nie ustalono skuteczności stosowania i tolerancji peryndoprylu, podawanego w monoterapii lub w skojarzeniu z amlodypiną. Sposób podawania. Podanie doustne.
Jedna tabletka na dobę w dawce pojedynczej, przyjmowana najlepiej rano, przed posiłkiem. 6. PRZECIWWSKAZANIA Związane z peryndoprylem: Nadwrażliwość na peryndopryl lub inne inhibitory ACE. Obrzęk naczynioruchowy związany z wcześniejszym podawaniem inhibitorów ACE, w wywiadzie. Dziedziczny lub
idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Drugi i trzeci trymestr ciąży. Jednoczesne stosowanie z produktem złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan. Nie rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Amlessa wcześniej niż po upływie 36 godzin od przyjęcia ostatniej dawki produktu złożonego zawierającego sakubitryl i walsartan. Pozaustrojowe metody leczenia powodujące kontakt krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym. Znaczne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki. Związane z amlodypiną: Ciężkie niedociśnienie. Nadwrażliwość na amlodypinę lub na
inne dihydropirydyny. Wstrząs, w tym wstrząs kardiogenny. Zwężenie drogi odpływu z lewej komory (np. zwężenie zastawki aortalnej dużego stopnia). Hemodynamicznie niestabilna niewydolność serca po przebytym ostrym zawale mięśnia sercowego. Związane z produktem leczniczym Amlessa. Wszystkie wymienione powyżej przeciwwskazania do stosowania poszczególnych składników produktu odnoszą się również do produktu złożonego Amlessa. Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Amlessa z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane
u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2). 7. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Związane z peryndoprylem Ostrzeżenia specjalne Nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem, rzadko zgłaszano obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani. Taka reakcja może wystąpić w każdym momencie leczenia. W takich przypadkach produkt leczniczy Amlessa należy natychmiast odstawić, a pacjenta poddać obserwacji,
aż do całkowitego ustąpienia objawów. W przypadkach, gdy obrzęk ogranicza się do twarzy i warg, objawy mijają zwykle bez leczenia, chociaż leki przeciwhistaminowe są pomocne w łagodzeniu objawów. Obrzęk naczynioruchowy krtani może zakończyć się zgonem. Gdy obrzęk obejmuje język, głośnię lub krtań,
powodując niedrożność dróg oddechowych, należy niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie. Może ono obejmować podawanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych. Pacjent powinien pozostać pod ścisłą kontrolą lekarską aż do całkowitego i trwałego ustąpienia objawów. Pacjenci z obrzękiem
naczynioruchowym, niezwiązanym z inhibitorami ACE, w wywiadzie, mogą należeć do grupy dużego ryzyka wystąpienia obrzęku podczas przyjmowania inhibitorów ACE. Obrzęk naczynioruchowy jelit występował rzadko u pacjentów leczonych ACE. U tych pacjentów występował ból brzucha (z towarzyszącymi wymiotami lub bez nich); w niektórych przypadkach nie zaobserwowano uprzedniego obrzęku twarzy, a stężenie inhibitora C-1esterazy pozostawało w normie. Obrzęk naczynioruchowy jelit rozpoznawano badaniem tomograficznym, ultrasonograficznym lub w trakcie zabiegu chirurgicznego. Jego objawy ustępowały
po odstawieniu inhibitora ACE. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i produktu złożonego zawierającego sakubitryl i walsartan jest przeciwwskazane z powodu zwiększonego ryzyka obrzęku naczynioruchowego. Nie rozpoczynać leczenia produktem złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan wcześniej niż po
upływie 36 godzin od przyjęcia ostatniej dawki peryndoprylu. Nie rozpoczynać leczenia peryndoprylem wcześniej niż po upływie 36 godzin od przyjęcia ostatniej dawki produktu złożonego zawierającego sakubitryl i walsartan. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i inhibitorów obojętnej endopeptydazy (NEP), np.
racekadotrylu, inhibitorów mTOR (np. syrolimusu, ewerolimusu, temsyrolimusu) lub wildagliptyny może prowadzić do zwiększenia ryzyka obrzęku naczynioruchowego (np. obrzęku dróg oddechowych lub języka, z zaburzeniami oddychania lub bez). Jeśli pacjent już przyjmuje jakiś inhibitor ACE, należy zachować
ostrożność rozpoczynając leczenie racekadotrylem, inhibitorami mTOR (np. syrolimusem, ewerolimusem, temsyrolimusem) lub wildagliptyną. Obrzęk naczynioruchowy jelit należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej bólów brzucha u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE. Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas
aferezy LDL W rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL) z siarczanem dekstranu występowały zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. Reakcjom tym można zapobiec poprzez czasowe odstawienie inhibitora ACE przed każdą aferezą.
Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE podczas leczenia odczulającego (np. na jad owadów błonkoskrzydłych) występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych pacjentów takie reakcje nie występowały, jeśli inhibitory ACE były okresowo odstawiane, ale pojawiały się po nieumyślnej ekspozycji na działanie tych leków. Neutropenia/Agranulocytoza/Małopłytkowość/Niedokrwistość Neutropenia/agranulocytoza, małopłytkowość oraz niedokrwistość były zgłaszane u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek oraz bez innych czynników
ryzyka, neutropenia występuje rzadko. Peryndopryl należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów z kolagenozami, leczonych lekami immunosupresyjnymi, przyjmujących allopurynol lub prokainamid albo jeśli współistnieją te czynniki ryzyka, szczególnie w przypadku istniejących wcześniej zaburzeń czynności nerek.
U niektórych z tych pacjentów rozwinęły się poważne zakażenia, w nielicznych przypadkach oporne na intensywną antybiotykoterapię. Jeżeli peryndopryl jest stosowany u tych pacjentów, zaleca się okresowe kontrolowanie liczby leukocytów, a pacjentów należy poinformować o konieczności zgłaszania wszelkich
objawów zakażenia (np. ból gardła, gorączka). Ciąża Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE w czasie ciąży. O ile kontynuacja leczenia inhibitorami ACE nie jest uznana za niezbędną, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa
stosowania w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, leczenie inhibitorami ACE należy niezwłocznie przerwać i, jeżeli jest to właściwe, rozpocząć terapię alternatywną. Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe Podczas leczenia inhibitorami ACE istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego oraz
niewydolności nerek u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki. Leczenie lekami moczopędnymi może stanowić dodatkowy czynnik ryzyka. Zmniejszona czynność nerek może przebiegać z jedynie niewielkimi zmianami stężenia kreatyniny w surowicy, nawet u pacjentów z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej. Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system, RAAS) Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme
Inhibitors, ACEi), antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu. Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz
ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II. Pierwotny aldosteronizm Na ogół pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe działające
poprzez hamowanie układu renina-angiotensyna. Z tego względu nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego. Środki ostrożności dotyczące stosowania Niedociśnienie Inhibitory ACE mogą powodować obniżenie ciśnienia tętniczego. Objawowe niedociśnienie występuje rzadko u pacjentów z niepowikłanym
nadciśnieniem tętniczym i jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z niedoborem płynów w wyniku leczenia moczopędnego, stosujących dietę z ograniczeniem soli, poddawanych dializoterapii, u pacjentów, u których wystąpiła biegunka lub wymioty, a także u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem reninozależnym.
U pacjentów z grupy dużego ryzyka objawowego niedociśnienia, podczas stosowania produktu leczniczego Amlessa należy uważnie kontrolować ciśnienie tętnicze, czynność nerek i stężenie potasu w surowicy krwi. Podobne zalecenia dotyczą pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobą naczyniową mózgu,
u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować wystąpienie zawału mięśnia sercowego lub incydentu naczyniowo-mózgowego. W razie wystąpienia niedociśnienia pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej na wznak oraz, w razie konieczności, podać 9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu we
wlewie dożylnym. Przemijające niedociśnienie nie stanowi przeciwwskazania do dalszego leczenia, które zazwyczaj przebiega bez trudności po zwiększeniu ciśnienia tętniczego na skutek uzupełnienia objętości płynów. Zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej/kardiomiopatia przerostowa Podobnie jak inne inhibitory ACE, peryndopryl należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze zwężeniem zastawki dwudzielnej oraz ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory, np. w wyniku zwężenia zastawki aorty lub kardiomiopatii przerostowej. Niewydolność nerek U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min) zaleca się oddzielne dostosowanie dawki poszczególnych składników. Rutynowe oznaczanie stężenia potasu i kreatyniny stanowi część standardowego postępowania medycznego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub
zwężeniem tętnicy zaopatrującej jedyną czynną nerkę, leczonych inhibitorami ACE, zaobserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy, zwykle odwracalne po zaprzestaniu terapii. Jest to szczególnie prawdopodobne u pacjentów z niewydolnością nerek. Jeśli również występuje nadciśnienie naczyniowo-nerkowe, istnieje zwiększone ryzyko ciężkiego niedociśnienia i niewydolności nerek. U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których wcześniej nie występowała choroba naczyniowo-nerkowa, nastąpiło, zwykle niewielkiego stopnia i przemijające, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny
w surowicy, szczególnie podczas jednoczesnego stosowania peryndoprylu i leku moczopędnego. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek. Niewydolność wątroby Rzadko, podczas stosowania inhibitorów ACE dochodzi do wystąpienia zespołu rozpoczynającego
się od żółtaczki cholestatycznej i postępującego do piorunującej martwicy wątroby oraz (czasami) zgonu. Mechanizm tej reakcji nie został jeszcze zbadany. Pacjenci przyjmujący inhibitory ACE, u których wystąpiła żółtaczka lub u których doszło do znaczącego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych powinni
natychmiast przerwać stosowanie inhibitorów ACE i uzyskać odpowiednią pomoc medyczną. Różnice etniczne Stosowanie inhibitorów ACE wiąże się z większą częstością występowania obrzęku naczynioruchowego u pacjentów rasy czarnej niż u innych ras. Tak jak w przypadku innych inhibitorów ACE, peryndopryl może
być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej, prawdopodobnie ze względu na większą częstość występowania małej aktywności reninowej osocza u pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym. Kaszel Podczas leczenia inhibitorami ACE zgłaszano występowanie kaszlu. Kaszel jest
zwykle suchy, uporczywy i ustępuje po zaprzestaniu leczenia. Podczas diagnostyki różnicowej kaszlu należy brać pod uwagę kaszel wywołany przez stosowanie inhibitora ACE. Operacje/Znieczulenie ogólne U pacjentów poddawanych dużym zabiegom operacyjnym lub otrzymujących znieczulenie preparatami, które
powodują niedociśnienie, produkt leczniczy Amlessa może blokować tworzenie angiotensyny II, wtórne do kompensacyjnego uwalniania reniny. Leczenie należy przerwać na dzień przed operacją. W razie wystąpienia niedociśnienia, którego przyczyną jest powyższy mechanizm, można je wyrównać przez zwiększenie
objętości płynów. Stężenie potasu Inhibitory ACE mogą powodować hiperkaliemię, ponieważ hamują uwalnianie aldosteronu. Działanie to jest zazwyczaj nieistotne u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Jednak u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, w wieku >70 lat, pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami współistniejącymi, w szczególności odwodnieniem, ostrą dekompensacją serca, kwasicą metaboliczną i (lub) u pacjentów przyjmujących suplementy potasu (w tym substytuty soli), leki moczopędne oszczędzające potas, lub pacjentów przyjmujących inne leki związane ze wzrostem stężenia potasu w surowicy
(np. heparyna, trimetoprym lub kotrimoksazol (znany także jako trimetoprym z sulfametoksazolem), a zwłaszcza leczonych antagonistami aldosteronu lub antagonistami receptora angiotensyny, może wystąpić hiperkaliemia. Hiperkaliemia może powodować ciężkie, czasem zakończone zgonem arytmie. Leki moczopędne oszczędzające potas i antagonistów receptora angiotensyny należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE oraz należy kontrolować stężenie potasu w surowicy i czynność nerek. Pacjenci z cukrzycą U pacjentów z cukrzycą leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną należy uważnie monitorować glikemię podczas pierwszego miesiąca podawania inhibitora ACE. Związane z amlodypiną Środki ostrożności dotyczące stosowania Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Okres półtrwania amlodypiny jest przedłużony, a wartości AUC są większe u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania amlodypiny. Stosowanie amlodypiny należy rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki oraz należy zachować ostrożność zarówno podczas rozpoczynania leczenia, jak również podczas zwiększania dawki amlodypiny. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy stopniowo zwiększać dawkę oraz zapewnić odpowiednią kontrolę. Pacjenci z niewydolnością serca Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością serca.
W długookresowym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo, w którym stosowano amlodypinę u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (III i IV klasa wg NYHA), zanotowano większą częstość wystąpienia obrzęku płuc u pacjentów stosujących amlodypinę w porównaniu z pacjentami stosującymi placebo. Antagonistów wapnia, w tym amlodypinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, ponieważ mogą zwiększać ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz zgonu. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek amlodypina może być stosowana w zalecanych dawkach. Stopień niewydolności nerek nie wpływa na zmianę stężenia amlodypiny w osoczu. Amlodypina nie podlega dializie. Pacjenci w podeszłym wieku U pacjentów w podeszłym wieku należy z ostrożnością zwiększać dawkę. Związane z produktem leczniczym Amlessa Wszystkie ostrzeżenia dotyczące
poszczególnych składników, jak wymieniono powyżej, należy także odnosić do produktu Amlessa. Środki ostrożności dotyczące stosowania Interakcje Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Amlessa oraz litu, leków moczopędnych oszczędzających potas lub suplementów potasu. Sód Ten produkt
leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”. 8. Działania niepożądane a. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Najczęściej zgłaszane działania niepożądane, występujące po oddzielnym podaniu peryndoprylu i amlodypiny to: obrzęk, senność, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy (zwłaszcza na początku leczenia), zaburzenie smaku, parestezja, zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie), szum uszny, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy i szyi, niedociśnienie tętnicze (i objawy związane z niedociśnieniem), duszność, kaszel, ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, zmiana rytmu wypróżnień, biegunka, zaparcie, świąd, wysypka, wykwit, obrzęk stawów (obrzęk okolicy kostek), kurcze mięśni, zmęczenie, astenia. b. Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych Poniżej przedstawiono
działania niepożądane, które były obserwowane podczas stosowania peryndoprylu lub amlodypiny podawanych oddzielnie, zgodnie z klasyfikacją układowo - narządową oraz według następującej częstości występowania: Bardzo często (≥1/10). Często (≥1/100 do <1/10). Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100).
Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000). Bardzo rzadko (<1/10 000). Nieznana (częstość nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Klasyfikacja układowo - narządowa. Działania niepożądane. Częstość występowania. Amlodypina. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: zapalenie błony śluzowej nosa - niezbyt często. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: leukopenia/neutropenia, małopłytkowość - bardzo rzadko. Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość - bardzo rzadko.
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Hiperglikemia - bardzo rzadko. Zaburzenia psychiczne: bezsenność, zmiany nastroju (w tym lęk), depresja - niezbyt często. Zaburzenia układu nerwowego: senność (zwłaszcza na początku leczenia), zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego (zwłaszcza na początku leczenia), ból
głowy (zwłaszcza na początku leczenia) - często, zaburzenia smaku, drżenie, niedoczulica, parestezje, omdlenie - niezbyt często, stan splątania - rzadko, wzmożone napięcie (hipertonia), neuropatia obwodowa - bardzo rzadko, zaburzenia pozapiramidowe - nieznana. Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia, podwójne
widzenie - często. Zaburzenia ucha i błędnika: szum uszny - niezbyt często. Zaburzenia serca: kołatanie serca - często, zawał mięśnia sercowego, prawdopodobnie wtórny do nadmiernego obniżenia ciśnienia u pacjentów z grupy dużego ryzyka - bardzo rzadko, zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, tachykardia
komorowa i migotanie przedsionków) - niezbyt często. Zaburzenia naczyniowe: nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy i szyi) - często, niedociśnienie (oraz objawy z nim związane) - niezbyt często, zapalenie naczyń krwionośnych - bardzo rzadko. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:
duszność - często, kaszel - niezbyt często. Zaburzenia żołądka i jelit: rozrost dziąseł , zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka - bardzo rzadko, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej - niezbyt często, bóle brzucha, nudności, niestrawność, zmiana rytmu wypróżnień, biegunka, zaparcia - często. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zapalenie wątroby, żółtaczka zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (przeważnie związane z cholestazą) - bardzo rzadko. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk Quincke’go, obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani,
rumień wielopostaciowy, reakcje nadwrażliwości na światło, zapalenie skóry złuszczające, Zespół Stevensa-Johnsona - bardzo rzadko, łysienie, plamica, przebarwienia skóry, nadmierna potliwość, świąd, wysypka, wykwit, pokrzywka - niezbyt często, toksyczne, martwicze oddzielanie się naskórka - nieznana. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: obrzęk stawów (obrzęk okolicy kostek), kurcze mięśni - często, ból stawów, ból mięśni, ból pleców - niezbyt często. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy, częstsze oddawanie moczu - niezbyt często. Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi: zaburzenia erekcji, ginekomastia - niezbyt często. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: obrzęk - bardzo często, zmęczenie, osłabienie - często, ból w klatce piersiowej, ból, złe samopoczucie - niezbyt często. Badania diagnostyczne: zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała - niezbyt
często. Peryndopryl Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: zapalenie błony śluzowej nosa - bardzo rzadko. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: eozynofilia - niezbyt często*, leukopenia/neutropenia, małopłytkowość, agranulocytoza lub pancytopenia, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z wrodzonym niedoborem
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej - bardzo rzadko. Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość - niezbyt często. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Hipoglikemia, hiperkaliemia, przemijająca po przerwaniu leczenia, hiponatremia - niezbyt często*. Zaburzenia psychiczne: zmiany nastroju (w tym
lęk), zaburzenia snu - niezbyt często. Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego (zwłaszcza na początku leczenia), ból głowy (zwłaszcza na początku leczenia), zaburzenia smaku, parestezje - często, omdlenie - niezbyt często, stan splątania, incydent naczyniowo-mózgowy, prawdopodobnie wtórny do znacznego niedociśnienia u pacjentów z grupy dużego ryzyka - bardzo rzadko, Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia - często. Zaburzenia ucha i błędnika: szum uszny, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego - często. Zaburzenia serca: kołatanie serca, tachykardia - niezbyt często*, zawał mięśnia
sercowego, prawdopodobnie wtórny do nadmiernego obniżenia ciśnienia u pacjentów z grupy dużego ryzyka, dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, tachykardia komorowa migotanie przedsionków) - bardzo rzadko. Zaburzenia naczyniowe: niedociśnienie (oraz objawy z nim związane) często, zapalenie naczyń krwionośnych - niezbyt często* , objaw Raynauda - nieznana. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: duszność, kaszel - często, skurcz oskrzeli - niezbyt często, eozynofilowe zapalenie płuc - bardzo rzadko. Zaburzenia żołądka i jelit: bóle brzucha, nudności, wymioty,
biegunka, zaparcia, niestrawność - często, suchość błony śluzowej jamy ustnej - niezbyt często, zapalenie trzustki - bardzo rzadko. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie wątroby - bardzo rzadko. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd, wysypka, wykwit - często, obrzęk
naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani, nadmierna potliwość, pokrzywka, pemfigoid, reakcje nadwrażliwości na światło - niezbyt często, nasilenie łuszczycy - rzadko, rumień wielopostaciowy - bardzo rzadko. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: ból stawów,
ból mięśni - niezbyt często*, kurcze mięśni - często. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: niewydolność nerek - niezbyt często, ostra niewydolność nerek - bardzo rzadko. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zaburzenia erekcji - niezbyt często. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: obrzęk obwodowy, ból
w klatce piersiowej, złe samopoczucie, gorączka - niezbyt często*, osłabienie - często. Badania diagnostyczne: zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi - niezbyt często*, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych - rzadko, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu - bardzo rzadko. Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach: upadki - niezbyt często*. *Częstość określona w badaniach klinicznych dla działań niepożądanych zgłoszonych w spontanicznych raportach. Po zastosowaniu innych inhibitorów ACE zgłaszano przypadki
zespołu niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH). Zespół SIADH może być uznany jako bardzo rzadkie, ale możliwe powikłanie związane z leczeniem inhibitorem ACE, w tym peryndoprylem. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu
istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można
zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 9. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Amlessa, 4 mg + 5 mg. Pozwolenie nr 18736 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Amlessa, 4 mg + 10 mg. Pozwolenie nr 18738
wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Amlessa, 8 mg + 5 mg. Pozwolenie nr 18737 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Amlessa, 8 mg + 10 mg. Pozwolenie nr 18739
wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 15.08.2019 r. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii dostępności Rp – leki wydawane na receptę.
CENA URZĘDOWA DETALICZNA I MAKSYMALNA KWOTA DOPŁATY PRZEZ PACJENTA ZGODNIE Z: Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2021 r. Cena detaliczna wynosi
odpowiednio*: 14,67 zł dla Amlessa, 4 mg + 5 mg 30 tabl., 14,67 zł dla Amlessa, 4 mg + 10 mg 30 tabl., 41,26 zł dla Amlessa, 4 mg + 5 mg 90 tabl., 41,26 zł dla Amlessa, 4 mg + 10 mg 90 tabl., 28,47 zł dla Amlessa, 8 mg + 5 mg 30 tabl., 28,47 zł dla Amlessa, 8 mg + 10 mg 30 tabl., 80,68 zł dla Amlessa, 8 mg +
5 mg 90 tabl., 80,68 zł dla Amlessa, 8 mg + 10 mg 90 tabl., Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) wynosi odpowiednio*: 12,16 zł dla Amlessa, 4 mg + 5 mg 30 tabl., 12,16 zł dla Amlessa, 4 mg + 10 mg 30 tabl., 33,73 zł dla Amlessa, 4 mg + 5 mg 90 tabl., 33,73 zł dla Amlessa, 4 mg + 10 mg
90 tabl., 23,45 zł dla Amlessa, 8 mg + 5 mg 30 tabl., 23,45 zł dla Amlessa, 8 mg + 10 mg 30 tabl., 65,62 zł dla Amlessa, 8 mg + 5 mg 90 tabl., 65,62 zł dla Amlessa, 8 mg + 10 mg 90 tabl.
AMLESSA_MK_REKLAMA_1Q2021
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, numer KRS: 0000025060,
NIP: 526-10-31-829, numer REGON: 010164219, kapitał zakładowy: 17 490 000,00 zł
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Leki przeciwgorączkowe
w infekcjach wirusowych
leki przeciwgorączkowe
i przeciwbólowe. Ważną
kwestią jest więc też ich wpływ
na procesy immunologiczne.
I M M U N OSU PR ESJ A PO
OB N I ŻEN I U G OR ĄC ZK I

P ODZIA Ł LEKÓ W
OBNIŻAJ Ą CYCH
G O RĄ CZKĘ

Do nieopioidowych leków
analgetycznych możemy
zaliczyć niesteroidowe leki
przeciwzapalne, paracetamol
i metamizol. Jest to bardzo
różnorodna grupa leków, które
często są wydawane w aptekach. Ich podstawowym
zastosowaniem jest aktywność
przeciwbólowa i przeciwgorączkowa. NLPZ mają też
działanie przeciwzapalne
i przeciwagregacyjne.
Historia tej grupy leków sięga
głęboko w przeszłość, gdy
ludzie nauczyli się wykorzystywać przeciwzapalne właściwości kory wierzby dzięki
wyizolowaniu z niej salicyliny
w 1827 r. W 1971 r. John Vane
(noblista z dziedziny medycyny
w 1982 r.) ustalił mechanizm
ich działania. Dziś natomiast
zużycie światowe kwasu
acetylosalicylowego wynosi
ponad 45 ton rocznie.
Roczne zapotrzebowanie na
niesteroidowe leki przeciwzapalne generuje ok. 500 mln

recept na całym świecie, więc
nawet niewielki procent ich
działań niepożądanych będzie
mieć globalny zasięg.
JA K DZ I A ŁA JĄ T E LE K I ?

Mechanizm działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych obejmuje blokadę
aktywnego miejsca przyłączania kwasu arachidonowego
i uniemożliwienie powstawania
prostaglandyn przez blokowanie cyklooksygenaz. Mniej lub
bardziej wybiórcze działanie
hamujące wobec trzech
znanych cyklooksygenaz
różnicuje działanie farmakologiczne, ale i niepożądane NLPZ.
Do substancji inhibitujących
cyklooksygenazę 3, COX-3,
należy metamizol, diklofenak
w małych dawkach i paracetamol, dla którego jest to główny
mechanizm działania. COX-3
jest zlokalizowana głównie
w strukturach ośrodkowego
układu nerwowego, stąd
możliwy wpływ tych leków na
procesy emocjonalne.
W sezonie nasilonych infekcji
wzrasta zapotrzebowanie na

Dowiedziono bowiem, że
sygnał termiczny jest wypracowanym w procesie ewolucji
bodźcem do produkcji zapalnej
interleukiny 6, która aktywuje
produkcję przeciwciał.
Hamowanie takiego procesu
przez stosowanie leków
obniżających gorączkę
mogłoby więc opóźnić
pojawianie się immunoglobulin w odpowiedzi na zakażenie.
Badania dowiodły, że profilaktyczne stosowanie ibuprofenu,
aspiryny oraz paracetamolu
stępia odpowiedź poszczepionkową. Powoduje opóźnienie
w wytwarzaniu przeciwciał, ale
zastosowanie tych samych leków
cztery godziny po szczepieniu
nie wykazuje takiego niekorzystnego efektu. Wydaje się więc, że
leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe należy stosować
w wypadku wystąpienia
wysokiej gorączki, powyżej
38,5 st. C, a nie jako profilaktykę
przed szczepieniem. Ostatnie
publikacje wskazują również, że
stosowanie wybiórczych
inhibitorów COX-2, takich jak
meloksykam, znacząco tłumi
pojawienie się immunoglobulin.
Pozwala to na wyciągnięcie
wniosku, że korzyść ze stosowania leków o przeważającej
komponencie przeciwzapalnej
będzie bardziej widoczna
w chorobach autoimmunizacyjnych. Stosowanie leków
przeciwbólowych powinno być

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

Jak działają leki
przeciwgorączkowe?
Jakie mogą mieć
działania niepożądane? Jak wygląda
dawkowanie najczęściej stosowanych
leków przeciwgorączkowych?
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poprzedzone poradą o ich
zastosowaniu tylko w wypadku
wyższej gorączki i możliwie
ograniczone w infekcjach
wirusowych. Koresponduje to
z zaleceniami unikania leków
przeciwzapalnych w infekcji
ospą wietrzną czy w półpaścu.
A MO Ż E KAT E G O R I A R P. ?

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi tej
grupy leków są problemy gastryczne, podrażnienie błony śluzowej
żołądka, które przy
przewlekłym stosowaniu
może prowadzić do
nadżerek i owrzodzeń.

Częste stosowanie tej grupy
leków, a także nowe doniesienia o ich właściwościach immunosupresyjnych wskazują, że
zasadne byłoby utworzenie
nowej kategorii lekowej,
wydawanej jedynie po
konsultacji farmaceutycznej.
Podobne rozwiązania zostały
już wdrożone w krajach
europejskich. Ibuprofen,
paracetamol i aspiryna są
wydawane jedynie po
przeprowadzeniu wywiadu
farmaceutycznego np. we
Francji.
JA KI E LE KI MA M Y DO
W Y B O RU ?

Najczęściej stosowanymi
lekami obniżającymi gorączkę
spośród NLPZ są ibuprofen
i kwas acetylosalicylowy. Obok
nich metamizol, który tłumi
nawet wyższą gorączkę
sięgającą 40 st. C. U osób
niereagujących na zastosowanie paracetamolu lub innych
popularnych preparatów
obniżających gorączkę można
rozważyć polecenie deksketoprofenu czy ketoprofenu. Oba
te leki mają krótki, dwugodzinny okres półtrwania, co może

też być zaletą przy konieczności rotacyjnego stosowania
różnych substancji.
D ZI AŁ AN I A N I EPOŻĄDAN E

Najczęstszymi działaniami
niepożądanymi tej grupy leków
są problemy gastryczne,
podrażnienie błony śluzowej
żołądka, które przy przewlekłym
stosowaniu może prowadzić do
nadżerek i owrzodzeń. Dlatego
zaleca się w takim wypadku
zastosowanie dodatkowo
inhibitorów pompy protonowej
takich jak esomeprazol, omeprazol czy pantoprazol. Nie jest
natomiast wskazane stosowanie
inhibitorów H2, takich jak
famotydyna, gdyż nie hamują
tworzenia się owrzodzeń,
a maskują ich objawy. Z innych
działań niepożądanych należy
wymienić hepatotoksyczność,
działanie presyjne na nerki,
potencjalną nietolerancję u osób
z astmą, działanie antyagregacyjne i wydłużenie czasu krzepnięcia
czy w końcu zespół Reye’a. Ten
ostatni jest powodem wykluczenia kwasu acetylosalicylowego ze
stosowania u dzieci od
4. do 12. roku życia, a objawia się
ostrą encefalopatią powodującą
obrzęk mózgu i wątroby
i w 50 proc. przypadków może
prowadzić do śmierci.
D AW K OWAN I E
N AJ C ZĘŚC I EJ
STOSOWAN Y C H L EK ÓW
PR ZEC I W G OR ĄC ZK OW Y C H

Paracetamol – maksymalna
dawka dobowa dla osoby

dorosłej to 4 g stosowane
w podzielonych dawkach,
gdzie jednorazowa dawka
doustna to 1 g. Odstęp między
kolejnymi dawkami powinien
wynosić cztery godziny,
a u osób z niewydolnością
nerek osiem godzin. U dzieci
stosuje się jednorazowo
10-15 mg na kg masy ciała przy
maksymalnej dawce dobowej
60-75 mg na kg masy ciała.
Ibuprofen – u dorosłych
600-2400 mg na dobę
w dawkach podzielonych,
podawanych co 6-8 godzin.
U dzieci maksymalna dawka
dobowa to 40 mg na kg masy
ciała, podawana w podzielonych porcjach z zachowaniem
sześciogodzinnych odstępów.
Ketoprofen – doustnie do
300 mg na dobę w dwóch
dawkach podzielonych. Należy
zachować ostrożność ze
względu na stosunkowo
wysokie ryzyko względne
wystąpienia krwawienia
z górnego odcinka przewodu
pokarmowego.
Kwas acetylosalicylowy – maksymalnie 4 g na dobę
w 4-6 dawkach podzielonych.
Naproksen – 500-1000 mg
na dobę w 2-4 dawkach
podzielonych. Może stanowić
alternatywę przy konieczności
zmiany substancji przeciwgorączkowej.

BIBLIOGRAFIA:
https://jvi.asm.org/content/early/2021/01/14/JVI.00014-21/article-info
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19837254/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5027726/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2756671/
https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/010/926/original/
Strony_od_MpD_2011_06-8.pdf?1468413173
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Morsowanie –
korzyści i zagrożenia
O korzyściach
i zagrożeniach
związanych
z morsowaniem
z dr. n. med. Tomaszem
Poprawką, kardiochirurgiem z Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. Józefa
Strusia w Poznaniu,
a jednocześnie aktywnym morsem,
rozmawia
Marek Rokita.

I faktycznie zauważył
pan poprawę?
Jeśli chodzi o wydolność
organizmu, wyraźnej
poprawy nie widzę, ale na
pewno mniej choruję.
Morsowanie jest znakomitą
formą profilaktyki zdrowotnej
i hartowania organizmu.
Zyskuje dzięki niemu przede
wszystkim układ odpornościowy, ale również układ
krążenia, układ oddechowy,
układ ruchu.

Od jak dawna pan morsuje?
Moja przygoda z morsowaniem zaczęła się stosunkowo
niedawno, bo pięć lat temu.
Myślę, że jak większość ludzi
rozpocząłem ją za namową
przyjaciół. W tym gronie byli
czynni sportowcy, fizjoterapeutka, osoby reprezentujące
różne profesje i środowiska,
które miały już doświadczenie, były przygotowane,
jednak głównie niezwiązane
ze środowiskiem medycznym. Potem jednak utworzyła się nieformalna grupa,
w której są np. kardiolodzy,
fizjoterapeuci i pielęgniarki.
Jakie argumenty
pana przekonały?
To, co już wiedziałem na ten
temat, ale też chęć poznania
siebie, wzmocnienia swojego
organizmu. Zaczynając
przygodę z morsowaniem,
chciałem też poprawić
wydolność organizmu
i poprawić swoje wyniki sportowe, bo amatorsko
uprawiam kolarstwo i tenis
ziemny.
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Jak zacząć przygodę
z morsowaniem? Czy od
konsultacji z lekarzem?
Na pewno tak. Przede wszystkim należy się skonsultować
z lekarzem rodzinnym, który
nas najlepiej zna. On
powinien odpowiedzieć na
podstawowe pytanie: czy
mogę morsować. Poza tym
warto skonsultować się
również z lekarzem specjalistą, jeśli cierpimy na jakąś
chorobę przewlekłą.
Kiedy lekarz powie, że nie
wolno nam morsować?
Myślę, że dyskwalifikują nas
poważne choroby kardiologiczne, jak niewydolność
krążenia, zaburzenia rytmu
serca, stan po zawale
mięśnia sercowego. Z dużą
ostrożnością powinny
podchodzić do morsowania
również osoby z nadciśnieniem. Na pewno dyskwalifikują wszystkie ostre stany
zapalne, choroby przebiegające z gorączką. Na pewno
też epilepsja oraz zaburzenia
hormonalne, czyli np.
nadczynność tarczycy,
wymagają co najmniej
konsultacji z lekarzem.

Dobrze jednak, by nie był on
uprzedzony do morsowania.
Większość dolegliwości
na tej liście wydaje się
oczywista, ale dlaczego
zaburzenia hormonalne?
Bo one też wpływają na
termoregulację, która jest
zaburzona np. w przypadku
nadczynności tarczycy. W wyniku szoku termicznego,
któremu się poddajemy,
tarczyca może wyrzucić taką
dawkę hormonów, że
organizm sobie z nią nie
poradzi.
Kto zatem może morsować?
Jeśli chodzi o wiek, mówi się,
że dzieci już od trzeciego,
czwartego roku życia. Tu
byłbym jednak ostrożny, bo
organizm dzieci pod każdym
względem jest niedojrzały.
I również termoregulacja nie
jest jeszcze dojrzała. Lepiej
więc poczekać, nawet do
wieku nastoletniego.
Niemniej jednak widuję
dzieci sześcio-, siedmioletnie,
które w wodzie świetnie się
bawią. To jest naprawdę
kwestia indywidualna.
Czy podeszły wiek dyskwalifikuje do morsowania?
Sama metryka nie ma
znaczenia, ale istotne są
choroby, które zwykle wiążą się
z wiekiem. W gronie morsów
widuję osoby starsze, które
robią to z powodzeniem
i sprawia im to dużą przyjemność, często dłużej też
wytrzymują w wodzie niż
osoby młodsze. Myślę, że to
wynika z większego doświadczenia.
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Morsów widuje się
zwykle w grupach. Czy
to znaczy, że nie należy
morsować w pojedynkę?
Na pewno lepiej zaczynać
w grupie, przede wszystkim ze
względu na bezpieczeństwo.
Dobrze, jeśli obok są inne
osoby, które mogą pomóc
w krytycznej sytuacji. Na
pewno pomaga to w pierwszym wejściu do wody.

Jeśli ktoś zaczyna morsować, powinien wchodzić
do wody zimnej, a nie
lodowatej. Przyjmuje się,
że sezon morsowy
zaczyna się jesienią,
a kończy wiosną. Wtedy
możemy mówić o wodzie o temperaturze
poniżej 10°C.

O czym, oprócz towarzystwa,
należy jeszcze pamiętać
podczas morsowania?
Czy należy się jakoś
specjalnie ubrać?
Ja morsuję w rękawiczkach
i czapce. Przez głowę tracimy
najwięcej ciepła, a i dłonie są
bardzo narażone na wychłodzenie. Są jednak osoby, które
morsują i bez czapki, i bez
rękawiczek, bo na przykład
zanurzają całe ciało, chociaż
większość osób morsuje
w tradycyjnej pozycji z rękami
uniesionymi nad głową
i z wodą po pachy. Należy
również pamiętać o obuwiu.
To nie musi być specjalne
neoprenowe obuwie do
nurkowania, ale zwykłe
obuwie ochronne, które

zabezpieczy nas przed
skaleczeniem w stopę. Mogą
to być nawet zwykłe klapki.
Trzeba też wziąć ze sobą duży
ręcznik i na pewno warto
mieć termos z gorącą herbatą,
żeby się rozgrzać po wyjściu
z wody. Natomiast przed
zanurzeniem się w zimnej
wodzie trzeba pamiętać
o rozgrzewce. Niech to będzie
przebieżka, gimnastyka,
pajacyki. Kilka minut, ważne,
żeby się nie spocić.

termometru, więc nie wiem
dokładnie, ale kilka razy
morsowałem w przeręblu,
zatem woda miała około 0°C.

Jak zimna musi być
woda, żeby można było
mówić o morsowaniu?
O zimnej wodzie mówimy już,
gdy jej temperatura wynosi
15°C.

Zimą często temperatura
wody jest wyższa niż powietrza. Czy w takiej sytuacji,
wchodząc do wody, odczuwa
pan, że jest mu ciepło?
Nie, wciąż jest mi zimno,
a nawet bardzo zimno. To jest
woda i ona bardziej ochładza
organizm niż powietrze. Jeśli
jednak ktoś zdoła wejść po
pachy czy szyję i to wytrzyma,
to jest w stanie odczuwać
może nie przyjemność, ale
jakiegoś rodzaju komfort.

Ale taka woda w Bałtyku
bywa nawet w lipcu!
Właśnie. Jeśli ktoś zaczyna
morsować, powinien
wchodzić do wody zimnej,
a nie lodowatej. Przyjmuje się,
że sezon morsowy zaczyna się
jesienią, a kończy wiosną.
Wtedy możemy mówić
o wodzie o temperaturze
poniżej 10°C. Ciekawym
pomysłem na morsowanie
poza sezonem jest kąpiel pod
wodospadem, oczywiście jeśli
nie znajduje się on na terenie
chronionym. Jest taki lubiany
przez morsów wodospad
w Przesiece w Karkonoszach,
w którym woda ma niską
temperaturę przez cały rok.
Myślę, że latem jest tam wejść
jeszcze trudniej niż zimą.
A jaka była najzimniejsza
woda, w której pan
morsował?
Nigdy nie mam ze sobą

Jak długo można w takiej
wodzie wytrzymać?
Kilka minut. Każdorazowo po
takim wejściu do wody czuję
się bardzo dobrze i jestem
zadowolony, że się na to
zdecydowałem. W sezonie
staram się morsować raz
w tygodniu.

Czy morsy kąpią się
w lodowatej wodzie
dla przyjemności?
Myślę, że tak. W moim
przypadku wiąże się to z dużą
dawką przyjemności.
Zanurzenie się w zimnej
wodzie przynosi poprawę
samopoczucia i niebywały
zastrzyk energii, który wiąże
się z wyrzutem katecholamin,
ale też endorfin w mózgu.
Zatem na pewno jest to
przyjemność.
Odczuwana długo?
Tak, po wyjściu z wody efekt
utrzymuje się jeszcze przez
kilka godzin.

W Finlandii nazywa się ich fokami, w Stanach Zjednoczonych niedźwiedziami
polarnymi, a w Polsce morsami. O dobroczynnym wpływie zimnych kąpieli
pisał już Hipokrates, na polskim gruncie ideę tę rozwijał w XVI w. Józef Struś,
nadworny lekarz króla Zygmunta II Augusta. Jednak początkowo zanurzanie się
w zimnej lub lodowatej wodzie pełniło funkcje obrzędowe, religijne lub lecznicze,
a dopiero w XX w. przybrało formę, którą znamy pod nazwą morsowania.
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Masa ciała
Maksymalna dawka oceniana w badaniach klinicznych
≥18 kg do <35 kg
80 mg
≥35 kg do <80 kg
160 mg
≥80 kg do ≤160 kg
320 mg
Dzieci w wieku poniżej 6 lat Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Valsacor u dzieci w wieku od 1. do 6. roku życia.
Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z zaburzeniami czynności nerek Nie badano stosowania walsartanu u dzieci i młodzieży z klirensem
kreatyniny <30 ml/min oraz tych, u których stosowana jest dializoterapia, dlatego w tej grupie pacjentów nie zaleca się stosowania walsartanu. Nie ma
konieczności dostosowania dawki u dzieci i młodzieży z klirensem kreatyniny >30 ml/min. Należy uważnie kontrolować czynność nerek oraz stężenie potasu
w surowicy. Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z zaburzeniami czynności wątroby Podobnie jak u dorosłych pacjentów, produkt leczniczy
Valsacor (walsartan) jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, żółciową marskością wątroby oraz
u pacjentów z cholestazą. Doświadczenie kliniczne dotyczące podawania walsartanu dzieciom i młodzieży z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami
czynności wątroby jest ograniczone. U tych pacjentów dawka walsartanu nie powinna być większa niż 80 mg. Niewydolność serca i stan po świeżym zawale
mięśnia sercowego u dzieci i młodzieży Produkt leczniczy Valsacor (walsartan) nie jest zalecany w leczeniu niewydolności serca lub świeżego zawału mięśnia
sercowego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Uzyskanie
z produktu leczniczego Valsacor 320 mg dawek mniejszych niż 160 mg nie jest możliwe. Sposób podawania Produkt leczniczy Valsacor (walsartan) może być
przyjmowany niezależnie od posiłków, natomiast powinien być popijany wodą. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, marskość żółciowa i cholestaza. Drugi i trzeci trymestr ciąży. Jednoczesne stosowanie produktu
leczniczego Valsacor z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik
filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2). Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Hiperkaliemia Nie jest wskazane
równoczesne stosowanie suplementów potasu, diuretyków oszczędzających potas, zamienników soli kuchennej zawierających potas lub innych leków, które
mogą powodować zwiększenie stężenia potasu (heparyna, itp.). W razie potrzeby należy kontrolować stężenie potasu. Zaburzenia czynności nerek Obecnie
brak doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z klirensem kreatyniny <10 ml/min i u pacjentów dializowanych, dlatego należy
zachować ostrożność stosując walsartan w tej grupie pacjentów. Nie ma konieczności dostosowania dawki u dorosłych pacjentów z klirensem kreatyniny >10
ml/min. Równoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny (ARB) – w tym walsartanu – lub inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) i aliskirenu
jest przeciwwskazane u pacjentów z niewydolnością nerek (GFR <60 ml/min/1,73 m2). Zaburzenia czynności wątroby Walsartan należy stosować ostrożnie
u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby przebiegającymi bez cholestazy. Pacjenci z niedoborem sodu i (lub)
odwodnieni U pacjentów ze znacznym niedoborem sodu i (lub) odwodnionych, np. otrzymujących duże dawki diuretyków, w rzadkich przypadkach może
wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze po rozpoczęciu leczenia walsartanem. Przed rozpoczęciem leczenia walsartanem należy wyrównać niedobór sodu
i (lub) objętość krwi krążącej, np. zmniejszając dawkę diuretyku. Zwężenie tętnicy nerkowej U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub
zwężeniem tętnicy zaopatrującej jedyną nerkę bezpieczeństwo stosowania walsartanu nie zostało ustalone. Krótkotrwałe podawanie walsartanu dwunastu
pacjentom z nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym wtórnym w stosunku do jednostronnego zwężenia tętnicy nerkowej nie wywołało żadnych znaczących
zmian dotyczących funkcji hemodynamicznej nerek, stężenia kreatyniny czy azotu mocznikowego we krwi (ang. BUN). Jednakże, w związku z tym, że inne
leki wpływające na system renina-angiotensyna-aldosteron mogą zwiększać stężenie mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy u pacjentów z jednostronnym
zwężeniem tętnicy nerkowej leczonych walsartanem, zaleca się regularną kontrolę czynności nerek. Przeszczep nerki Obecnie brak jest doświadczeń
dotyczących bezpieczeństwa stosowania walsartanu u pacjentów, którym niedawno przeszczepiono nerkę. Hiperaldosteronizm pierwotny Pacjenci
z hiperaldosteronizmem pierwotnym nie powinni być leczeni walsartanem, ponieważ ich układ renina-angiotensyna jest nieaktywny. Zwężenie zastawki
aorty i zastawki dwudzielnej, kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory Tak jak w przypadku innych leków rozszerzających
naczynia, wskazana jest szczególna ostrożność u pacjentów, u których występuje zwężenie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej, lub kardiomiopatia
przerostowa z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory (ang. HOCM). Ciąża Leczenia antagonistami receptora angiotensyny II (ang. AIIRAs) nie należy
rozpoczynać w czasie ciąży. O ile kontynuacja leczenia AIIRAs nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leczenie innymi lekami
przeciwnadciśnieniowymi o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, AIIRAs należy natychmiast
odstawić i, jeśli to właściwe, zastosować alternatywne leczenie. Świeży zawał mięśnia sercowego (dotyczy tylko Valsacor 80 mg, Valsacor 160 mg)
Skojarzenie kaptoprilu i walsartanu nie wykazało żadnych dodatkowych korzyści klinicznych; zamiast tego zwiększyło się ryzyko wystąpienia zdarzeń
niepożądanych w porównaniu z monoterapią jednym lub drugim lekiem. Z tego względu jednoczesne stosowanie walsartanu i inhibitora ACE nie jest
zalecana. Podczas rozpoczynania terapii u pacjentów po zawale mięśnia sercowego należy zachować ostrożność. Ocena pacjentów po zawale mięśnia
sercowego powinna zawsze obejmować ocenę czynności nerek. Stosowanie walsartanu u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego zwykle
powoduje pewne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, ale przerwanie terapii z powodu trwającego objawowego niedociśnienia zazwyczaj nie jest konieczne,
jeśli przestrzegane są zalecenia dotyczące dawkowania. Niewydolność serca (dotyczy tylko Valsacor 80 mg, Valsacor 160 mg) Ryzyko działań
niepożądanych, zwłaszcza niedociśnienia, hiperkaliemii oraz pogorszenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) może się zwiększyć, gdy produkt
leczniczy Valsacor jest stosowany jednocześnie z inhibitorem ACE. U pacjentów z niewydolnością serca, zastosowanie trójskładnikowego połączenia inhibitora
ACE, leku beta-adrenolitycznego oraz produktu leczniczego Valsacor nie wykazało żadnych korzyści klinicznych. Takie połączenie znacznie zwiększa ryzyko
wystąpienia działań niepożądanych, dlatego nie jest zalecane. Trójskładnikowe połączenie inhibitora ACE, antagonisty receptora mineralokortykoidowego
i walsartanu także nie jest zalecane. Stosowanie tych połączeń powinno odbywać się pod nadzorem specjalisty, a czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz
ciśnienie krwi pacjenta powinny być ściśle monitorowane. Należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania leczenia u pacjentów z niewydolnością serca.
Ocena pacjentów z niewydolnością serca powinna zawsze uwzględniać ocenę czynności nerek. Stosowanie produktu leczniczego Valsacor u pacjentów
z niewydolnością serca zwykle skutkuje obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, a przerwanie leczenia z powodu utrzymującego się objawowego niedociśnienia
zwykle nie jest konieczne, jeśli przestrzegane są instrukcje odnośnie dawkowania. U pacjentów, których czynność nerek może zależeć od aktywności układu
renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca), leczenie inhibitorami ACE było związane z oligurią i (lub)
postępującą azotemią oraz w rzadkich przypadkach z ostrą niewydolnością nerek i (lub) zgonem. Nie można wykluczyć, że zastosowanie produktu leczniczego
Valsacor może być związane z zaburzeniem czynności nerek, ponieważ walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II. Inhibitory ACE oraz antagoniści
receptora angiotensyny II nie powinni być jednocześnie stosowani u pacjentów z nefropatią cukrzycową. Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie Obrzęk
naczynioruchowy, w tym obrzęk krtani i głośni, powodujący zwężenie dróg oddechowych i(lub) obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka zaobserwowano
u pacjentów leczonych walsartanem; u niektórych z tych pacjentów już wcześniej występował obrzęk naczynioruchowy po zastosowaniu innych leków, w tym
inhibitor6w ACE. Należy natychmiast przerwać leczenie produktem leczniczym Valsacor u pacjentów, u których wystąpił obrzęk naczynioruchowy i nie należy
go ponownie stosować u tych pacjentów. Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system,
RAAS) Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) lub
aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się
podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu. Jeśli
zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe
pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie
należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II. Inne uwarunkowania zależne od czynności układu reninaangiotensyna (dotyczy tylko Valsacor 320 mg) U pacjentów, u których czynność nerek może zależeć od aktywności układu renina-angiotensyna (np.
pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca), leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny związane było z oligurią i (lub) postępującą azotemią
oraz, w rzadkich przypadkach, z ostrą niewydolnością nerek i (lub) zgonem. Ponieważ walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, nie można
wykluczyć, że jego stosowanie może być związane z zaburzeniami czynności nerek. Dzieci i młodzież Zaburzenia czynności nerek Nie badano stosowania
u dzieci i młodzieży z klirensem kreatyniny <30 ml/min oraz tych, u których stosowana jest dializoterapia, dlatego w tej grupie pacjentów nie zaleca się
stosowania walsartanu. Nie ma konieczności dostosowania dawki u dzieci i młodzieży z klirensem kreatyniny >30 ml/min. Należy uważnie kontrolować
czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy podczas leczenia walsartanem. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy walsartan jest stosowany podczas
występowania innych zaburzeń (wysoka temperatura ciała, odwodnienie), które mogą wpływać na czynności nerek. Równoczesne stosowanie antagonistów
receptora angiotensyny (ARB) – w tym walsartanu – lub inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) i aliskirenu jest przeciwwskazane u pacjentów
niewydolnością nerek (GFR <60 ml/min/1,73 m2). Zaburzenia czynności wątroby Podobnie jak u dorosłych pacjentów, walsartan jest przeciwwskazany do
stosowania u dzieci i młodzieży z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, żółciową marskością wątroby oraz u pacjentów z cholestazą. Doświadczenie
kliniczne z podawaniem walsartanu dzieciom i młodzieży z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby jest ograniczone. U tych
pacjentów dawka walsartanu nie powinna być większa niż 80 mg. Valsacor zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Interakcje z innymi
produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji Podwójna blokada układu renina-angiotensyna (RAS) z ARB, ACI lub aliskiren: Dane badania
klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE,
antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie,
hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA
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jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE. W związku z brakiem doświadczeń z równoczesnym stosowaniem walsartanu i litu, takie skojarzenie nie jest
zalecane. Jeśli jednak jest ono konieczne, zaleca się staranne kontrolowanie stężenia litu we krwi. Diuretyki oszczędzające potas, suplementy potasu, zamienniki
soli kuchennej zawierające potas lub inne substancje mogące zwiększyć stężenie potasu we krwi Jeśli konieczne jest równoczesne stosowanie walsartanu i leku
wpływającego na stężenie potasu, zaleca się kontrolę stężenia potasu w osoczu. Skojarzenia wymagające ostrożności Niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ), włącznie z selektywnymi inhibitorami COX-2, kwasem acetylosalicylowym ( >3 g/dobę) oraz nieselektywne NLPZ W przypadku podawania
antagonistów angiotensyny II jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego.
Ponadto, jednoczesne stosowanie antagonistów angiotensyny II i NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek oraz zwiększenia stężenia potasu
w surowicy. Dlatego też na początku leczenia zaleca się kontrolę czynności nerek oraz odpowiednie nawodnienie pacjenta. Białka transportujące Wyniki badań
in vitro wskazują, że walsartan jest substratem wątrobowego nośnika wychwytu OATP1B1/OATP1B3 i wątrobowego nośnika wypływu MRP2. Kliniczne
znaczenie tego badania jest nieznane. Jednoczesne stosowanie inhibitorów nośnika wychwytu (np. ryfampicyny, cyklosporyny) lub nośnika wypływu (np.
rytonawir) może zwiększać wpływ walsartanu na organizm. Należy zastosować właściwą opiekę podczas rozpoczynania i kończenie jednoczesnego leczenia
takimi lekami. Inne Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji walsartanu z następującymi lekami: cymetydyna, warfaryna, furosemid, digoksyna,
atenolol, indometacyna, hydrochlorotiazyd, amlodypina, glibenklamid. Dzieci i młodzież W nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży, u których często
współistnieją zaburzenia czynności nerek, zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania walsartanu i innych leków hamujących układ reninaangiotensyna-aldosteron, mogących zwiększać stężenie potasu w surowicy. Należy uważnie kontrolować czynności nerek oraz stężenie potasu w surowicy.
Wpływ na płodność ciążę i laktację Ciąża
Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRAs) podczas pierwszego trymestru ciąży. Stosowanie AIIRAs jest przeciwwskazane
w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
Dane epidemiologiczne dotyczące działania teratogenicznego po ekspozycji na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie były rozstrzygające;
jednakże nie można wykluczyć niewielkiego wzrostu ryzyka. Chociaż brak jest danych dotyczących kontrolowanych badań epidemiologicznych dla ryzyka
związanego z zastosowaniem AIIRAs, podobne ryzyko może występować dla tej klasy leków. O ile kontynuacja leczenia antagonistami receptora angiotensyny
nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leczenie innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi o ustalonym profilu bezpieczeństwa
stosowania w okresie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, AIIRAs należy natychmiast odstawić, i jeśli to właściwe, zastosować alternatywne leczenie.
Wiadomo, że stosowanie AIIRAs podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży ma toksyczny wpływ na rozwój płodu (pogorszenie czynności nerek,
małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia). W przypadku, gdy ekspozycja na AIIRAs
miała miejsce od drugiego trymestru ciąży, zaleca się wykonanie badania ultrasonograficznego w celu skontrolowania czaszki i czynności nerek płodu. Dzieci,
których matki przyjmowały AIIRAs podczas ciąży, powinny być poddane dokładnej obserwacji pod względem wystąpienia niedociśnienia. Karmienie piersią
Ze względu na brak danych dotyczących stosowania walsartanu podczas karmienia piersią, nie zaleca się jego stosowania w tym okresie. Korzystna będzie
zmiana leczenia na alternatywne o lepiej ustalonym profilu bezpieczeństwa podczas karmienia piersią, szczególnie podczas karmienia noworodków lub
wcześniaków. Płodność Walsartan nie wpływał niekorzystnie na sprawność reprodukcyjną samców i samic szczura po podaniu doustnym dawek do 200 mg/
kg mc./dobę. Dawka ta stanowi 6-krotność maksymalnej dawki zalecanej do stosowania u ludzi, podanej w mg/m2 pc. (obliczenia zakładają podanie doustne
dawki 320 mg/dobę pacjentowi o masie ciała 60 kg). Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Brak badań dotyczących
wpływu walsartanu na zdolność prowadzenia pojazdów. Podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu
należy wziąć pod uwagę, że czasami mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie zmęczenia. Działania niepożądane W kontrolowanych badaniach klinicznych
dorosłych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ogólna częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna do grupy przyjmującej placebo
oraz zgodna z farmakologią walsartanu. Częstość występowania działań niepożądanych nie wydawała się być związana z dawką, czasem trwania terapii,
płcią, wiekiem czy rasą. Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych, doświadczeniach po wprowadzeniu leku na rynek oraz w badaniach
laboratoryjnych przedstawiono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Częstość występowania działań niepożądanych oceniano następująco:
bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często: (≥ 1/1 000 do <1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/ 10
000), włączając pojedyncze zgłoszenia. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze
zmniejszającym się nasileniem. Nie ma możliwości określenia częstości wszystkich działań niepożądanych zgłaszanych w doświadczeniach po wprowadzeniu
leku na rynek oraz w badaniach laboratoryjnych, toteż używa się dla nich określenia: częstość „nieznana”. Nadciśnienie tętnicze: Zaburzenia krwi i układu
chłonnego: Zmniejszenie stężenia hemoglobiny, obniżenie hematokrytu, neutropenia, trombocytopenia: Nieznana. Zaburzenia układu
immunologicznego: Nadwrażliwość, w tym choroba posurowicza: Nieznana. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Zwiększenie stężenia potasu
w surowicy, hiponatremia: Nieznana. Zaburzenia ucha i błędnika: Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego: Niezbyt często. Zaburzenia naczyń:
Zapalenie naczyń: Nieznana. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Kaszel: Niezbyt często. Zaburzenia żołądka i jelit: Bóle
brzucha: Niezbyt często. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, włączając zwiększenie stężenia
bilirubiny w surowicy: Nieznana. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Obrzęk naczynioruchowy, pęcherzowe zapalenie skóry, wysypka, świąd: Nieznana.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Bóle mięśni: Nieznana. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Zaburzenia czynności nerek
i niewydolność nerek, zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy: Nieznana. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Zmęczenie: Niezbyt często
Dzieci i młodzież Nadciśnienie tętnicze Działanie przeciwnadciśnieniowe walsartanu oceniano w dwóch randomizowanych, podwójnie ślepych badaniach
klinicznych (każda z nich obejmowała okres lub badanie dodatkowe) oraz jedno badanie otwarte. W badaniu więzło udział 711 pacjentów pediatrycznych
w wieku od 6 do ponizej18 lat z przewlekłą chorobą nerek (PChN) lub bez, z czego 560 pacjentów otrzymywało walsartan. Za wyjątkiem pojedynczych
przypadków zaburzeń żołądka i jelit (takich jak bóle brzucha, nudności, wymioty) oraz zawrotów głowy, nie stwierdzono istotnych różnic w odniesieniu do
rodzaju, częstości i nasilenia działań niepożądanych pomiędzy profilem bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do poniżej 18 lat, a wcześniej
zgłaszanym profilem bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych. Ocena funkcji neuropoznawczych oraz rozwoju dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat
wykazała, że trwające do jednego roku leczenie walsartanem nie miało całościowego, istotnego klinicznie, niekorzystnego wpływu na te funkcje.
W podwójnie ślepym, randomizowanym badaniu z udziałem 90 dzieci w wieku od 1 do 6 lat, kontynuowanym jako 12-miesięczne przedłużone badanie
otwarte odnotowano dwa zgony i pojedyncze przypadki znacznego zwiększenia aktywności transaminaz wątrobowych. Zdarzenia te wystąpiły w populacji
pacjentów z istotnymi współistniejącymi chorobami. Związek przyczynowy z leczeniem walsartanem nie został ustalony. W drugim badaniu, do którego
włączono 75 dzieci w wieku od 1 do 6 lat nie odnotowano żadnych przypadków znacznego zwiększenia aktywności transaminaz wątrobowych ani zgonów
związanych z leczeniem walsartanem. U dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat ze współistniejącą przewlekłą chorobą nerek częściej obserwowano
hiperkaliemię. Przeprowadzono zbiorczą analizę 560 pacjentów z nadciśnieniem pediatrycznym (w wieku 6–17 lat) otrzymujących monoterapię
walsartanem [n = 483] lub skojarzoną terapię przeciwnadciśnieniową, w tym walsartan [n = 77]. Spośród 560 pacjentów 85 (15,2%) miało przewlekłą
chorobą nerek (wyjściowy GFR <90 ml / min / 1,73 m2). Ogółem 45 (8,0%) pacjentów przerwało badanie z powodu zdarzeń niepożądanych. Ogółem 111
(19,8%) pacjentów odczuwało działania niepożądane (ADR), z bólem głowy (5,4%), zawrotami głowy (2,3%) i hiperkaliemią (2,3%). Wśród pacjentów
z przewlekłą chorobą nerek najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: hiperkaliemia (12,9%), ból głowy (7,1%), wzrost stężenia kreatyniny
we krwi (5,9%) i niedociśnienie (4,7%). Wśród pacjentów bez przewlekłą chorobą nerek najczęściej występującymi działaniem niepożądanym były: ból
głowy (5,1%) i zawroty głowy (2,7%). Działania niepożądane obserwowano częściej u pacjentów otrzymujących walsartan w skojarzeniu z innymi lekami
przeciwnadciśnieniowymi niż sam walsartan. Profil bezpieczeństwa walsartanu obserwowany w kontrolowanych badaniach klinicznych u dorosłych
pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego i (lub) z niewydolnością serca różni się od ogólnego profilu bezpieczeństwa u pacjentów z nadciśnieniem
tętniczym, co może mieć związek z chorobą podstawową. Działania niepożądane występujące u dorosłych pacjentów po zawale mięśnia sercowego i (lub)
z niewydolnością serca zostały wymienione poniżej. Stan po zawale mięśnia sercowego i (lub) niewydolność serca (badane wyłącznie u dorosłych
pacjentów) Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Trombocytopenia: Nieznana. Zaburzenia układu immunologicznego: Nadwrażliwość, w tym choroba
posurowicza: Nieznana. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Hiperkaliemia: Niezbyt często. Zwiększenie stężenia potasu w surowicy, hiponatremia:
Nieznana. Zaburzenia układu nerwowego: Zawroty głowy, zawroty głowy związane z pozycją ciała: Często. Omdlenia, bóle głowy: Niezbyt często.
Zaburzenia ucha i błędnika: Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego: Niezbyt często. Zaburzenia serca: Niewydolność serca: Niezbyt często. Zaburzenia
naczyń: Niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne: Często. Zapalenie naczyń: Nieznana. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej
i śródpiersia: Kaszel: Niezbyt często. Zaburzenia żołądka i jelit: Nudności, biegunka: Niezbyt często. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Zwiększenie
aktywności enzymów wątrobowych: Nieznana. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Obrzęk naczynioruchowy: Niezbyt często. Pęcherzowe zapalenie
skóry, wysypka, świąd: Nieznana. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Bóle mięśni: Nieznana. Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
Zaburzenia czynności nerek i niewydolność nerek: Często. Ciężka niewydolność nerek, zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy: Niezbyt często. Zwiększenie
stężenia azotu mocznikowego we krwi: Nieznana. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Astenia, zmęczenie: Niezbyt często. Zgłaszanie
podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.
Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Przedawkowanie Objawy Przedawkowanie walsartanu może powodować znaczne
niedociśnienie tętnicze, które może prowadzić do obniżonego poziomu stanu świadomości, zapaści krążeniowej i (lub) wstrząsu. Leczenie Działania
terapeutyczne zależą od czasu przyjęcia leku oraz typu i stopnia ciężkości objawów; stabilizacja układu krążenia jest tu sprawą zasadniczą. Jeśli wystąpi
niedociśnienie tętnicze, pacjent powinien być ułożony w pozycji leżącej na plecach oraz otrzymać środki zwiększające objętość krwi. Walsartan nie może być
usunięty z krążenia przy użyciu hemodializy. DANE FARMACEUTYCZNE Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Celuloza
mikrokrystaliczna Powidon Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Otoczka tabletki Hypromeloza Tytanu dwutlenek
(E 171) Makrogol 4000 Żelaza tlenek czerwony (E 172) Żelaza tlenek żółty (E 172) (dotyczy tylko Valsacor 160 mg, Valsacor 320 mg) Niezgodności
farmaceutyczne Nie dotyczy. Okres ważności 5 lat. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej
30ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Rodzaj i zawartość opakowania Valsacor 80 mg, Valsacor 160 mg Blister
PVC/PE/PVDC/Aluminium, w pudełku tekturowym. Opakowania: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 120, 180 tabletek powlekanych. Valsacor 320 mg
Blister PVC/PE/PVDC/Aluminium, w pudełku tekturowym. 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90 lub 98 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości
opakowań muszą znajdować się w obrocie. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez specjalnych wymagań. Wszelkie niewykorzystane resztki
produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501, Novo mesto, Słowenia NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Valsacor 80 mg, Pozwolenie nr 14103 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Valsacor 160 mg, Pozwolenie nr 14104 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Valsacor 320 mg, Pozwolenie nr 16739 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Valsacor 80 mg, Valsacor 160 mg
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.12.2007 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 06.09.2011 r. Valsacor 320 mg Data
wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.04.2010 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 13.01.2014 r. DATA ZATWIERDZENIA
LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 18.05.2018 r. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii
dostępności Rp – leki wydawane na receptę.
CENA URZĘDOWA DETALICZNA I MAKSYMALNA KWOTA DOPŁATY PRZEZ PACJENTA ZGODNIE Z: Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia
2021 r. Cena detaliczna dla Valsacor 80 mg 28 tabletek wynosi: 14,51 zł. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valsacor 80 mg
28 tabletek wynosi: 5,10 zł. Cena detaliczna dla Valsacor 80 mg 60 tabletek wynosi: 29,25 zł. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta)
dla Valsacor 80 mg 60 tabletek wynosi: 9,08 zł. Cena detaliczna dla Valsacoru 80 mg 90 tabletek wynosi: 41,63 zł. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
(odpłatność dla pacjenta) dla Valsacor 80 mg 90 tabletek wynosi: 12,49 zł. Cena detaliczna dla Valsacor 160 mg 28 tabletek wynosi: 27,46 zł. Wysokość
dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valsacor 160 mg 28 tabletek wynosi: 8,64 zł. Cena detaliczna dla Valsacor 160 mg 60 tabletek
wynosi: 55,70 zł. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valsacor 160 mg 60 tabletek wynosi: 16,71 zł. Cena detaliczna dla
Valsacoru 160 mg 90 tabletek wynosi: 79,36 zł. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valsacor 160 mg 90 tabletek wynosi:
23,81 zł. Cena detaliczna dla Valsacor 320 mg 28 tabletek wynosi: 52,27 zł. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valsacor
320 mg 28 tabletek wynosi: 15,68 zł.

Szczegółowe informacje dostępne na życzenie.
KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa
tel.: 22 573 75 00, faks: 22 573 75 64, e-mail: info.pl@krka.biz, www.krka-polska.pl
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000025060,
NIP: 526-10-31-829, Numer REGON: 010164219, Kapitał zakładowy: 17 490 000,00 zł.
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SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Valsacor 80 mg* tabletki powlekane. Valsacor 160 mg*
tabletki powlekane. Valsacor 320 mg* tabletki powlekane. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Valsacor 80 mg tabletki powlekane. Każda tabletka powlekana
zawiera 80 mg walsartanu. Substancja pomocnicza: 28,5 mg laktozy/tabletka. Valsacor 160 mg tabletki powlekane. Każda tabletka powlekana zawiera 160
mg walsartanu. Substancja pomocnicza: 57 mg laktozy/tabletka. Valsacor 320 mg tabletki powlekane. Każda tabletka powlekana zawiera 320 mg walsartanu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza, 114 mg/tabletka. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Valsacor 80 mg, tabletka powlekana. Różowe, okrągłe,
dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Valsacor 160 mg, tabletka powlekana. Żółtobrązowe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Valsacor 320 mg, tabletka
powlekana. Jasnobrązowe, w kształcie kapsułki, dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.
SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Wskazania do stosowania Valsacor 80 mg, Valsacor 160 mg Nadciśnienie tętnicze Leczenie nadciśnienia tętniczego
pierwotnego u dorosłych oraz nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Świeży zawał mięśnia sercowego Leczenie dorosłych
pacjentów stabilnych klinicznie z objawową niewydolnością serca lub bezobjawowymi zaburzeniami kurczliwości lewej komory po świeżym (12 godzin
– 10 dni) zawale mięśnia sercowego. Niewydolność serca Leczenie dorosłych pacjentów z objawową niewydolnością serca, gdy inhibitory ACE nie są
tolerowane, lub u pacjentów nietolerujących beta-adrenolityków jako terapia wspomagająca leczenie inhibitorami ACE wówczas, gdy nie można zastosować
antagonistów receptora mineralokortykoidowego. Wskazania do stosowania Valsacor 320 mg Nadciśnienie tętnicze Leczenie nadciśnienia tętniczego
pierwotnego u dorosłych oraz nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Dawkowanie i sposób podawania Nadciśnienie Zalecana
dawka walsartanu wynosi 80 mg raz na dobę. Działanie przeciwnadciśnieniowe jest wyraźnie zauważalne w ciągu 2 tygodni, a pełne działanie osiągane jest
w ciągu 4 tygodni. U niektórych pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest odpowiednio kontrolowane, dawka może być zwiększona do 160 mg
i do maksymalnej dawki 320 mg. Walsartan może być stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Dodanie diuretyku, takiego
jak hydrochlorotiazyd pozwoli na większe obniżenie ciśnienia tętniczego u tych pacjentów. Świeży zawał mięśnia sercowego (dotyczy tylko Valsacor 80
mg, Valsacor 160 mg) U pacjentów stabilnych klinicznie leczenie może być rozpoczęte już 12 godzin po zawale mięśnia sercowego. Po wprowadzeniu
dawki początkowej 20 mg dwa razy na dobę walsartan powinien być podawany w rosnących dawkach do 40 mg, 80 mg i 160 mg dwa razy na dobę
w ciągu kolejnych kilku tygodni. Dawkę początkową zapewnia podzielna tabletka 40 mg. Maksymalna dawka docelowa wynosi 160 mg dwa razy na dobę.
Zwykle zaleca się, aby dawka 80 mg podawana dwa razy na dobę została wprowadzona w ciągu 2 tygodni po rozpoczęciu leczenia, a maksymalną dawkę
docelową 160 mg podawaną dwa razy na dobę należy wprowadzić w ciągu 3 miesięcy, uwzględniając tolerancję pacjenta wobec walsartanu w trakcie
zwiększania dawki. Jeśli wystąpi objawowe niedociśnienie lub zaburzenie czynności nerek należy rozważyć zmniejszenie dawki. Walsartan może byś
stosowany u pacjentów leczonych innymi metodami terapii pozawałowej, np. leczonych lekami trombolitycznymi, kwasem acetylosalicylowym, lekami
beta-adrenolitycznymi, statynami czy diuretykami. Skojarzenie z inhibitorami ACE nie jest zalecane. Ocena pacjentów po zawale mięśnia sercowego
powinna zawsze obejmować ocenę czynności nerek. Niewydolność serca (dotyczy tylko Valsacor 80 mg, Valsacor 160 mg) Zalecana dawka początkowa
walsartanu wynosi 40 mg dwa razy na dobę. Zwiększanie dawki kolejno do 80 mg i 160 mg podawanych dwa razy na dobę powinno być przeprowadzane
w odstępach co najmniej dwutygodniowych, do uzyskania największej dawki tolerowanej przez pacjenta. W przypadku jednoczesnego stosowania leku
moczopędnego należy rozważyć zmniejszenie jego dawki. Maksymalna dawka dobowa stosowana w trakcie badań klinicznych wynosiła 320 mg w dawkach
podzielonych. Walsartan może być stosowany jednocześnie z innym leczeniem niewydolności serca. Jednakże, trójskładnikowe połączenie inhibitora ACE,
walsartanu z beta-adrenolitykiem lub lekiem moczopędnym oszczędzającym potas nie jest zalecane. Ocena pacjentów z niewydolnością serca powinna
zawsze uwzględniać ocenę czynności nerek. Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych grup pacjentów Zaburzenia czynności nerek Nie ma konieczności
dostosowania dawki u dorosłych pacjentów z klirensem kreatyniny >10 ml/min. Równoczesne stosowanie walsartanu i aliskirenu jest przeciwwskazane
u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (GFR <60 ml/min/1,73 m2). Cukrzyca Jednoczesne stosowanie walsartanu i aliskirenu jest przeciwwskazane
u pacjentów z cukrzycą. Zaburzenia czynności wątroby Walsartan jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, z żółciową
marskością wątroby oraz u pacjentów z cholestazą. U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby bez cholestazy nie należy
stosować dawek większych niż 80 mg walsartanu na dobę. Osoby w wieku podeszłym (dotyczy tylko Valsacor 320 mg) Nie ma konieczności dostosowania
dawki u pacjentów w wieku podeszłym. Dzieci i młodzież Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat Dawka początkowa
wynosi 40 mg raz na dobę w przypadku dzieci o masie ciała mniejszej niż 35 kg oraz 80 mg raz na dobę w przypadku dzieci o masie ciała 35 kg lub większej.
Dawkę produktu leczniczego należy dostosować w zależności od uzyskanego działania przeciwnadciśnieniowego. Maksymalne dawki walsartanu oceniane
w badaniach klinicznych podano w poniższej tabeli. Dawki większe od wymienionych nie były oceniane w badaniach klinicznych i z tego względu nie są
zalecane.
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– rewolucjonizuje
leczenie hipercholesterolemii
już od dekady
(1-8)
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2,05 zł(9)*

3,98 zł(9)*

5,73 zł(9)*

7,26 zł(9)*

10,14 zł(9)*

12,84 zł(9)*

Opracowano na podstawie: 1. Poland National Sales Data, Units, MONTH/10/2011 ©2011 IQVIA. All rights reserved. 2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2012r. 3. CEGEDIM, ePharma market, HmR, IMS, Insight health, Intellix, Medicube, PharmStandart, PharmaZoom 1-9 2013. 4. Brus S.
Clinical evidence of the efficacy of Krka’s rosuvastatin in the treatment of hyperlipidemia with focus on additional doses. Krka Med Farm 2014. 5. ESC Congress 2016. Poster session 2: Cardiovascular prevention outcomes I.
Presentations list: https://esc365.escardio.org/Congress/ESC-CONGRESS-2016/Poster-session-2-Cardiovascular-prevention-outcomes-I/s5564-poster-session-2-cardiovascular-prevention-outcomes-i Dostęp [20.01.2021].
6. Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2019. 7. Innovations of economic
chamber of commerce of Dolenjska and Bela Krajina 2018. https://www.krka.biz/sl/medijsko-sredisce/novice/krki-pet-priznanj-gospodarske-zbornice-dolenjske-in-bele-krajine-za-inovacije/11149/ [Dostęp 20.01.2021
r.]. 8. Poland National Sales Data, Units, MAT/11/2020 ©2020 IQVIA and its affiliates. All rights reserved. 9. Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych lekow, środkow spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobow medycznych na dzień 1 marca 2021r.* Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy, dotyczy opakowań 28 tabl.
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1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Roswera, 5 mg, tabletki powlekane, Roswera, 10 mg, tabletki powlekane, Roswera, 15 mg, tabletki powlekane, Roswera, 20 mg,
tabletki powlekane, Roswera, 30 mg, tabletki powlekane, Roswera, 40 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana
zawiera 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg lub 40 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej). Substancja pomocnicza o znanym działaniu Każda
tabletka powlekana 5 mg zawiera 41,9 mg laktozy. Każda tabletka powlekana 10 mg zawiera 41,9 mg laktozy. Każda tabletka powlekana 15 mg zawiera 62,9 mg
laktozy. Każda tabletka powlekana 20 mg zawiera 83,8 mg laktozy. Każda tabletka powlekana 30 mg zawiera 125,7 mg laktozy. Każda tabletka powlekana 40 mg
zawiera 167,6 mg laktozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana 5 mg: białe, okrągłe (średnica
7 mm), lekko dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami i z wytłoczoną ,,5’’ po jednej stronie, 10 mg: białe, okrągłe (średnica 7,5 mm), lekko
dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami i z wytłoczoną ,,10’’ po jednej stronie, 15 mg: białe, okrągłe (średnica 9 mm), lekko dwuwypukłe tabletki
powlekane ze ściętymi krawędziami i z wytłoczoną ,,15’’ po jednej stronie, 20 mg: białe, okrągłe (średnica 10 mm) tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami, 30 mg:
białe, dwuwypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułki z linią podziału po obu stronach (wymiary 15 mm x 8 mm). Linia podziału na tabletce tylko ułatwia
rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki, 40 mg: białe, dwuwypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułki (wymiary 16 mm x 8,5
mm) 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie hipercholesterolemii Pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i
dzieci w wieku 6 lat lub starszych (typu IIa, w tym rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) - jako leczenie dodatkowe do
diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające. Dorośli, młodzież
i dzieci w wieku 6 lat i starsze z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną - jako leczenie dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego
stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub, jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym Zapobieganie dużym zdarzeniom
sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże (patrz punkt 5.1) wraz z działaniami
mającymi na celu zmniejszenie innych czynników ryzyka. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Przed rozpoczęciem leczenia pacjent powinien
stosować standardową dietę mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu; stosowanie diety powinno być kontynuowane w trakcie leczenia. Dawkę należy ustalać
indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami zależnie od celu terapii oraz reakcji pacjenta na leczenie. Produkt leczniczy Roswera może być przyjmowany o
każdej porze dnia, niezależnie od posiłków. Nie wszystkie dawki produktu leczniczego Roswera mogą być dostępne. Leczenie hipercholesterolemii Zalecana dawka
początkowa to 5 lub 10 mg, doustnie, raz na dobę, zarówno u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni innymi lekami z grupy statyn, jak również u pacjentów
leczonych innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA. W trakcie ustalania dawki początkowej u każdego pacjenta należy wziąć pod uwagę stężenie cholesterolu, czynniki
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, jak również ryzyko działań niepożądanych (patrz poniżej). Jeśli jest to konieczne, po 4 tygodniach leczenia można zwiększyć
dawkę (patrz punkt 5.1). Z powodu zwiększonej częstości działań niepożądanych po podaniu dawki 40 mg w porównaniu ze stosowaniem mniejszych dawek (patrz
punkt 4.8), zwiększenie dawki do 30 mg lub do dawki maksymalnej 40 mg, można rozważyć jedynie u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, należących do grupy
wysokiego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych (w szczególności u pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią), u których nie uzyskano spodziewanego
celu terapii po zastosowaniu dawki 20 mg oraz pozostających pod regularną kontrolą lekarską (patrz punkt 4.4). Zaleca się, aby wprowadzanie dawki 30 mg lub 40 mg
odbywało się pod kontrolą lekarza specjalisty. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym W badaniach nad zmniejszeniem ryzyka zdarzeń sercowonaczyniowych stosowano dawkę 20 mg na dobę (patrz punkt 5.1). Pacjenci w podeszłym wieku Zalecana dawka początkowa u pacjentów w wieku powyżej 70 lat
wynosi 5 mg (patrz punkt 4.4). Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami
czynności nerek. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min) wynosi 5 mg. Stosowanie
dawek 30 mg i 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie produktu leczniczego Roswera w jakiejkolwiek
dawce jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkty 4.3 i 5.2). Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby Nie stwierdzono
zwiększenia ekspozycji ogólnoustrojowej na rozuwastatynę u pacjentów z 7 punktami lub mniejszą liczbą punktów w skali Child-Pugh. Jednakże u pacjentów z 8 lub
9 punktami w skali Child-Pugh obserwowano zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2). U tych pacjentów należy rozważyć ocenę
czynności nerek (patrz punkt 4.4). Brak danych dotyczących stosowania u pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali Child-Pugh. Stosowanie produktu leczniczego
Roswera jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby (patrz punkt 4.3). Dzieci i młodzież Stosowanie u dzieci powinno być prowadzone przez lekarza
specjalistę. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat (w fazie <II-V wg skali Tannera) Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna U dzieci i młodzieży z
heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zwykle stosowana dawka początkowa to 5 mg na dobę. U dzieci w wieku od 6 do 9 lat z heterozygotyczną
hipercholesterolemią rodzinną zakres zwykle stosowanych dawek to 5 mg - 10 mg podawanych doustnie raz na dobę. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa
stosowania dawek większych niż 10 mg w tej grupie wiekowej. U dzieci w wieku od 10 do 17 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zakres zwykle
stosowanych dawek to 5 mg - 20 mg podawanych doustnie raz na dobę. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dawek większych niż 20 mg w tej grupie
wiekowej. Zwiększanie dawki powinno odbywać się na podstawie indywidualnej odpowiedzi i tolerancji dzieci na leczenie, jak zalecają rekomendacje dotyczące
leczenia dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.4). Przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną u dzieci i młodzieży należy zastosować standardową dietę obniżającą stężenie
cholesterolu; stosowanie diety należy kontynuować podczas leczenia rozuwastatyną. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna U dzieci w wieku od 6 do 17 lat z
homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zalecana maksymalna dawka wynosi 20 mg raz na dobę. Zalecana początkowa dawka to od 5 mg do 10 mg raz na
dobę w zależności od wieku, masy ciała i wcześniejszego stosowania statyny. Dostosowywanie do maksymalnej dawki 20 mg raz na dobę powinno odbywać się w
oparciu o indywidualną reakcję oraz tolerancję u dzieci i młodzieży, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi leczenia dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.4.). Przed
rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną powinno się stosować standardową dietę obniżającą poziom cholesterolu u dzieci i młodzieży; dieta ta powinna być
kontynuowana również podczas leczenia rozuwastatyną. Doświadczenie dotyczące stosowania dawek innych niż 20 mg w tej populacji jest ograniczone. Tabletki 30 mg
i 40 mg nie są przeznaczone do stosowania u dzieci i młodzieży. Dzieci w wieku poniżej 6 lat Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania rozuwastatyny u dzieci w wieku
poniżej 6 lat nie były badane. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Roswera u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Rasa U pacjentów pochodzących z Azji
obserwowano zwiększoną ekspozycję ogólnoustrojową na rozuwastatynę (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2). U pacjentów pochodzących z Azji zalecana dawka początkowa
wynosi 5 mg. U tych pacjentów stosowanie dawek 30 mg i 40 mg jest przeciwwskazane. Polimorfizm genetyczny Znane są konkretne typy polimorfizmu
genetycznego, które mogą prowadzić do zwiększonej ekspozycji na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2). U pacjentów, u których występuje tego typu polimorfizm zalecane
jest stosowanie mniejszej dawki dobowej rozuwastatyny. Pacjenci predysponowani do miopatii U pacjentów z czynnikami sprzyjającymi miopatii leczenie należy
rozpoczynać od dawki 5 mg (patrz punkt 4.4). Stosowanie dawek 30 mg i 40 mg jest przeciwwskazane u niektórych pacjentów z tej grupy (patrz punkt 4.3). Terapia
skojarzona Rozuwastatyna jest substratem dla różnych białek transportujących (np. OATP1B1 oraz BCRP). Ryzyko miopatii (w tym rabdomiolizy) jest zwiększone, gdy
rozuwastatyna jest podawana jednocześnie z pewnymi lekami, które mogą zwiększać stężenie rozuwastatyny w osoczu z powodu interakcji z tymi białkami
transportującymi (np. z cyklosporyną oraz niektórymi inhibitorami proteazy, w tym połączeniem rytonawiru z atazanawirem, lopinawirem i (lub) typranawirem; patrz
punkty 4.4 i 4.5). Gdy jest to możliwe, należy rozważyć zastosowanie leków alternatywnych, a jeżeli konieczne, rozważyć czasowe przerwanie leczenia rozuwastatyną.
W sytuacjach, gdy stosowanie tych leków jednocześnie z rozuwastayną jest niemożliwe do uniknięcia, należy uważnie rozważyć korzyści i zagrożenia wynikające z
dostosowania dawkowania rozuwastatyny i terapii równoległej (patrz punkt 4.5). 4.3 Przeciwwskazania Stosowanie produktu leczniczego Roswera jest
przeciwwskazane: u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, u pacjentów z czynną
chorobą wątroby, w tym niewyjaśnionym trwałym zwiększeniem stężenia aminotransferaz w surowicy, przekraczającym 3-krotnie górną granicę normy (GGN), u
pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), u pacjentów z miopatią, u pacjentów jednocześnie leczonych cyklosporyną, w
ciąży, w okresie karmienia piersią i u pacjentek w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży. Stosowanie produktu leczniczego w dawce
30 mg i 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z czynnikami sprzyjającymi miopatii/rabdomiolizie. Do czynników tych zalicza się: umiarkowane zaburzenia
czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min), niedoczynność tarczycy, choroby mięśni lub występowanie dziedzicznych chorób mięśni w wywiadzie osobistym lub
rodzinnym, przebyte w przeszłości uszkodzenia mięśni po stosowaniu innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA lub fibratów, nadużywanie alkoholu, w sytuacjach, gdy
możliwe jest zwiększenie stężenia rozuwastatyny w osoczu, pochodzenie z Azji, jednoczesne stosowanie fibratów. (patrz punkty 4.4, 4.5 i 5.2). 4.4 Specjalne
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Wpływ na czynność nerek U pacjentów leczonych dużymi dawkami rozuwastatyny, w szczególności dawką
40 mg, stwierdzano sporadyczne lub przemijające występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, wykrywanej testem paskowym. Nie stwierdzono,
aby występowanie proteinurii poprzedzało wystąpienie ostrej lub postępującej choroby nerek (patrz punkt 4.8). Częstość zdarzeń, zgłaszanych po wprowadzeniu leku
do obrotu, dotyczących ciężkich zaburzeń czynności nerek była większa u pacjentów stosujących dawki 40 mg. U pacjentów leczonych dawką 30 mg lub 40 mg należy
rozważyć kontrolę czynności nerek podczas wizyt kontrolnych. Działanie na mięśnie U pacjentów leczonych rozuwastatyną, zwłaszcza dawkami powyżej 20 mg,
obserwowano występowanie działania na mięśnie szkieletowe, np. bólów mięśni, miopatii oraz rzadko rabdomiolizy. Bardzo rzadko obserwowano występowanie
rabdomiolizy w czasie jednoczesnego podawania ezetymibu i inhibitora reduktazy HMG-CoA. Nie można jednak wykluczyć farmakokinetycznych interakcji (patrz punkt
4.5), dlatego też należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego ich stosowania. Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA częstość
występowania rabdomiolizy związanej z rozuwastatyną, zgłaszana po wprowadzeniu leku do obrotu, była większa u pacjentów przyjmujących dawki 40 mg. Pomiar
aktywności kinazy kreatynowej Aktywności kinazy kreatynowej (CK) nie należy oznaczać po ciężkim wysiłku fizycznym oraz w przypadku występowania innych
przyczyn podwyższających jej aktywność, ponieważ wówczas właściwa interpretacja wyników jest trudna. Jeśli podczas pierwszego oznaczania aktywność CK jest
istotnie podwyższona (>5 x GGN), pomiaru należy dokonać ponownie po 5-7 dniach w celu potwierdzenia wyników. Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli w badaniu
kontrolnym CK>5 x GGN. Przed rozpoczęciem leczenia Tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, produkt leczniczy Roswera, należy stosować ostrożnie u pacjentów z
czynnikami sprzyjającymi miopatii lub rabdomiolizie. Do czynników tych zalicza się: zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy, choroby mięśni lub
występowanie dziedzicznych chorób mięśni w wywiadzie osobistym lub rodzinnym przebyte w przeszłości uszkodzenia mięśni po stosowaniu innych inhibitorów
reduktazy HMG-CoA lub fibratów, nadużywanie alkoholu, wiek >70 lat, w sytuacjach, gdy możliwe jest zwiększenie stężenia rozuwastatyny w osoczu (patrz punkty
4.2, 4.5 i 5.2), jednoczesne stosowanie fibratów. U tej grupy pacjentów należy rozważyć ryzyko i możliwe korzyści wynikające z takiego leczenia, a w trakcie leczenia
zaleca się obserwację pacjenta. Jeśli u pacjenta w badaniu wykonanym przed leczeniem stwierdza się znacznie zwiększoną aktywność kinazy kreatynowej (>5 x GGN),
nie należy rozpoczynać leczenia. W trakcie leczenia Należy poinformować pacjenta, aby niezwłocznie powiadomił lekarza, jeśli wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni,
osłabienie siły mięśniowej lub kurcze mięśni, szczególnie jeśli towarzyszy im złe samopoczucie lub gorączka. U tych pacjentów należy wykonać badanie aktywności
kinazy kreatynowej. Jeśli aktywność kinazy kreatynowej jest znacząco zwiększona (>5 x GGN) lub jeśli objawy ze strony mięśni są nasilone i powodują dolegliwości
podczas codziennych czynności (nawet wtedy, gdy CK ≤5 x GGN), należy przerwać leczenie. Po ustąpieniu objawów klinicznych i zmniejszeniu aktywności kinazy
kreatynowej do wartości prawidłowych można rozważyć ponowne zastosowanie produktu leczniczego Roswera lub innego inhibitora reduktazy HMG-CoA w
najmniejszej dawce. Pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą. Jeśli u pacjenta nie występują objawy kliniczne, rutynowa kontrola aktywności kinazy
kreatynowej nie jest konieczna. Podczas przyjmowania lub po zakończeniu przyjmowania statyn, w tym rozuwastatyny, bardzo rzadko zgłaszano martwiczą miopatię
o podłożu immunologicznym (IMNM - immunozależna miopatia martwicza), Klinicznie IMNM charakteryzuje się osłabieniem mięśni proksymalnych i zwiększeniem
aktywności kinazy kreatynowej w surowicy, które utrzymują się pomimo zaprzestania leczenia statynami. Dane z badań klinicznych u małej grupy pacjentów nie
zawierają dowodów zwiększonego działania na mięśnie szkieletowe rozuwastatyny, jeśli była ona stosowana z innymi lekami. Jednakże u pacjentów leczonych
jednocześnie innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA i pochodnymi kwasu fibrynowego w tym gemfibrozylem, cyklosporyną, kwasem nikotynowym, lekami
przeciwgrzybiczymi z grupy azoli, inhibitorami proteazy oraz antybiotykami makrolidowymi stwierdzano zwiększenie częstości występowania zapalenia mięśni i
miopatii. Gemfibrozyl stosowany jednocześnie z niektórymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA zwiększa ryzyko miopatii. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego
stosowania gemfibrozylu i produktu leczniczego Roswera. Należy dokładnie rozważyć korzyści wynikające ze zmiany stężenia lipidów i ryzyko związane z jednoczesnym
stosowaniem fibratów lub niacyny i produktu leczniczego Roswera. Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Roswera w dawce 30 mg i 40 mg oraz leków z grupy
fibratów jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.5 i 4.8). Rozuwastatyny nie należy stosować jednocześnie z ogólnie działającymi postaciami kwasu fusydowego lub w
ciągu 7 dni po zaprzestaniu leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u których stosowanie kwasu fusydowego o działaniu ogólnym jest uznane za konieczne, należy
przerwać leczenie statynami na cały okres przyjmowania kwasu fusydowego. Zgłaszano przypadki rabdomiolizy (w tym przypadki śmiertelne) u pacjentów
przyjmujących skojarzenie kwasu fusydowego i statyny (patrz punkt 4.5). Należy poinformować pacjenta, aby w razie wystąpienia osłabienia mięśni, bólu lub
wrażliwości mięśni natychmiast skontaktował się z lekarzem. Leczenie statynami można wznowić po 7 dniach od przyjęcia ostatniej dawki kwasu fusydowego. W
wyjątkowych przypadkach, gdy przedłużone stosowanie kwasu fusydowego o działaniu ogólnym jest konieczne, np. w leczeniu ciężkich zakażeń, zasadność
jednoczesnego podawania produktu leczniczego Roswera z kwasem fusydowym należy rozważyć tylko w indywidualnych przypadkach z zastosowaniem uważnej
kontroli medycznej pacjenta. Nie należy stosować produktu leczniczego Roswera, jeśli u pacjenta występują objawy mogące świadczyć o ostrej, ciężkiej miopatii, lub w
sytuacji sprzyjającej niewydolności nerek wtórnej do rabdomiolizy (np. posocznica, niedociśnienie, rozległy zabieg chirurgiczny, uraz, ciężkie zaburzenia metaboliczne,
hormonalne i elektrolitowe lub niekontrolowana padaczka). Wpływ na czynność wątroby Tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA produkt leczniczy Roswera,
powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów nadużywających alkoholu i (lub) z chorobą wątroby w wywiadzie. Zaleca się wykonanie badań czynności wątroby przed
rozpoczęciem leczenia i 3 miesiące po jego rozpoczęciu. Należy przerwać leczenie lub zmniejszyć dawkę, jeśli aktywność aminotransferaz jest 3-krotnie większa niż
górna granica normy. Częstość występowania ciężkich działań niepożądanych ze strony wątroby (głównie zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych) po
wprowadzeniu leku do obrotu, jest większa przy stosowaniu dawki 40 mg. U pacjentów z wtórną hipercholesterolemią spowodowaną niedoczynnością tarczycy lub
zespołem nerczycowym przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Roswera należy zastosować odpowiednie leczenie choroby podstawowej. Rasa W
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i 5.2). Inhibitory proteazy Zwiększona ekspozycja ogólnoustrojowa na rozuwastatynę była obserwowana u pacjentów przyjmujących rozuwastatynę jednocześnie z

różnymi inhibitorami proteazy w skojarzeniu z rytonawirem. Należy rozważyć zarówno korzyść wynikającą ze zmniejszenia stężenia lipidów wskutek stosowania
rozuwastatyny u pacjentów z zakażeniem HIV przyjmujących inhibitory proteazy jak i możliwość zwiększenia stężenia rozuwastatyny w osoczu podczas rozpoczynania
leczenia i zwiększania dawki rozuwastatyny u pacjentów leczonych inhibitorami proteazy. Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny z inhibitorami proteazy nie jest
zalecane, o ile dawka rozuwastatyny nie zostanie dostosowana (patrz punkty 4.2 i 4.5). Śródmiąższowa choroba płuc Zgłaszano pojedyncze przypadki śródmiąższowej
choroby płuc w czasie stosowania niektórych statyn, zwłaszcza w czasie długotrwałej terapii (patrz punkt 4.8). Objawy mogą obejmować duszność, nieproduktywny
kaszel i ogólne pogorszenie stanu zdrowia (zmęczenie, zmniejszenie masy ciała i gorączka). Jeśli istnieje podejrzenie, że u pacjenta rozwinęła się śródmiąższowa choroba
płuc należy przerwać leczenie statynami. Cukrzyca Niektóre wyniki badań sugerują, że statyny jako grupa leków zwiększają stężenie glukozy we krwi i u niektórych
pacjentów z grupy wysokiego ryzyka rozwoju cukrzycy w przyszłości, mogą spowodować hiperglikemię w stopniu wymagającym odpowiedniej opieki
diabetologicznej. Jednakże ryzyko to jest mniejsze niż korzyści dla układu naczyniowego wynikające ze stosowania statyn, więc nie powinno być ono powodem
zaprzestania leczenia statynami. Pacjenci z grupy ryzyka (stężenie glukozy na czczo wynosi 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów,
nadciśnienie tętnicze) powinni pozostawać zarówno pod kontrolą kliniczną jak i biochemiczną zgodnie z krajowymi wytycznymi. W badaniu JUPITER raportowana
całkowita częstość występowania cukrzycy wynosiła 2,8% w grupie przyjmującej rozuwastatynę i 2,3% w grupie z placebo, głównie wśród pacjentów ze stężeniem
glukozy na czczo pomiędzy 5,6 do 6,9 mmol/l. Dzieci i młodzież Ocena wzrostu, masy ciała, indeksu BMI (body mass index) i stopnia rozwoju drugorzędowych cech
płciowych według skali Tannera u dzieci w wieku od 6 do 17 lat przyjmujących rozuwastatynę jest ograniczona do 2 lat. Po dwóch latach leczenia w ramach badań
klinicznych, nie wykryto wpływu na wzrost, masę ciała, indeks BMI lub dojrzałość płciową (patrz punkt 5.1). W badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży przyjmującej
rozuwastatynę przez 52 tygodnie, wzrost aktywności kinazy kreatyniny >10 x GGN (górna granica normy) i objawy mięśniowe następujące po ćwiczeniach lub
zwiększonej aktywności fizycznej obserwowano częściej niż w badanich klinicznych u osób dorosłych (patrz punkt 4.8). Roswera zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu
leczniczego. 4.8 Działania niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Działania niepożądane występujące po zastosowaniu rozuwastatyny są najczęściej
łagodne i przemijające. Mniej niż 4% pacjentów leczonych rozuwastatyną, biorących udział w kontrolowanych badaniach klinicznych, musiało zakończyć udział w
badaniu ze względu na wystąpienie działań niepożądanych. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych Na podstawie danych pochodzących z badań klinicznych
oraz bogatego doświadczenia zgromadzonego po wprowadzeniu rozuwastatyny do obrotu, w poniższej tabeli przedstawiono profil działań niepożądanych
rozuwastatyny. Działania niepożądane wyszczególnione poniżej zostały sklasyfikowane według częstości ich występowania oraz systemowej klasyfikacji układów i
narządów. Bardzo często (≥ 1/10). Często (≥1/100 do, <1/10). Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100). Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000). Bardzo rzadko (<1/10
000). Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Tabela 2. Działania niepożądane rozuwastatyny na podstawie danych z
badań klinicznych i doświadczenia po wprowadzeniu do obrotu
Klasyfikacja układów i narządów Często
Niezbyt często Rzadko
Bardzo rzadko
Częstość nieznana
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Małopłytkowość
Zaburzenia układu
Reakcje nadwrażliwości, w
immunologicznego
tym obrzęk naczynioruchowy
Zaburzenia endokrynologiczne
Zaburzenia psychiczne
Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia układu oddechowego,
klatki piersiowej i śródpiersia
Zaburzenia żołądka i jelit
Zaburzenia wątroby i dróg
żółciowych
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Cukrzyca1
Bóle głowy
Zawroty głowy

Polineuropatia
Utrata pamięci

Zaparcia Nudności
Bóle brzucha

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i Bóle mięśni
tkanki łącznej

Zapalenie trzustki

Świąd, Wysypka,
Pokrzywka

Biegunka

Zwiększenie aktywności
Żółtaczka
aminotrasferaz wątrobowych Zapalenie wątroby
Miopatia (w tym zapalenie
mięśni) Rabdomioliza
Zespół toczniopodobny
Zerwanie mięśnia

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

Depresja
Neuropatia obwodowa
Zaburzenia snu (w tym
bezsenność oraz koszmary
senne)
Kaszel, Duszność

Bóle stawów

Krwiomocz

Zespół Stevensa-Jonhsona
Immunozależna miopatia
martwicza
Zaburzenia ścięgien czasami
powikłane zerwaniem
ścięgna

Ginekomastia
Obrzęk

częstość występowania będzie zależała od występowania czynników ryzyka (stężenie glukozy we krwi na czczo ≥5,6 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwiększone
stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze w wywiadzie).Wydaje się, że tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, częstość występowania
działań niepożądanych zależy od dawki. Opis wybranych działań niepożądanych Wpływ na czynność nerek: U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano
występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, stwierdzanej testem paskowym. Podczas leczenia dawkami 10 mg lub 20 mg u mniej niż 1%
pacjentów i u 3% pacjentów leczonych dawką 40 mg stwierdzano zmianę wyniku białka w moczu z „brak” lub „ślad” na „++” lub więcej w teście paskowym.
Po zastosowaniu dawki 20 mg stwierdzano zmianę wyniku białka w moczu z„brak” lub„ślad” na„+”w teście paskowym nieznacznie częściej. W większości przypadków
proteinuria zmniejsza się lub przemija samoistnie podczas leczenia. Dane z badań klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu nie wykazały, aby proteinuria
poprzedzała wystąpienie ostrej lub postępującej choroby nerek. U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano występowanie krwiomoczu, jednak dane z
badań klinicznych wskazują, że częstość jego występowania jest mała. Działanie na mięśnie szkieletowe: U pacjentów leczonych rozuwastatyną, szczególnie w dawkach
większych niż 20 mg, stwierdzano występowanie działania na mięśnie szkieletowe, np. bólów mięśni, miopatii (w tym zapalenia mięśni) oraz rzadko, rabdomiolizy z
lub bez ostrej niewydolności nerek. U pacjentów leczonych rozuwastatyną stwierdzano zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej zależne od dawki. W większości
przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. W razie zwiększenia aktywności kinazy kreatynowej (>5 x GGN) należy przerwać leczenie (patrz
punkt 4.4). Wpływ na czynność wątroby: U niewielkiej liczby pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano, podobnie jak po zastosowaniu innych inhibitorów
reduktazy HMG-CoA, zwiększenie aktywności aminotransferaz zależne od dawki. W większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. Poniższe
działania niepożądane były zgłaszane podczas stosowania niektórych statyn: Zaburzenia funkcji seksualnych, Pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc,
zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia (patrz punkt 4.4). Częstość występowania rabdomiolizy, ciężkich zdarzeń dotyczących nerek i wątroby (obejmujące
głównie zwiększoną aktywność aminotransferaz) jest większa przy stosowaniu dawki 40 mg. Dzieci i młodzież Zwiększenie stężenia kinazy kreatyniny >10 x GGN
(górna granica normy) i objawy ze strony mięśni występujące po ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowane były częściej w 52-tygodniowym
badaniu klinicznym przeprowadzonym wśród dzieci i młodzieży w porównaniu z osobami dorosłymi (patrz punkt 4.4). Pod innymi względami, profil bezpieczeństwa
rozuwastatyny u dzieci i młodzieży był zbliżony do profilu bezpieczeństwa u dorosłych pacjentów. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu
produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do
ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za
pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa. Tel.: + 48 22 49 21 301. Faks: + 48 22 49 21 309. e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane
można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: KRKA,
d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia. 8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5 mg: pozwolenie nr 18577, 10 mg:
pozwolenie nr 18578,15 mg: pozwolenie nr 18579, 20 mg: pozwolenie nr 18580, 30 mg: pozwolenie nr 18581, 40 mg: pozwolenie nr 18582 wydane przez Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.08.2011 r. Data ostatniego przedłużenia
pozwolenia: 07.06.2016 r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 05.12.2019 r. KATEGORIA
DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii “Rx” – leki wydawane na receptę. Produkt podlega refundacji z odpłatnością 30%.
CENA URZĘDOWA DETALICZNA I MAKSYMALNA KWOTA DOPŁATY PRZEZ PACJENTA ZGODNIE Z: Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2021 r.
Opakowania: 28 tabletek. Cena urzędowa detaliczna wynosi 4,74 zł dla Roswera® 5 mg; 9,37 zł dla Roswera® 10 mg; 13,81zł dla Roswera® 15 mg; 18,04 zł dla
Roswera® 20 mg; 26,31 zł dla Roswera® 30 mg; 34,40 zł dla Roswera® 40 mg. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatnośćdla pacjenta) wynosi 2,05 zł dla
Roswera® 5 mg; 3,98 zł dla Roswera® 10 mg; 5,73 zł dla Roswera® 15 mg; 7,26 zł dla Roswera® 20 mg; 10,14 zł dla Roswera® 30 mg; 12,84 zł dla Roswera® 40 mg.;
Opakowania: 56 tabletek. Cena urzędowa detaliczna 23,30 zł dla Roswera® 15 mg; 44,30 zł dla Roswera® 30 mg. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność
dla pacjenta) wynosi 7,13 zł dla Roswera® 15 mg; 13,29 zł dla Roswera® 30 mg. Opakowania: 90 tabletek. Cena urzędowa detaliczna wynosi 13,14 zł dla
Roswera® 5 mg ; 24,86 zł dla Roswera® 10 mg; 36,08 złdla Roswera® 15 mg; 47,28 zł dla Roswera® 20 mg; 68,78 zł dla Roswera® 30 mg; 90,19 zł dla Roswera® 40 mg.
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) wynosi 4,47 zł dla Roswera® 5 mg ; 7,54 zł dla Roswera® 10 mg; 10,82 zł dla Roswera® 15 mg;
14,18 zł dla Roswera® 20 mg; 20,63 zł dla Roswera® 30 mg; 27,06 zł dla Roswera® 40 mg.

Szczegółowe informacje dostępne na życzenie:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa
tel.: 22 573 75 00, faks: 22 573 75 64, e-mail: info.pl@krka.biz, www.krkapolska.pl
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000025060,
NIP: 526-10-31-829, Numer REGON: 010164219, Kapitał zakładowy: 17 490 000,00 zł.
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