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Pamiętają Państwo te czasy, kiedy wśród sztandarowych 
spraw do załatwienia środowisko aptekarskie 
wymieniało jednym tchem opiekę farmaceutyczną 

czy ustawę o zawodzie farmaceuty? Tak, to było całkiem 
niedawno. Te zagadnienia były tylko w sferze marzeń. 

Ci z Państwa, którzy ukończyli studia kilka lub kilkanaście 
lat temu, zapewne pierwszy raz usłyszeli o opiece 
farmaceutycznej na uczelni. I pewnie wtedy też Państwa 
wykładowcy mówili, że już niedługo będzie ona sprawowana 
w aptekach. Podobnie było z ustawą o zawodzie. Mówiło 
się o niej od kilku dekad. I na mówieniu się kończyło.

Za sprawą pandemii koronawirusa – ale oczywiście 
nie tylko – sprawy aptekarskie znacznie przyspieszyły. 
Jeszcze nie tak dawno nikt nie myślał o tym, że farma-
ceuci będą wykonywać szczepienia, a tym bardziej 
że będą kwali�kować pacjentów do szczepienia.

Aptekarze doskonale sobie poradzą z opieką farmaceutyczną. 
Jestem o tym przekonany. Na co dzień dają sobie radę 
z różnymi wyzwaniami. To bardzo budujące, że aż ponad 
80 proc. – mimo tak wielu obowiązków – chce świadczyć 
usługi opieki farmaceutycznej i niewiele mniej deklaruje, że 
ma uprawnienia, by to robić – jak wynika z badania przepro-
wadzonego przez Aptekarską Szkołę Zarządzania (s. 12).

W internecie krąży mem z uśmiechniętą farmaceutką 
z dość długim podpisem: „codziennie ma kontakt z setkami 
osób, ale nie choruje, nie domaga się trzynastej pensji, nie 
biadoli o piętnastej emeryturze, nie płacze w mediach, nie 
protestuje, nie odsyła na teleporady, normalnie wykonuje 
usługi bez obwiniania”. Tacy po prostu są aptekarze.

Odwiedź Portal Farmaceuty
www.aptekarski.com 

Wydawca
Świat Zdrowia S.A.

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

Redaktor naczelny 
Wojciech Giedrys 

wojciech.giedrys@neuca.pl

Reklama
Ewelina Cichacka-Łątkowska

ewelina.cichacka-latkowska@neuca.pl
515 819 593

Redakcja
redakcja@magazynaptekarski.com.pl

Fotoedycja 
NEKK

Zdjęcia 
iStock

Okładka
NEKK

Projekt gra�czny

www.iqid.pl

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

Druk 
Toruńskie Zakłady Graficzne ZAPOLEX

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

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

Redakcja może odmówić zamieszczenia reklamy 
bez podania przyczyny.

M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  K W I E C I E Ń  2 0 2 1 5o d  r e d a k c j i



6 P A G I N A
w  p i g u ł c e

M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  |  K W I E C I E Ń  2 0 2 1

7
M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  K W I E C I E Ń  2 0 2 1
s p i s  t r e ś c i6

w pigułce
O k i e m  f a r m a c e u t y  0 7 |  O k i e m  f a r m a c e u t k i  0 8 |  O k i e m 
h u r t o w n i k a  0 9 |  F l e s z  1 0 |

13rentgen miesiąca
M o c n e  T A K  d l a  o p i e k i  f a r m a c e u t y c z n e j  1 3 |  P o  p i e r w s z e : 

s z c z e p i e n i a  1 6 |  O p i e k a  f a r m a c e u t y c z n a  z d y w e r s y f i k u j e 

a p t e k i  2 0 |  P r z e g l ą d y  l e k o w e  2 5 |  C i e m n a  s t r o n a 

w y s t a w i a n i a  r e c e p t  2 7 |  „ 6 0  l a t  w  a p t e c e  i  n a d a l  n i e 

m a m  d o ś ć ”  3 2 |

34marketing, prawo i regulacje
A p t e k a r s k a  S z k o ł a  Z a r z ą d z a n i a  3 4 |  S u k c e s ( j a ) 
p r z y w ó d z t w a  w  a p t e c e  3 6 |  P o d z i e l  s i ę  o b o w i ą z k a m i  3 8 |

46p a t e n t  n a  z d r o w i e
P o z y t y w n e  d z i a ł a n i e  a d a p t o g e n ó w  4 6 |  C o  b e z  r e c e p t y 

n a  i n f e k c j e  i n t y m n e ?  4 8 |  J a k  z a t r z y m a ć  n a  d ł u ż e j 

o d w a g ę  d o  d z i a ł a n i a ?  5 0 |  T e r a p i a  a r o m a t e m  5 2 |
Z a s t o s o w a n i e  m a ś l a n u  s o d u  w  p r a k t y c e 

i n t e r n i s t y c z n e j  5 4 |

40receptura apteczna
L e k o b a z a  L u x .  C z y  t o  t o  s a m o ,  c o  L e k o b a z a ?  4 0 |
O l e o g e l  –  w s z e c h s t r o n n e  p o d ł o ż e  o  w ł a ś c i w o ś c i a c h 

l i p o f i l o w y c h  4 3 |



w  p i g u ł c e 7

mgr farm. 
Marek Tomków

Zastanawialiście się 
kiedyś, czy ktoś jest tam, 
po drugiej stronie? Kiedy 
nie możecie go 
zobaczyć. Czy nas słyszy, 
kiedy do niego 
mówimy? Czy ten ktoś 
uśmiecha się, słysząc 
Wasze słowa, a może na 
jego czole pojawia się 
zmarszczka 
zaciekawienia bądź 
zdumienia. Kiedy 
siedzicie w ciemnym 
pokoju, patrząc na małe 
światełko przed sobą, 
wyobrażając sobie, kto 
jest tam, gdzie nie sięga 
Wasz wzrok. No właśnie.

Trzynaście kroków
do normalności

Tak się czuję, kiedy prowadzę webinar. 
Zupełnie jakbym wywoływał duchy. 
Krystyno! Krystyno, jeśli mnie słyszysz, 

daj znak. Po dziesięciu minutach seansu 
pojawia się sygnał życia. Napis na czacie 
„nic nie słychać”. Cholera, znowu mówiłem 
z wyłączonym mikrofonem. Na liczniku 
w rogu ekranu prawie tysiąc pięćset osób, 
a na ekranie tylko własne odbicie.

Kiedyś przed wykładem sprawdzałem, czy 
spodnie mają idealnie wyprasowany kant. 
Teraz upewniam się, czy nie mam na sobie 
piżamy. Pierwsza zasada: nie wstawać, nawet 
jakbyś polał się gorącą kawą. Ważne, żeby 
góra była elegancka. Podobno niektórzy 
posuwają się do tego, że prasują tylko przód 
koszuli, dla mnie to już lekka przesada.

Zresztą w temacie wystąpień online też 
zaczęła obowiązywać etykieta. Przede 
wszystkim istotne jest to, co za plecami. Na 
przykład „ścianka”. Taka z logo, która zakryje 
leżące na kanapie rzeczy do prasowania. 
Oczywiście dopuszczalna jest biblioteczka. 
Może być tapeta w książki. Rzecz jasna na 
pierwszym planie jakaś gruba pozycja z �lo-
zo�i, historii bądź matematyki, ale tylko na 
poziomie akademickim. Dodaje klasy. Żadnej 
Trylogii czy harlequinów, bo będzie obciach. 
Świat nie może się dowiedzieć, że lubimy 
normalne książki. Do tego, mile widziana 
w tle, jakaś nagroda albo dyplom. Nieważne 
za co, bo i tak nie widać, liczy się wrażenie.

Ostatnio w trakcie posiedzenia zespołu 
parlamentarnego przewodniczący miał 
za sobą akwarium, a w nim oprócz rybek 
zatopioną ludzką czaszkę. Przez całe 
spotkanie czułem się, jakbym oglądał �lm 
o piratach. Tematem był rynek apteczny, 
więc w sumie nawet pasowało.

Niezwykle istotna jest kamera. Jakość 4K 
ma swoje zalety, ale nie ma się co za bardzo 
zbliżać, zwłaszcza kiedy jest poniżej linii 
nosa, bo wywiad zaczyna przypominać 
badanie u laryngologa. Jednocześnie światło 
nie powinno być zbyt białe, bo mówiący 
wygląda, jakby potrzebował transfuzji.

Z drugiej strony ekranu też jest swobodniej. 
Słuchacze mogą w trakcie wykładu spokojnie 

malować paznokcie albo smażyć naleśniki. 
Pełen luz. Można co wieczór oglądać inny 
webinar, ucząc się wielu nowych rzeczy. Raz 
nawet załapałem się na jogę i pół godziny 
spędziłem w pozycji „psa z głową w dół”, 
zanim mi żona powiedziała, że to nie przedłu-
żona medytacja, tylko się internet zawiesił.

Na innym wykładzie facet uczył gry na 
pianinie, tłumacząc, że każdy może się 
szybko nauczyć sonaty Księżycowej. 
Po stronie słuchaczy pełen entuzjazm. 
Prowadzący wciąż mówił, jak ważna jest 
konsekwencja i zapał. Fajna sprawa, tylko na 
koniec niektórzy byli trochę rozczarowani, 
bo się okazało, że aby grać (oprócz zapału), 
trzeba jeszcze mieć pianino. Z kabanosem 
w jednej ręce i bułką w drugiej fantastycznie 
ogląda się programy o odchudzaniu.

Wykłady online wydają się mieć same plusy. 
Nie trzeba się szykować, nigdzie jechać, 
można spać w trakcie szkolenia, generalnie 
super. Wystarczy kliknąć i mamy salę 
wykładową na własnej kanapie. Ale nie będę 
się oszukiwał. Bardzo brakuje mi kontaktu 
z Wami na prawdziwej sali, kiedy przed 
wykładem pije się kawę i je nieodłączne 
ciastka nazywane potocznie „suszem konfe-
rencyjnym”. Kiedy po dowcipie słychać śmiech 
i zadawane na bieżąco pytania. Dyskusje 
jeszcze długo po zakończeniu wystąpienia.

Trzecia fala odkłada nasze spotkania na 
czas nieokreślony. Czekam na to jak na 
nadchodzące święto. No cóż, moi drodzy, 
póki co, widzimy się zdalnie. Enter.

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

Jest tam kto?
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O K I E M  F A R M A C E U T K I

Farmacja opiera się 
głównie na pracy kobiet

Zawód farmaceuty
i światełko w tunelu

Na studiach wymagana jest absolutna 
perfekcja, dokładność i – najlepiej – 
nieomylność. W końcu to leki i zdrowie, 

więc poważna sprawa, prawda? Nabywamy 
umiejętności określania koloru cebulkowego 
czy ważenia z dokładnością do 0,01 mg. 
Podczas zajęć określamy wartość procentową 
popełnionego błędu, piszemy sprawozdania, 
sprawdzamy wszystko trzy razy, bo poprawki 
są niemile widziane. Jesteśmy cały czas 
oceniani nie tylko w ujęciu teoretycznym, lecz 
także praktycznym. Przywiązywanie wagi 
do szczegółów, oglądanie preparatów pod 
mikroskopem i cały czas nacisk, że to wszystko 
jest bardzo ważne i na pewno bez tego ani rusz.

Poza studiami jako kobiety też jesteśmy oceniane, 
najczęściej bardzo powierzchownie. Zawsze jest 
coś „za bardzo” i zawsze znajdzie się opinia nieprzy-
chylna. Ubierzesz się ładnie, pomalujesz – wystro-
iłaś się jak choinka. Ubierzesz się w dres, zwiążesz 
włosy – nie dbasz o siebie, widać, że ci się nie chce, 
„odpuściłaś sobie”. Można być jednocześnie za 
młodą, za starą, za ładną, za brzydką, za chudą 
i za grubą. Wszystko zależy od tego, kto ocenia.

Co ciekawe, nawet w tak sfeminizowanym 
środowisku najwięcej mają do powiedzenia 
mężczyźni. To oni najczęściej wszystko komentują 
i z aptekarską dokładnością chętnie wytykają 
każdy błąd, nawet jeśli błąd jest błędem tylko 
z ich perspektywy. Faktem pozostaje, że szeroko 
pojęta farmacja opiera się głównie na pracy kobiet. 
Odnoszę wrażenie, że często praca wykonywana 
przez kobiety jest uznawana za trywialną, zbędną 
i ogólnie mniej wartościową. Prowadzenie domu, 
opieka nad dziećmi – jaka w tym trudność? 
Kobiety są porównywane do pralek, odkurzaczy, 
zmywarek. Takie to, he, he, żarty. Nie pasuje ci? 
Cóż za brak dystansu... Jaka zatem może być praca 
wykonywana głównie przez kobiety? To proste – 
musi być głupia i niedorzeczna, skoro żaden facet 
nie chce jej wykonywać lub chcą tylko nieliczni.

W Dniu Kobiet  [felieton został opublikowany 
na Aptekarski.com z okazji Dnia Kobiet – przyp. 
red.] chciałabym życzyć Wam, kobietom, przede 
wszystkim tego, żebyście wierzyły w siebie 
i rozwijały się w dowolnie wybranym przez siebie 
kierunku. Jeśli innym to nie odpowiada, a nie mają 
do powiedzenia nic konstruktywnego, to po co 

tracić na to czas? Jak już wcześniej wspomniałam, 
jesteśmy (z racji wykonywanego zawodu) 
przyzwyczajeni do piętnowania każdej pomyłki 
i błędu. Często się słyszy, że zawody medyczne 
to zawody, gdzie nie ma na to miejsca. Czy da się 
nigdy nie popełnić żadnego błędu? Nie sądzę, 
dlatego w sprawach trywialnych trzeba sobie 
odpuścić. Jeśli coś da się poprawić, należy to 
poprawić, zapomnieć i nie roztrząsać tygodniami.

Oprócz tego życzę Wam, drogie Panie, odwagi. 
Uważasz, że zarabiasz za mało? Nie bój się 
poprosić o podwyżkę. Dostałaś odmowę? Oczekuj 
umotywowania tej decyzji, przedstaw argumenty 
trudne do podważenia. Pacjent jest dla ciebie 
niemiły bez powodu? Nie musisz tego znosić 
w milczeniu, nawet jeśli (niedorzecznie) wymaga 
tego od ciebie pracodawca. Nie odpowiada ci 
obecna praca? Nie bój się jej zmienić. Nie rób 
czegoś tylko dlatego, że tak wypada. Nie warto 
– i tak zawsze coś komuś nie będzie pasować.

Na koniec dodam coś pozornie oczywistego – zrób 
coś dla siebie. Może coś lubisz robić, ale z braku 
czasu i natłoku obowiązków o tym zapomniałaś. 
Może coś zaczęłaś i nie skończyłaś, odkładając 
na odwlekające się w czasie „później”. Może jest 
coś, co zawsze chciałaś zrobić, ale inni ci odradzali 
(w końcu reszta świata najlepiej wie, co dla ciebie 
dobre). Może ktoś mówił ci, że czegoś nie możesz 
lub że jest to niemożliwe, choć wiesz, że jest 
inaczej? A może potrzebujesz chwili spokoju, 
fotela i kubka herbaty? Życzę Wam, żebyście – 
niezależnie od tego, co to jest – znalazły na to czas.

mgr farm. 
Paulina Front

Kobiety to w farmacji 
zdecydowana większość. 
W czasie studiów byliśmy 

podzieleni na grupy 
i zdarzały się grupy 
całkowicie żeńskie. 

W pracy zespoły również 
dość często składają się 

z samych kobiet 
i przyznam, że nie znam 

apteki prowadzonej tylko 
i wyłącznie przez 

mężczyzn (w liczbie 
mnogiej), choć nie 

wykluczam, że istnieje.
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Zapowiedź Dobrej Praktyki Aptecznej?Farmacja opiera się
głównie na pracy kobiet

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

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

W połowie kwietnia 
wchodzi w życie 
wyczekiwana ustawa 
o zawodzie farmaceuty.
Dyskusja o jej zapisach
rozpalała branżę praktycznie
cały miniony rok, od kiedy
tekst projektu doczekał się
publikacji na stronach
Rządowego Centrum
Legislacji,  a następnie  został
poddany wieloetapowym
procesom prawotwórczym.
Przeglądając doniesienia
prasy branżowej z tego
okresu, można odnieść
wrażenie istnienia trzech
zagadnień, które ustawa ma
za zadanie uregulować. Ich
istotność oczywiście
zdaje się względna i zależna
od punktu widzenia
dyskutantów.

Po pierwsze: jest więc to opieka farmaceutyczna, 
której wprowadzenie spotkało się z aprobatą 
farmaceutów dążących do zmiany wizerunku apteki 
i możliwości pozyskania nowej ścieżki rozwoju 
w oparciu o świadczone w aptece usługi. Drugim 
gorącym aspektem okazała się niezależność 
decyzyjna kierownika apteki. Tu z kolei można 
odnieść wrażenie, że największe naciski płynęły od 
przedsiębiorców obawiających się utraty dotych-
czasowej kontroli merytorycznej nad zatrudnianym 
fachowym personelem. Wreszcie trzeci temat, który 
wybrzmiewał bardziej na forach niż w o� cjalnych 
dyskusjach, to – budzący obawy niektórych o rynek 
pracy – Farmaceutyczny Egzamin Wery� kacyjny. 
Jako hurtownikowi niezwykle interesujący i ważny 
wydał mi się jednak zupełnie inny aspekt, zdecydo-
wanie mniej zauważony podczas narodzin ustawy.

Poza swoją zasadniczą treścią ustawa o zawodzie 
farmaceuty wprowadziła szereg zmian do 
istniejących już przepisów, zwłaszcza do ustawy 
Prawo farmaceutyczne. W ten właśnie sposób, 
poprzez mody� kację art. 88 ust. 5, bez większego 
rozgłosu do apteki zawitały pierwsze elementy 
systemu zapewnienia jakości, wzorowanego na 
znanych w branży Dobrych Praktykach (GxP) 
oraz powszechnym i uniwersalnym zbiorze zasad 
jakościowych ISO. Zapisy tego artykułu de� niują 
nowe obowiązki kierownika apteki, do złudzenia 
przypominające niektóre zadania Osoby Odpowie-
dzialnej (kierownika hurtowni farmaceutycznej).

Wśród nowych, „jakościowych” zadań kierownika 
apteki pojawia się więc przede wszystkim 
zapewnienie prawidłowego stosowania procedur 
obowiązujących w aptece. Choć w większości 
aptek pozostają one niespisane, tak naprawdę 
procedury już teraz są i funkcjonują.

Opisanie sposobu wykonywania zadań 
w aptece i przypisanie odpowiedzialności 
za ich realizację, choć początkowo może 
wydawać się zbędną formalnością, w efekcie 
powinno skutkować ustandaryzowaniem 
pracy, ułatwieniem podczas wdrażania nowych 
pracowników i zapewnieniem spójności 
postępowania w kluczowych momentach.

Kolejnym elementem stanowiącym kopię z systemu 
jakości hurtowni, który pojawia się w zadaniach 
przypisanych do kierownika apteki, jest nadzór 
nad personelem, w szczególności wyrażony 
koniecznością zatwierdzenia struktury organi-
zacyjnej, oraz opiniowanie pisemnych opisów 
stanowisk. W małych, kilkuosobowych placówkach 

ze stabilnym zespołem może to wydawać się 
przerostem formy na treścią, ale tam, gdzie rotacja 
personelu jest częsta, takie sformalizowane podej-
ście okaże się bardzo pomocne. Struktura organi-
zacyjna wraz z opisem stanowisk wskazuje jasno, 
precyzyjnie i przede wszystkim jednoznacznie, 
kto za co odpowiada. Będzie także pomocna 
w określeniu odpowiedzialności w sytuacjach, 
w których konieczne jest zastąpienie kluczowego 
personelu, np. podczas urlopu kierownika apteki.

Następnym zadaniem kierownika apteki jest 
nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem 
obrotu lekami. Kierownik powinien zatem nie tylko 
zapewnić, że obrót lekami w aptece odbywa się 
w zgodzie z wszelkimi przepisami i zasadami, ale że 
jest to również odpowiednio i skutecznie dokumen-
towane. To więc np.: spójność danych w systemie 
aptecznym, uporządkowane dokumenty zakupu 
i sprzedaży, właściwa archiwizacja zapisów pozwa-
lająca na wykazanie prawidłowego postępowania. 

Dokumentacja apteki będzie z kolei przedmiotem 
zainteresowania podczas jeszcze innej „jakościowej” 
nowości w aptece, jaką jest coroczna kontrola 
wewnętrzna. Taki samodzielny audyt powinien 
posiadać określony program, tj. wskazywać 
obszary działalności apteki podlegające wery� kacji 
w danym okresie. Warto też zauważyć, że ewentu-
alne uchybienia stwierdzone w tracie takiej kontroli 
powinny zostać skorygowane odpowiednimi 
działaniami naprawczo-zapobiegawczymi.

Inwestycja w postaci nakładu pracy na stworzenie 
choćby podstawowego, minimalnego systemu 
jakości będzie owocować ustandaryzowaniem 
pracy, uporządkowaniem odpowiedzialności 
i kwestii zastępstwa kluczowego personelu, ułatwi 
postępowanie reklamacyjne i pomoże w trakcie 
kontroli w aptece prowadzonych przez WIF czy NFZ.

Podobne dylematy miały hurtownie i zatrudnieni 
w nich farmaceuci w 2015 r., kiedy do życia 
powołana została w formie rozporządzenia 
nowa Dobra Praktyka Dystrybucyjna, w której 
rozbudowano dotychczasowe nieskomplikowane 
obowiązki kierowników w konieczność 
stworzenia, zarządzania i utrzymania złożonego 
i nowoczesnego systemu zapewnienia jakości 
hurtowni. To był i jest ogrom pracy, która jednak 
ostatecznie zaowocowała istotnym podniesieniem 
znaczenia i roli farmaceuty w hurtowni. Wierzę, 
że system jakości w aptece będzie również, 
obok opieki farmaceutycznej, istotną cegiełką 
podnoszącą rangę naszego zawodu.
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Nie tylko aptekarski dylemat
– obecność magistra farmacji

W PIGUŁCE
Samorządy zaskoczone 
i rozczarowane
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA – wraz z prezesami Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Krajowej 
Izby Fizjoterapeutów – podpisała się pod wspólnym listem do prezydenta Andrzej Dudy. 
Przedstawiciele zawodów medycznych napisali w nim, że z wielkim zaskoczeniem i  rozcza-
rowaniem odebrali informację o spotkaniu prezydenta z przedstawicielami sektora ochrony 
zdrowia w  sprawie walki z  pandemią, na które przedstawiciele ich samorządów nie zostali 
zaproszeni. Autorzy listu przypomnieli jeszcze to, co dla wszystkich powinno być oczywisto-
ścią, że to przedstawiciele zawodów medycznych posiadają najszerszą wiedzę o  palących 
problemach w ochronie zdrowia i są naturalnym partnerem do prowadzenia negocjacji w tej 
materii. I słusznie uznali, że pominięcie ich to nie tylko nietakt, ale lekceważenie profesjonali-
stów, często krytycznie oceniających działania władz publicznych w walce z pandemią.

Specjaliści i recepty 75+
Ministerstwo Zdrowia wreszcie, choć nie wprost, przyznało się do błędu – umożli-
wiło lekarzom specjalistom wystawianie recept na bezpłatne leki dla osób po 75. 
roku życia. Wcześniej bardzo długo twierdziło, że pozostawienie tego uprawnienia 
w rękach lekarzy POZ jest doskonałym rozwiązaniem.

Płaca na równi z lekarzami
NRA przedstawiła kolejny postulat. Chce, by farmaceuci szpitalni zarabiali tyle  co lekarze. Stało 
się to przy okazji prac zespołu mającego zająć się minimalnymi wynagrodzeniami pracowników 
podmiotów leczniczych. Minister zdrowia, powołując jesienią ubiegłego roku specjalny zespół do 
spraw zmiany wynagrodzeń, pominął w jego składzie przedstawicieli samorządów zawodowych. 
Wnioski samorządów o włączenie do zespołu zostały pozytywnie rozpatrzone dopiero w lutym, 
choć pośrednio, bo samorządowcom umożliwiono występowanie w roli ekspertów Rady Dialogu 
Społecznego. To jednak pozwoliło farmaceutom na zaprezentowanie swoich oczekiwań – NRA 
nie chce zmiany współczynników, na podstawie których obliczana jest wysokość wynagrodzeń 
poszczególnych grup zawodowych w  powiązaniu z  kwali� kacjami wymaganymi na zajmowa-
nych stanowiskach w szpitalach. NRA chce, by farmaceuci zostali przyporządkowani do grupy 1, 2

lub 3, czyli tych, w których dziś znajdują się jedynie lekarze i  lekarze dentyści (ze specjalizacją I  i  II stopnia lub bez specjalizacji). 
Tymczasem Ministerstwo Zdrowia zaproponowało coś zgoła innego – podniesienie współczynnika dla farmaceutów z  tytułem 
specjalisty do 1,06 (jest 1,05) i do 0,81 (jest 0,73) dla farmaceutów bez specjalizacji. W praktyce oznaczałoby to podwyżki o 52 i 414 zł.

 Znów o dyżurach
Pisanie o nocnych dyżurach aptek – jak pewnie i czytanie wciąż podobnych informacji na ten 
temat – jest nużące. Tym razem jednak – choć temat niby ten sam – to jednak będzie inaczej. 
Chodzi o historię, która rozgrywa się w powiecie sokołowskim. Tamtejsza rada powiatu 
uznała, że apteki mają dyżurować w godzinach nocnych, a ich właściciele proponowali 
dyżury do godz. 22.00. Jeden z właścicieli zaskarżył tę uchwałę. Powołał się na znikome zain-
teresowanie pacjentów usługami aptek w godzinach nocnych, ale nie tylko. W jego opinii 
zadania własne powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia nie mogą być realizowane 
przez ich przerzucenie na apteki i zmuszanie aptek, by zadanie powiatu realizowały za 
darmo. Trudno się z tym nie zgodzić, jednak rada powiatu się z tym nie zgodziła, bo trzy 
noce przepracowane w miesiącu to nie jest jej zdaniem nadmierne obciążenie... Bo radni 
wiedzą przecież lepiej, ilu nocy w miesiącu można bezkarnie nie przespać, ile dób można 
non stop pracować bez szkody dla organizmu. Zwraca też uwagę zdecydowanie większe 
zainteresowanie tematem dyżurów wśród posłów. Jeden z nich napisał, że powiaty, ustalając 
rozkłady godzin pracy aptek, chcą zaspokajać nieistniejące potrzeby ludności. Ale to oni 
ustalają harmonogramy pracy aptek. Może pora im to prawo odebrać?

Betahistyny dichlorowodorek

Zawroty głowy
odchodzą

24 mg × 60 tabl.

1. Betahistine dihydrochloride Accord, Charakterystyka Produktu Leczniczego z 27.05.2019.

* Na podstawie danych Omnibus/Kamsoft za okres MAT 02/2021 (12 miesięcy do lutego 2021): porównanie średniej ceny sprzedaży brutto (cena dla pacjenta) produktów leczniczych zawierających betahistynę w dawce 24 mg i opakowaniach po 60 tabletek.

Betahistine dihydrochloride Accord, 24 mg, 60 tabletek. Każda tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 150 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych,
patrz punkt 6.1 Charakterystyki Produku Leczniczego. Wskazania do stosowania: Choroba Meniere’a charakteryzująca się triadą następujących, głównych objawów: zawroty głowy (z nudnościami, wymiotami), postępująca utrata słuchu, szumy uszne.
Dawkowanie: Dorośli. Początkowa doustna dawka wynosi od 24 mg do 48 mg na dobę, w trzech dawkach podzielonych przyjmowanych z posiłkiem. Dawki podtrzymujące mieszczą się ogólnie w zakresie 24–48 mg na dobę. Jeśli potrzebna jest większa
dobowa dawka podtrzymująca można zastosować dawkę 24 mg, dwa razy na dobę (1 tabletka rano i wieczorem). Dawka dobowa nie powinna być większa niż 48 mg. Dawkę należy dostosować w zależności od indywidualnych potrzeb oraz odpowiedzi
pacjenta na lek. Zaburzenia czynności nerek. Brak dostępnych specy�cznych badań klinicznych w tej grupie pacjentów, ale na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu wydaje się, że nie ma konieczności zmiany dawkowania u tych
pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania w tej grupie pacjentów. Zaburzenia czynności wątroby. Brak dostępnych specy�cznych badań klinicznych w tej grupie pacjentów, ale na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do
obrotu wydaje się, że nie ma konieczności zmiany dawkowania u  tych pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania w  tej grupie pacjentów. Pacjenci w  podeszłym wieku. Chociaż dane z  badań klinicznych w  tej grupie pacjentów są
ograniczone, na podstawie dużego doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu można stwierdzić, że nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież. Produkt leczniczy Betahistine dihydrochloride
Accord nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie pacjentów. Sposób podawania. Najlepiej przyjmować podczas posiłku
popijając wodą. Czas trwania leczenia. Czasami poprawa stanu pacjenta była zauważana po kilku tygodniach leczenia. Najlepsze wyniki występują niekiedy po kilku miesiącach leczenia. Istnieją dane wskazujące, że rozpoczęcie leczenia już na początku
choroby zapobiega jej rozwojowi i  (lub) utracie słuchu w  późniejszej fazie choroby. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w  punkcie 6.1. Guz chromochłonny nadnerczy
(phaeochromocytoma). Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. U pacjentów z astmą oskrzelową może wystąpić nietolerancja betahistyny. Zalecane jest zachowanie ostrożności w leczeniu pacjentów z chorobą wrzodową lub
chorobą wrzodową w wywiadzie z powodu przejściowego występowania niestrawności u pacjentów leczonych betahistyną. Zaleca się zachowanie ostrożności w stosowaniu betahistyny u pacjentów, u których występuje pokrzywka, wysypki skórne,
alergiczny nieżyt nosa z powodu możliwości nasilenia tych objawów. Pacjentów tych należy kontrolować, czy występują u nich wczesne objawy nadwrażliwości na betahistynę. Należy zachować ostrożność, gdy u pacjenta występuje ciężkie niedociśnienie.
Produkt leczniczy Betahistine dihydrochloride Accord zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Interakcje
z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji. Nie przeprowadzono badań in-vivo dotyczących interakcji. Na podstawie badań in-vitro nie należy spodziewać się inhibicji enzymów cytochromu P450 w warunkach in-vivo. Dane z badań in-vitro
wskazują na zahamowanie metabolizmu betahistyny przez inhibitory monoaminooksydazy (MAO), w tym inhibitory MAO typu B (np. selegilina). Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania betahistyny oraz inhibitorów MAO
(w tym inhibitorów MAO typu B). Wpływ na płodność, ciążę i laktację. Ciąża. Brak dostatecznych danych dotyczących stosowania produktu leczniczego przez kobiety w ciąży. Brak wystarczających danych z badań przeprowadzonych na zwierzętach
pozwalających stwierdzić bezpośrednie lub pośrednie teratogenne działanie betahistyny przy narażeniu na kliniczne dawki teraputyczne. Jako środek ostrożności zaleca się unikanie stosowania betahistyny w ciąży. Karmienie piersią. Nie wiadomo czy
betahistyna przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Betahistyna przenika do mleka samic szczurów. W badaniach na zwierzętach zaobserwowany wpływ w okresie pourodzeniowym był ograniczony do bardzo dużych dawek. Należy ocenić korzyści
dla kobiety karmiącej piersią i potencjalne ryzyko dla dziecka. Płodność. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu na płodność u szczurów. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Betahistyna jest wskazana w chorobie
Meniere’a  charakteryzującej się trzema głównymi objawami: zawrotami głowy, utratą słuchu, szumami usznymi. Dolegliwości te mogą mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i  obsługiwania maszyn. W  badaniach klinicznych
zaprojektowanych specjalnie w celu zbadania zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn przyjmowanie betahistyny nie wpływało lub wpływało w niewielkim stopniu na te zdolności. Działania niepożądane. Poza działaniami niepożądanymi
zgłaszanymi w czasie badań klinicznych dodatkowo zgłaszano następujące działania niepożądane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu oraz na podstawie piśmiennictwa naukowego. Częstość, która nie może być określona na podstawie
dostępnych danych została sklasy�kowana jako „nieznana” Następujące działania niepożądane wystąpiły z niżej wymienionymi częstościami u pacjentów leczonych betahistyną, w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych: 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). Zaburzenia układu immunologicznego: Częstość nieznana reakcje nadwrażliwości, np. ana�laksja. Zaburzenia układu nerwowego:
Często: ból głowy. Zaburzenia układu krążenia: Częstość nieznana: kołatanie serca, ucisk w klatce piersiowej. Zaburzenia układu pokarmowego: Często: nudności, niestrawność. Częstość nieznana: łagodne dolegliwości żołądkowe (np. wymioty, ból
żołądkowo-jelitowy, rozdęty brzuch i wzdęcie). Działania te ustępują zazwyczaj po przyjęciu produktu leczniczego podczas posiłków lub po zmniejszeniu dawki. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Częstość nieznana: skórne i podskórne reakcje
nadwrażliwości, w szczególności obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i świąd. Zgłaszanie 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 możliwe 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 . Przedawkowanie. Odnotowano kilka przypadków przedawkowania. Objawy przedawkowania po przyjęciu do 640 mg betahistyny były łagodne do umiarkowanych i należały do nich: nudności, senność, ból brzucha. Poważniejsze
objawy (drgawki, dolegliwości ze płuc i serca) zaobserwowano podczas zamierzonego przedawkowania zarówno betahistyny, jak i innych leków jednocześnie. W leczeniu przedawkowania należy zastosować rutynowe postępowanie podtrzymujące. Rodzaj
i zawartość opakowania. Tabletki w blistrach (PVC/PVDC/Aluminium). Opakowanie zawiera 60 tabletek. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Accord Healthcare Polska sp. Z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677
Warszawa. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 25373. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu / data przedłużenia pozwolenia: 27/05/2019. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu charakterystyki
produktu leczniczego: 27.05.2019. Kategoria dostępności: Rp – produkt leczniczy wydawany na receptę. Odpłatność dla pacjenta 100%. Informacja Medyczna: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 577 28 00.
Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Betahistine dihydrochloride Accord z 27.05.2019.

PL-01863

24 mg
2× na dobę1

Wskazania do stosowania1:
Choroba Meniere’a charakteryzująca się:

• Zawrotami głowy (z nudnościami)
• Postępującą utratą słuchu
• Szumami usznymi

Najtańsza betahistyna 
na rynku*. 
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Specjaliści i recepty 75+
Ministerstwo Zdrowia wreszcie, choć nie wprost, przyznało się do błędu – umożli-
wiło lekarzom specjalistom wystawianie recept na bezpłatne leki dla osób po 75. 
roku życia. Wcześniej bardzo długo twierdziło, że pozostawienie tego uprawnienia 
w rękach lekarzy POZ jest doskonałym rozwiązaniem.

Betahistyny dichlorowodorek

Zawroty głowy
odchodzą

24 mg × 60 tabl.

1. Betahistine dihydrochloride Accord, Charakterystyka Produktu Leczniczego z 27.05.2019.

* Na podstawie danych Omnibus/Kamsoft za okres MAT 02/2021 (12 miesięcy do lutego 2021): porównanie średniej ceny sprzedaży brutto (cena dla pacjenta) produktów leczniczych zawierających betahistynę w dawce 24 mg i opakowaniach po 60 tabletek.

Betahistine dihydrochloride Accord, 24 mg, 60 tabletek. Każda tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 150 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, 
patrz punkt 6.1 Charakterystyki Produku Leczniczego. Wskazania do stosowania: Choroba Meniere’a charakteryzująca się triadą następujących, głównych objawów: zawroty głowy (z nudnościami, wymiotami), postępująca utrata słuchu, szumy uszne. 
Dawkowanie: Dorośli. Początkowa doustna dawka wynosi od 24 mg do 48 mg na dobę, w trzech dawkach podzielonych przyjmowanych z posiłkiem. Dawki podtrzymujące mieszczą się ogólnie w zakresie 24–48 mg na dobę. Jeśli potrzebna jest większa 
dobowa dawka podtrzymująca można zastosować dawkę 24 mg, dwa razy na dobę (1 tabletka rano i wieczorem). Dawka dobowa nie powinna być większa niż 48 mg. Dawkę należy dostosować w zależności od indywidualnych potrzeb oraz odpowiedzi 
pacjenta na lek. Zaburzenia czynności nerek. Brak dostępnych specy�cznych badań klinicznych w tej grupie pacjentów, ale na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu wydaje się, że nie ma konieczności zmiany dawkowania u tych 
pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania w tej grupie pacjentów. Zaburzenia czynności wątroby. Brak dostępnych specy�cznych badań klinicznych w tej grupie pacjentów, ale na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do 
obrotu wydaje się, że nie ma konieczności zmiany dawkowania u  tych pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania w  tej grupie pacjentów. Pacjenci w  podeszłym wieku. Chociaż dane z  badań klinicznych w  tej grupie pacjentów są 
ograniczone, na podstawie dużego doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu można stwierdzić, że nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież. Produkt leczniczy Betahistine dihydrochloride 
Accord nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie pacjentów. Sposób podawania. Najlepiej przyjmować podczas posiłku 
popijając wodą. Czas trwania leczenia. Czasami poprawa stanu pacjenta była zauważana po kilku tygodniach leczenia. Najlepsze wyniki występują niekiedy po kilku miesiącach leczenia. Istnieją dane wskazujące, że rozpoczęcie leczenia już na początku 
choroby zapobiega jej rozwojowi i  (lub) utracie słuchu w  późniejszej fazie choroby. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w  punkcie 6.1. Guz chromochłonny nadnerczy 
(phaeochromocytoma). Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. U pacjentów z astmą oskrzelową może wystąpić nietolerancja betahistyny. Zalecane jest zachowanie ostrożności w leczeniu pacjentów z chorobą wrzodową lub 
chorobą wrzodową w wywiadzie z powodu przejściowego występowania niestrawności u pacjentów leczonych betahistyną. Zaleca się zachowanie ostrożności w stosowaniu betahistyny u pacjentów, u których występuje pokrzywka, wysypki skórne, 
alergiczny nieżyt nosa z powodu możliwości nasilenia tych objawów. Pacjentów tych należy kontrolować, czy występują u nich wczesne objawy nadwrażliwości na betahistynę. Należy zachować ostrożność, gdy u pacjenta występuje ciężkie niedociśnienie.
Produkt leczniczy Betahistine dihydrochloride Accord zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Interakcje 
z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji. Nie przeprowadzono badań in-vivo dotyczących interakcji. Na podstawie badań in-vitro nie należy spodziewać się inhibicji enzymów cytochromu P450 w warunkach in-vivo. Dane z badań in-vitro
wskazują na zahamowanie metabolizmu betahistyny przez inhibitory monoaminooksydazy (MAO), w tym inhibitory MAO typu B (np. selegilina). Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania betahistyny oraz inhibitorów MAO 
(w tym inhibitorów MAO typu B). Wpływ na płodność, ciążę i laktację. Ciąża. Brak dostatecznych danych dotyczących stosowania produktu leczniczego przez kobiety w ciąży. Brak wystarczających danych z badań przeprowadzonych na zwierzętach 
pozwalających stwierdzić bezpośrednie lub pośrednie teratogenne działanie betahistyny przy narażeniu na kliniczne dawki teraputyczne. Jako środek ostrożności zaleca się unikanie stosowania betahistyny w ciąży. Karmienie piersią. Nie wiadomo czy 
betahistyna przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Betahistyna przenika do mleka samic szczurów. W badaniach na zwierzętach zaobserwowany wpływ w okresie pourodzeniowym był ograniczony do bardzo dużych dawek. Należy ocenić korzyści 
dla kobiety karmiącej piersią i potencjalne ryzyko dla dziecka. Płodność. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu na płodność u szczurów. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Betahistyna jest wskazana w chorobie 
Meniere’a  charakteryzującej się trzema głównymi objawami: zawrotami głowy, utratą słuchu, szumami usznymi. Dolegliwości te mogą mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i  obsługiwania maszyn. W  badaniach klinicznych 
zaprojektowanych specjalnie w celu zbadania zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn przyjmowanie betahistyny nie wpływało lub wpływało w niewielkim stopniu na te zdolności. Działania niepożądane. Poza działaniami niepożądanymi 
zgłaszanymi w czasie badań klinicznych dodatkowo zgłaszano następujące działania niepożądane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu oraz na podstawie piśmiennictwa naukowego. Częstość, która nie może być określona na podstawie 
dostępnych danych została sklasy�kowana jako „nieznana” Następujące działania niepożądane wystąpiły z niżej wymienionymi częstościami u pacjentów leczonych betahistyną, w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych: 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). Zaburzenia układu immunologicznego: Częstość nieznana reakcje nadwrażliwości, np. ana�laksja. Zaburzenia układu nerwowego:
Często: ból głowy. Zaburzenia układu krążenia: Częstość nieznana: kołatanie serca, ucisk w klatce piersiowej. Zaburzenia układu pokarmowego: Często: nudności, niestrawność. Częstość nieznana: łagodne dolegliwości żołądkowe (np. wymioty, ból 
żołądkowo-jelitowy, rozdęty brzuch i wzdęcie). Działania te ustępują zazwyczaj po przyjęciu produktu leczniczego podczas posiłków lub po zmniejszeniu dawki. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Częstość nieznana: skórne i podskórne reakcje 
nadwrażliwości, w szczególności obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i świąd. Zgłaszanie 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 możliwe 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 . Przedawkowanie. Odnotowano kilka przypadków przedawkowania. Objawy przedawkowania po przyjęciu do 640 mg betahistyny były łagodne do umiarkowanych i należały do nich: nudności, senność, ból brzucha. Poważniejsze
objawy (drgawki, dolegliwości ze płuc i serca) zaobserwowano podczas zamierzonego przedawkowania zarówno betahistyny, jak i innych leków jednocześnie. W leczeniu przedawkowania należy zastosować rutynowe postępowanie podtrzymujące. Rodzaj
i zawartość opakowania. Tabletki w blistrach (PVC/PVDC/Aluminium). Opakowanie zawiera 60 tabletek. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Accord Healthcare Polska sp. Z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677
Warszawa. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 25373. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu / data przedłużenia pozwolenia: 27/05/2019. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu charakterystyki
produktu leczniczego: 27.05.2019. Kategoria dostępności: Rp – produkt leczniczy wydawany na receptę. Odpłatność dla pacjenta 100%. Informacja Medyczna: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 577 28 00.
Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Betahistine dihydrochloride Accord z 27.05.2019.

PL-01863

24 mg
2× na dobę1

Wskazania do stosowania1:
Choroba Meniere’a charakteryzująca się:

• Zawrotami głowy (z nudnościami)
• Postępującą utratą słuchu
• Szumami usznymi

Zawroty głowyZawroty głowy
odchodząodchodzą

Wskazania do stosowaniaWskazania do stosowania1:
Choroba Meniere’a charakteryzująca się:Choroba Meniere’a charakteryzująca się:

Najtańsza betahistyna 
na rynku*. 
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Farmaceutki o (nie)równości
W Wielkiej Brytanii ma powstać raport na temat różnic w wynagrodzeniach farma-
ceutek i  farmaceutów pracujących w  aptekach dotyczący lat 2019-2020. Termin 
jego opublikowania został przesunięty na jesień, jednak Krajowe Stowarzyszenie 
Kobiet Farmaceutek wezwało pracodawców aptecznych, by nie czekali na ten nowy 
termin, tylko ujawniali jak najszybciej informacje o równym lub nierównym trakto-
waniu pracowników. Bo równość – jak napisało stowarzyszenie – to nie opcjonalny 
dodatek, więc wyeliminowanie nierówności powinno być priorytetem.

Maseczki do aptek?
Dla wielu z nas Twitter to ważne źródło informacji i ocen, dla innych miejsce niestrawne, 
bo tra� a do niego zbyt wiele odpadów – złośliwości, gróźb, komentarzy pozbawionych 
kultury i sensu. Niedawno ta druga wersja stała się prawdziwsza w sensie dosłownym. 
Jeden z  farmaceutów zaproponował, by pacjenci zanosili zużyte maseczki do aptek, 
a  tym samym – by apteki zajęły się ich przechowywaniem i  utylizacją. Bo coś z  tymi 
maseczkami trzeba zrobić, skoro leżą na ulicach, a nawet na dnie oceanów. I tak autor 
tego wpisu popłynął. Bo choć faktycznie należałoby z  maseczkami coś zrobić, by nie 
walały się po trawnikach, wokół koszy na śmieci i po chodnikach, to jednak nie sposób 
zrozumieć, dlaczego miałoby to być zadanie dla farmaceutów i aptek. Czy chodzi o to, że 
farmaceuci co do zasady potra� ą sprostać kolejnym nakładanym na nich obowiązkom, 
więc i z tym – pod groźbą kary – by sobie poradzili? Ciekawe tylko, czy pacjenci chcieliby 
przychodzić do apteki, w której stałby pojemnik ze zużytymi maseczkami? 

E-recepta, papierowa legitymacja
Banał i  jednocześnie poważna wpadka. Co z  tego, że mamy elektroniczne recepty, skoro idąc 
do apteki, pacjenci muszą na papierze udowodnić, a farmaceuci z papieru muszą sczytać, jakie 
i komu przysługują ulgi. Dotyczy to honorowych dawców krwi i to jeden z dawców wniósł do 
ministra zdrowia petycję w tej sprawie. Przypomniał, że tytuł ten, a tym samym prawo do ulg, 
przyznawane jest dożywotnio, więc wystarczyłby dostęp do rejestru dawców, by farmaceuci 
obywali się bez zaglądania do legitymacji. Ktoś musiałby się jednak tym zająć.  

Koronawirus pokonuje 
antyszczepionkowców
I jeszcze raz o lekarzach. A w zasadzie o siedzibie izby lekarskiej, zaatakowanej w lutym 
przez antyszczepionkowców. Do ich wtargnięcia do biur NIL doszło podczas rozprawy 
lekarki, która podważa sensowność szczepień. Były wyzwiska, groźby, niszczenie 
mienia, policja. Cóż... Antyszczepionkowcy mają teraz nie lada zagwozdkę, bo nie rośnie, 
ale chyba jednak maleje liczba ich zwolenników (bo rośnie liczba Polaków chcących się 
zaszczepić przeciwko COVID-19). A przecież przez lata nie musieli w zasadzie niczego 
robić, by ich szeregi rosły. I nikt nie reagował, bo to był margines, bo kto by pochylał się 
nad takimi pseudoteoriami... Koronawirus popsuł więc antyszczepionkowcom szyki. 
Państwo powinno teraz trochę popracować nad tym, by trend odwracania się od tej 
pseudoteorii był stały. Powinno też wesprzeć wszystkich farmaceutów chcących wziąć 
udział w programie szczepień. Jest ich 5,5 tys. 

Przygotowała: Małgorzata Grosman

F L E S Z
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W  łaścicieli aptek 
niezależnych 
i pracujących 

w nich farmaceutów łączy 
entuzjastyczne poparcie dla 
wprowadzenia usług opieki 
farmaceutycznej. 82 proc. 
właścicieli aptek chce, żeby 
w ich aptece była sprawowana 
opieka farmaceutyczna. 
W przypadku farmaceutów 
poparcie jest równie wysokie 
– taką deklarację złożyło 
81 proc. ankietowanych.

77 proc. właścicieli aptek 
twierdzi, że ich personel 
chce świadczyć usługi opieki 
farmaceutycznej. Mają oni 
jednak świadomość, że 
pracownicy nie będą chcieli 
robić tego za darmo, że będzie 
się to łączyć z koniecznością 
przeprowadzenia szkoleń 
i nowymi obowiązkami.

Czy chcesz, aby OF była 
realizowana w Twojej aptece? 
Odpowiedzi właścicieli 
aptek niezależnych

Czy chcesz realizować 
usługi OF? Odpowiedzi 
farmaceutów pracujących 
w aptekach niezależnych

Te dwie grupy wskazują na 
podobne problemy związane 
z wprowadzeniem opieki 
farmaceutycznej, m.in. koniecz-
ność wydzielenia miejsca do 
świadczenia takich usług czy 
braki kadrowe. Jedni i drudzy 
są zgodni co do tego, że takie 
usługi powinny być dodatkowo 
opłacane przez NFZ.

A CO Z UPRAWNIENIAMI 
DO OF?

79 proc. farmaceutów 
pracujących w aptekach 
niezależnych zadeklarowało, że 
ma odpowiednie uprawnienia, 
by świadczyć takie usługi. To 
oznacza, że liczba farmaceutów 
mających odpowiednie 
uprawnienia jest niemal taka 
sama jak tych, którzy deklarują 
chęć prowadzenia opieki farma-
ceutycznej. Nieco ostrożniejsi 

Ponad 80 proc. 
właścicieli aptek 
niezależnych 
i pracujących w nich 
farmaceutów chce 
wykonywać usługi 
opieki farmaceutycznej. 
Ich zdaniem opieka 
przyczyni się do 
rozwoju aptek i większej 
satysfakcji 
z wykonywanego 
zawodu. Takie wnioski 
płyną z badania 
przeprowadzonego 
przez Aptekarską Szkołę 
Zarządzania należącą 
do Grupy NEUCA.

 Nie

 Tak

 Brak odpowiedzi

 Nie

 Tak

 Brak odpowiedzi

Mocne TAK 
dla opieki farmaceutycznej
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Ankietowani mogli też 
wskazać usługi opieki 

farmaceutycznej, które 
najchętniej chcieliby 

wykonywać w aptece. 
Najwyższe noty wśród 
farmaceutów zyskały: 

recepta kontynuowana 
(70 proc. w przypadku 

farmaceutów i 72 proc. 
w przypadku 

właścicieli), przeglądy 
lekowe (kolejno 65

i 69 proc.).

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

byli właściciele aptek. 72 proc. 
wskazało, że ich personel ma 
odpowiednie uprawnienia.

Czy personel ma uprawnienia 
do realizacji usługi OF? 
Odpowiedzi właścicieli 
aptek niezależnych

Czy posiadasz uprawnienia do 
prowadzenia OF? Odpowiedzi 
farmaceutów pracujących 
w aptekach niezależnych

Co ważne, ankietowani 
farmaceuci, którzy nie 
mają specjalizacji, deklarują 
chęć ukończenia kursów 
kwali� kacyjnych, które dadzą 
możliwość sprawowania 
opieki farmaceutycznej. 
Ukończenie takiego kursu 
planuje: 41 proc. farmaceutów 

z 12-miesięcznym stażem 
pracy i 12 proc. farmaceutów 
z 24-miesięcznym stażem
pracy (28 proc. ankieto-
wanych farmaceutów ma 
specjalizację z farmacji 
aptecznej lub szpitalnej).

SZCZEPIENIA NA SZARYM 
KO CU

Ankietowani mogli też wskazać 
usługi opieki farmaceutycznej, 
które chcieliby najchętniej 
świadczyć w aptece. W tym 
przypadku właściciele aptek 
i pracujący w nich farmaceuci 
także byli zgodni. Najwyższe 
noty wśród farmaceutów 
zyskały: recepta kontynuowana 
(70 proc. w przypadku 
farmaceutów i 72 proc. 
w przypadku właścicieli aptek) 
i przeglądy lekowe (kolejno 
65 i 69 proc.). Te elementy są 
najbardziej związane z lekami 
i obecną ofertą aptek. Na 
drugim biegunie znalazły się 
szczepienia – wskazało je
31 proc. farmaceutów
i 35 proc. właścicieli aptek. 
Tylko ta jedna usługa 
wzbudza obawy wśród 
farmaceutów – podziela je 
aż 3/4 ankietowanych. 

Co trzeci ankietowany farma-
ceuta zgłosił do swojej izby 
aptekarskiej chęć ukończenia 
szkolenia w zakresie szczepień 
przeciwko COVID-19.

Jakie elementy opieki farma-
ceutycznej chciałbyś realizować 
w swojej aptece? Odpowiedzi 
właścicieli aptek niezależnych

Dużym zainteresowaniem 
wśród farmaceutów cieszą 
się także: instruktaż z obsługi 
inhalatorów (60 proc.), badania 
diagnostyczne (59 proc.) 
i zakładanie Internetowego 
Konta Pacjenta (56 proc.). 
Co ciekawe, jeszcze większe 
zainteresowanie nimi deklarują 
właściciele aptek. Nie ma 
jednak jednej usługi, od której 
zdecydowana większość 
ankietowanych chciałaby 
rozpocząć świadczenie usług 
opieki farmaceutycznej.

Jakie usługi OF chciałbyś 
realizować w aptece, w której 
pracujesz? Odpowiedzi 
farmaceutów pracujących 
w aptekach niezależnych

KTO MA 
INANSOWA  OPIEKĘ 
ARMACEUTYCZN

Najwięcej emocji w przypadku 
opieki farmaceutycznej budzi 
jej � nansowanie. Nie bez 
powodu. Ta kwestia wciąż 
nie została rozstrzygnięta na 
poziomie legislacyjnym. Na 
razie wiadomo tyle, że opieka 
farmaceutyczna – zgodnie 
z ustawą o zawodzie 
farmaceuty, która wejdzie 
w życie w kwietniu br. – będzie 
świadczeniem zdrowotnym.

76 proc. właścicieli aptek
i 79 proc. farmaceutów 
warunkuje prowadzenie opieki 
farmaceutycznej od � nanso-
wania jej ze środków publicz-
nych. Warto jednak zauważyć, 
że 18 proc. właścicieli aptek 

 Nie

 Tak

 Brak odpowiedzi

 Nie

 Tak

 Brak odpowiedzi

Recepta 
kontynuowana

Przeglądy lekowe

Instruktaż z obsługi 
inhalatorów

Badania 
diagnostyczne

Zakładanie IKP

Szczepienia

72%

69%

64%

63%

62%

35%

Recepta 
kontynuowana

Przeglądy lekowe

Instruktaż z obsługi 
inhalatorów

Badania 
diagnostyczne

Zakładanie IKP

Szczepienia

70%

65%

60%

59%

56%

31%



15r e n t g e n  m i e s i ą c a

79 proc. farmaceutów 
pracujących 
w aptekach 
niezależnych 
zadeklarowało, że ma 
odpowiednie 
uprawnienia, by 
świadczyć takie 
usługi. To oznacza, że 
liczba farmaceutów 
mających 
odpowiednie 
uprawnienia jest 
niemal taka sama jak 
tych, którzy deklarują 
chęć prowadzenia 
opieki 
farmaceutycznej.

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

zadeklarowało, że jest gotowa 
te obciążenia wziąć na siebie.

Czy warunkujesz wprowa-
dzenie opieki farmaceutycznej 
� nansowaniem jej ze środków 
publicznych? Odpowiedzi 
właścicieli aptek niezależnych

Czy uważasz, że wprowadzenie 
usług opieki farmaceutycznej 
przyczyni się do rozwoju 
Twojej apteki? Odpowiedzi 
właścicieli aptek niezależnych

Według właścicieli aptek 
wprowadzenie opieki może 
silniej przywiązać pacjenta 
do apteki, podnieść w oczach 
pacjenta prestiż apteki jako 
miejsca świadczenia usług 
medycznych i przełożyć się 
na dodatkowe dochody. Aż 
80 proc. uważa, że przyczyni 
się to do rozwoju ich apteki.

Szansa na rozwój i większą 
satysfakcję z wykonywanego 
zawodu – tak wprowadzenie 
opieki farmaceutycznej widzi 
aż 80 proc. farmaceutów. 
Niektórzy ankietowani zwrócili 
uwagę na to, że będzie to ich 
dodatkowy obowiązek. Liczą 
więc na to, że otrzymają za to 
odpowiednią graty� kację.

Czy warunkujesz realizowanie 
przez Ciebie OF � nansowa-
niem jej ze środków publicz-
nych? Odpowiedzi farma-
ceutów pracujących 
w aptekach niezależnych

Czy uważasz, że wprowadzenie 
usług opieki farmaceutycznej 
przyczyni się do Twojego 
rozwoju i zwiększenia 
satysfakcji z wykonywanego 
zawodu? Odpowiedzi 
farmaceutów pracujących 
w aptekach niezależnych

OSOBNE POMIESZCZENIE
DO OPIEKI 

FARMACEUTYCZNEJ?

Nieco mniej optymistycznie 
wygląda sprawa osobnych 
pomieszczeń w aptekach, 
w których może być świad-
czona opieka farmaceutyczna. 
Tylko 23 proc. aptek ma takie 
pomieszczenie, ale 54 proc. 
ich właścicieli deklaruje, że 
ma możliwość wydzielenia 
takiej powierzchni (ponad 
35 proc. badanych aptek nie 
ma możliwości urządzenia 
takiego pomieszczenia).

Nie wszystkie usługi opieki 
farmaceutycznej wymagają 
osobnego pomieszczenia. 

 Jego brak może jednak 
utrudnić (a w skrajnych 
przypadkach uniemożliwić) 
wprowadzenie opieki farma-
ceutycznej nawet przy dużych 
chęciach właściciela apteki.

Wojciech Giedrys

 Nie

 Tak

 Brak odpowiedzi

 Nie

 Tak

 Brak odpowiedzi

 Nie

 Tak

 Brak odpowiedzi

 Nie

 Tak

 Brak odpowiedzi

Badanie ankietowe 
dotyczące opieki 
farmaceutycznej, 
które przeprowadziła 
Aptekarska Szkoła 
Zarządzania (Grupa 
NEUCA), zostało 
przeprowadzone 
na początku 2021 r. 
wśród 826 właścicieli 
aptek niezależnych 
i pracujących w nich 
farmaceutów.



16 

r e n t g e n  m i e s i ą c a

M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  |  K W I E C I E Ń  2 0 2 1

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

Po pierwsze: szczepienia
Po latach mniej lub 
bardziej owocnych 

dyskusji o opiece 
farmaceutycznej, za 

sprawą koronawirusa, 
historia przyspieszyła. 

Było to widoczne przy 
okazji procedowania 

ustawy o zawodzie 
farmaceuty. 

Ostatecznie ustawa 
o opiece wspomina,

choć nie w takim 
stopniu, jak zakładał jej 

projekt. Ale i tak 
wydaje się, że 

wdrożenia opieki nic 
już nie zatrzyma. Nim 
jednak zabiorą się za 

nią farmaceuci i apteki, 
potrzebny jest jeszcze 

jeden krok. Musi go 
zrobić Ministerstwo 

Zdrowia.

Choć w połowie marca 
rozpoczęły się szkolenia 
dla farmaceutów 

z zakresu szczepień przeciwko 
COVID-19, nie wiadomo było, 
kiedy powinny się zakończyć. 
Nie był też znany termin 
rozpoczęcia wykonywania 
szczepień przez farmaceutów, 
nie było wiadomo, gdzie 
w praktyce farmaceuci będą je 
przeprowadzać. A te pytania, 
czy raczej brak odpowiedzi 
na nie, to jednak wcale nie 
wszystkie problemy związane 
ze szczepieniami. Nie jest to 
też wyczerpujące zestawienie 
niewiadomych w sprawie 
usług farmaceutycznych, 
które mają wchodzić w ramy 
opieki farmaceutycznej. 
A przecież już w połowie 
kwietnia wejdzie w życie 
ustawa o zawodzie farmaceuty 
umożliwiająca sprawowanie 
opieki farmaceutycznej.

ROZPOCZĘCIE KURSÓW 
PLANOWANE JEST

Wykonywanie przez farma-
ceutów szczepień, ale nie tych 
przeciwko COVID-19, ma być 
jedną z takich usług. A jednak 
to właśnie te szczepienia są 
dziś najważniejsze z punktu 
widzenia zdrowia publicznego. 
Dlatego przygotowania 
do ich wykonywania przez 
farmaceutów biegną niejako 

równolegle do tego, co jest 
zapisane w ustawie. Wymagają 
przez to dodatkowych działań.

To rodzi zamieszanie. Przykład? 
W lutym informowano, że 
dla farmaceutów gotowych 
wykonywać szczepienia 
przeciwko COVID-19 szkolenia 
rozpoczną się na przełomie 
lutego i marca. Na początku 
marca poinformowano, że 
termin ten to już przeszłość. 
Wyznaczono nowy, pisząc, że 
wstępny termin rozpoczęcia 
kursów planowany jest na drugi 
i trzeci kwartał roku. Ta wiado-
mość porażała, bo oznaczała, że 
rozpoczęcie kursów pod koniec 
września również mieściłoby 
się w tak określonym terminie. 
A przecież od rozpoczęcia 
do zakończenia kursów 
może minąć sporo czasu.

Kolejna zmiana nastąpiła kilka 
dni później, gdy powiadomiono 
o rozpoczęciu szkoleń 
teoretycznych od 15 marca. 
Wyznaczono sześć dwudnio-
wych terminów takich szkoleń, 
do 2 kwietnia włącznie. Wyglą-
dało to bardzo optymistycznie, 
był jednak pewien szkopuł – co
z kwali�kowaniem pacjentów 
do szczepień? Kwali�kacja to 
bowiem jednocześnie i wąskie 
gardło całego programu 
szczepień, i potencjalna szansa 
na zdobycie dodatkowych 

umiejętności oraz na dodat-
kowy zarobek dla farmaceutów.

W SKIE GARDŁO

Zacznijmy od wąskiego gardła. 
Choćbyśmy nawet mieli już 
w kraju tyle dawek szczepionki, 
ile potrzeba do zaszczepienia 
wszystkich Polaków, nawet 
gdyby przedstawiciele różnych 
zawodów medycznych 
niebędący lekarzami byli już 
przygotowani do wykonywania 
szczepień, problem stanowiłoby 
kwali�kowanie pacjentów do 
szczepień. Bo jest to uprawnienie 
lekarzy, co w praktyce oznacza, 
że żadna osoba nie może zostać 
zaszczepiona bez uprzedniego 
kontaktu z lekarzem. W świetle 
takiego zapisu w przepisach za 
każdym szczepiącym farma-
ceutą, diagnostą i �zjoterapeutą 
musiałby stanąć lekarz.

Było więc jasne, że trzeba z tym 
wąskim gardłem coś zrobić. 
Oczywistym rozwiązaniem 
było przyznanie uprawnienia 
do kwali�kowania pacjentów 
do szczepień również 
przedstawicielom innych 
zawodów medycznych.

Niestety, choć było to wiadome 
już rok temu, gdy tylko zaczęto 
mówić o szczepionce przeciwko 
COVID-19, w Polsce tę sprawę 
zaniedbano. Gdy powstawał 
ten tekst, czyli w połowie marca, 
dopiero planowano przyznać 
farmaceutom, diagnostom i �zjo-
terapeutom takie uprawnienie.

Oczywiście nie na piękne oczy, 
ale na podstawie szkolenia. 
Z tym że teoretyczne szkolenia 
rozpoczęto, nim jeszcze farma-
ceuci zyskali takie uprawnienia, 
nim stało się pewne, czy je 
w ogóle otrzymają. Dosłownie 
na chwilę przed rozpoczęciem 
szkoleń tra�ł bowiem do Sejmu 
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Szczepienia przeciwko 
COVID-19 nie wchodzą 
w zakres opieki 
farmaceutycznej, o której 
zespół pisał w raporcie, 
ale koronawirus sam się 
uwzględnił w naszych 
planach i działaniach.

Po pierwsze: szczepienia

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

projekt nowelizacji ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi zakładający wykreślenie
słowa „lekarskim” w sformu-
łowaniu o badaniu kwali�ka-
cyjnym przed szczepieniami.

SPRAWA SAMA  SIĘ 
ROZWI ZAŁA

Złożenie projektu nowelizacji do 
Sejmu nie jest równoznaczne ze 
zmianą prawa, dlatego pojawiło 
się pytanie, czy farmaceuci, 
którzy zdążą przed tą zmianą 
przejść szkolenie teoretyczne 
i zdać test kwali�kujący ich do 
części praktycznej szkolenia, 
będą musieli przechodzić 
dodatkowe szkolenie z zakresu 
kwali�kacji pacjentów do 
szczepienia? Niespodziewanie 
sprawa się „sama” rozwiązała. 
Wystarczył rzut oka na „Program 
szkolenia dla �zjoterapeutów, 
farmaceutów i diagnostów 
laboratoryjnych prowadzących 
szczepienia ochronne prze-
ciwko COVID-19”. W module 
teoretycznym tego programu 
w punkcie 2 uwzględniono 
bowiem kwali�kację do 
szczepień, a w punkcie 3 
kwestionariusz wstępnego 
wywiadu przesiewowego przed 
szczepieniem osoby dorosłej 
z omówieniem aktualnych 
wskazań i przeciwwskazań 
do podania szczepionki. 

Uwzględnienie tych elementów 
w szkoleniu teoretycznym 
uwalniało więc od wizji, że 
sprawność i tempo szczepień 
rozbiją się o sposób kwali�ko-
wania do nich. Sugerowało, że 
rządzący są zdeterminowani, 
by takie rozwiązanie 
wprowadzić w życie, a nawet 
– że są pewni, że uda się to
uczynić niemal od ręki.

SZANSA DLA 
FARMACEUTÓW

Otworzyło to przed 
farmaceutami zupełnie nowe 
perspektywy. Po pierwsze 

– choć na razie wyłącznie 
w odniesieniu do szczepień 
przeciwko COVID-19 – dało im 
możliwość zdobycia nowych 
umiejętności. A skoro już je 
nabędą, skoro z ustawy zniknie 
słowo „lekarskim”, trudnej będzie
komukolwiek w przyszłości 
twierdzić, że kwali�kacja do 
szczepień to nie jest zadanie 
dla farmaceutów. Jest to 
więc możliwość niezmiernie 
ważna na tę chwilę, ale jeszcze 
ważniejsza na przyszłość.

Na tę chwilę dlatego, że NFZ, 
wyznaczając pakiet usług, 
w skład którego wchodzi 
kwali�kacja do szczepienia 
i samo szczepienie, wycenił je 
na nieco ponad 61 zł (na więcej, 
gdy trzeba będzie do pacjenta 
dojechać, na mniej, gdy 
w jednym miejscu będzie do 
zaszczepienia więcej niż 5 osób). 
Jest to, co prawda, wycena dla 
lekarzy, ale należy założyć, że 
w przypadku farmaceutów, 
�zjoterapeutów czy diagnostów 
powinna być taka sama.

Gdyby więc farmaceuta sam 
kwali�kował do szczepienia 
i wykonywał je, odpłatnością 
za tę usługę nie musiałby 
się z nikim dzielić. W innym 
przypadku jego wynagrodzenie 
mogłoby mocno spaść, 
należałoby bowiem przyjąć, że 
decyzja o sposobie podziału 
tej kwoty należałaby jednak 
do lekarza lub podmiotu 
prowadzącego placówkę 
medyczną, nie do farmaceuty.

DŁUGOTERMINOWE 
PROFITY

Te krótkoterminowe i ogra-
niczone do akcji szczepień 
przeciwko COVID-19 pro�ty 
szybko przebiłyby jednak 
inne. Długoterminowe, 
związane ze szczepieniami 
w ogóle. Przede wszystkim ze 
szczepieniami przeciw grypie.

A między innymi wokół nich 
toczyła się przecież dyskusja 

Zespołu ds. opieki farmaceu-
tycznej opracowującego dla 
ministra zdrowia raport na 
temat jej kształtu i sposobu 
wdrożenia. To je miała też 
na myśli „Koalicja na rzecz 
szczepień w aptekach”, powstała 
w czerwcu minionego roku. 
W perspektywie lat należałoby 
więc założyć systematyczne 
prowadzenie szczepień prze-
ciwko grypie przez apteki, a tym 
samym – istnienie pewnego 
dodatkowego elementu 
gwarantującego ich stabilność 
�nansową, jak również dodat-
kowe dochody farmaceutów.

Ale to nie wszystko. Kolejnym 
etapem rozszerzania usług tego 
typu przez apteki i farmaceutów 
mogłyby być bowiem również 
inne szczepienia, o ile oczy-
wiście zostaną przygotowane 
i wdrożone właściwe przepisy, 
standardy i tak dalej.

OD SZCZEPIE  DO OPIEKI

I tak od szczepień wykony-
wanych przez farmaceutów, 
które nie zostały objęte ustawą 
o zawodzie, dochodzimy do
opieki farmaceutycznej. 

Ale tu pojawia się kolejny 
problem. Zespół zajmujący się 
na prośbę ministra zdrowia 
opieką farmaceutyczną 
składał się z fachowców, 
pracował bardzo szybko 
i już w grudniu miał gotowy 
raport na temat opieki.

Jednak do połowy marca ten 
dokument nie został opubli-
kowany przez Ministerstwo 
Zdrowia. Michał Byliniak, 
wiceprezes NRA:  – Dopiero 
gdy resort ten raport ogłosi, my 
będziemy mogli zacząć działać. 
Bo choć oczywiście przygoto-
wujemy się do wdrożenia opieki 
farmaceutycznej, choć mamy 
swoje plany z nią związane, to 
jednak nie rozpoczynamy ich 
realizacji do wykonania ruchu 
przez ministerstwo. To jedyna 
logiczna sekwencja zdarzeń. 
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Farmaceuci, którzy 
zgłosili chęć 

uczestniczenia 
w szkoleniu, dostali do 

niego dostęp i je 
obejrzeli. Mieli na to dwie 

doby. Na koniec musieli 
zdać egzamin testowy, 

do którego mieli trzy 
podejścia. 

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

Bez ogłoszenia raportu mogę 
więc potwierdzić informację 
o recepcie kontynuowanej 
i o uruchomieniu tej usługi 
w aptekach od stycznia, bo 
kwestia ta nie ma związku 
z raportem, ale wynika wprost 
z ustawy o zawodzie farmaceuty. 
Jesteśmy przygotowani do 
realizowania tej usługi, jak 
i do wdrażania kolejnych, 
jednak tu już potrzebna jest 
pozytywna decyzja Ministerstwa 
Zdrowia. Zwłaszcza gdy mowa 
o usługach, których wdrożenie 
wymaga pilotażu. Szczepienia 
przeciwko COVID-19 też nie 
wchodzą w zakres opieki 
farmaceutycznej, o której zespół 
pisał w raporcie, ale koronawirus 
sam się uwzględnił w naszych 
planach i działaniach. Idziemy 
więc krok po kroku naprzód, 
brakuje nam jednak jasnego 
planu, co, kiedy i jak ma być 
robione, byśmy się mogli do 
nowych zadań przygotować 
z wyprzedzeniem. Na razie 
nie wiemy nawet tego, kiedy 
rozpoczną się szczepienia wyko-
nywane przez farmaceutów. 
Teraz, przy obecnym dostępie 
do szczepionki, faktycznie nie 
jesteśmy jeszcze w Narodowym 
Programie Szczepień potrzebni, 
ale gdy zaczną do Polski docierać 
większe jej ilości, taka potrzeba 
się pojawi. Myślę, że będzie to 
już w kwietniu, najdalej w maju.

TEORETYCZNE ŁATWE  
PRAKTYCZNE JUŻ NIE

I tu wróćmy do szkoleń. Termin 
rozpoczęcia drugiego ich etapu, 
czyli modułu praktycznego, 
w połowie marca nie był znany. 
Nie było też wtedy wiadomo, czy 
ostatecznie pojawi się możliwość 
szczepienia pacjentów przeciw 
COVID-19 w aptekach. A to 
przecież bardzo ważne kwestie, 
wymagające wyjaśnienia, ale 
wcale niejedyne, które trzeba 
było szybko rozstrzygnąć. 
Bowiem podczas gdy przepro-
wadzenie teoretycznych szkoleń 
wydawało się łatwe, to dalszej 
ich części, praktycznej, już nie. 

Dlaczego? Dlatego że 
przeprowadzenie szkoleń 
teoretycznych, a także wery�kacja 
wiedzy zdobytej w ich trakcie 
przez farmaceutów, było 
proste. Farmaceuci, którzy 
zgłosili chęć uczestniczenia 
w szkoleniu, dostali do niego 
dostęp i je obejrzeli. Mieli na to 
dwie doby. Na koniec musieli 
zdać egzamin testowy, do 
którego mieli trzy podejścia. 

KIEDY I  GDZIE 
PRAKTYCZNE

Ile będą musieli czekać na taką 
możliwość? W dniu rozpoczęcia 
szkoleń teoretycznych, 
przynajmniej w teorii, ktoś mógł 
już zdobyć przepustkę do szkoleń 
praktycznych. Pytanie o termin 
ich rozpoczęcia było więc w tym 
momencie jak najbardziej 
zasadne, tymczasem odpowiedzi 
brakowało. A przecież sprawa 
organizacji szkoleń praktycznych 
jest już zupełnie inna. Tu już 
nie wystarczy zamieścić w sieci 
szkolenia do odsłuchania w okre-
ślonym, ale jednak nie do końca, 
czasie. Tu trzeba zaplanować 
szkolenia w formie warsztatów 
odbywających się w konkretnym 
dniu, w określonych godzinach, 
w wyznaczonym miejscu.

– Włączyliśmy się w proces 
organizacji szkoleń, zbierając 
imienne deklaracje od 
farmaceutów chcących wziąć 
udział w szkoleniu, zadbaliśmy 
o takie kwestie jak zgody RODO –
przypomina Byliniak. – Zrobiliśmy 
to bardzo szybko i sprawnie, więc 
ci farmaceuci, którzy natychmiast 
na informacje samorządu 
zareagowali, zostali zaproszeni 
do szkoleń teoretycznych 
w pierwszym terminie. Plan był 
taki, że na każdy kolejny termin 
zaproszenie otrzyma co najmniej 
pięciuset farmaceutów. Szkolenia 
praktyczne mają się natomiast 
odbywać w centrach symulacji 
medycznej działających przy 
uczelniach medycznych. Będą 
one szkolić nie tylko farma-
ceutów, ale także diagnostów 

i �zjoterapeutów. Jeśli centra 
będą szkolić dziennie łącznie po 
sto osób, potrzeba będzie na 
szkolenia 200 dni. Choć może 
dadzą radę w skali kraju szkolić 
każdego dnia podobną grupę, 
o jakiej mówiłem w kontekście 
szkoleń teoretycznych dla 
farmaceutów. Wtedy wystarczy
40 dni, ale i tak trudno będzie 
wszystkich przeszkolić na 
przełom kwietnia i maja.

ROZPOCZ  
DZIAŁALNOŚ  
LECZNICZ

Wdrożenie różnych usług 
opieki farmaceutycznej, przede 
wszystkim jednak możliwość 
wykonywania szczepień przez 
farmaceutów, otworzy przed 
farmaceutami zupełnie nowe 
perspektywy. Farmaceuta mający 
uprawnienie do kwali�kowania 
do szczepień i wykonywania 
ich będzie mógł rozpocząć 
działalność leczniczą, otworzyć 
gabinet i świadczyć te usługi nie 
indywidualnie, nie w ramach 
apteki, ale w ramach swojej 
własnej działalności gospodarczej. 
Jednak, by podjąć taką decyzję, 
musi wiedzieć, czy szczepienia 
rzeczywiście będą regularne, 
czyli – czy farmaceuci będą mogli 
szczepić pacjentów przeciwko 
grypie, a w dalszej perspektywie, 
także przeciwko innym 
chorobom. I tak wracamy do 
opieki farmaceutycznej, raportu 
przygotowanego na jej temat 
dla Ministerstwa Zdrowia i do 
potrzeby wykonania kolejnych 
kroków w tej sprawie przez Mini-
sterstwo Zdrowia. Do tego, że bez 
nich opieka nie ruszy. Minister-
stwo Zdrowia w sprawie raportu 
odpowiedziało nam, że zostanie 
upubliczniony w ostatnich 
dniach marca lub na początku 
kwietnia. Nie uzyskaliśmy jednak 
odpowiedzi na pytanie, kiedy 
ruszą szkolenia praktyczne 
dla farmaceutów z zakresu 
szczepień przeciwko COVID-19. 

Małgorzata Grosman
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Pierwszy raz o opiece 
rozmawiałyśmy chyba 
w 2015 r. – już wtedy była 
pani pewna, że farmaceuci 
są przygotowani do 
otoczenia pacjentów opieką 
farmaceutyczną. Pewność 
ta wynikała z badań. Nie 
zmieniła pani zdania?
Nie, wręcz przeciwnie. Wiele 
dobrego przez kolejne lata 
się wydarzyło, więc tylko 
wzmocniłam się w swoim 
przekonaniu. Projekt OF-Senior, 
który był pilotażem opieki 
farmaceutycznej prowa-
dzonym przez mój zespół 
w Poznaniu, przyniósł nam 
ogromną wiedzę na temat 
opieki farmaceutycznej nad 
pacjentami w wieku starszym, 
przyjmującymi 10 leków 
i więcej. Obejmował 300 osób 
starszych z ciężką wieloleko-
wością i był �nansowany przez 
Narodowe Centrum Nauki. 
W jego ramach specjalnie 
przygotowani farmaceuci 
dokonywali przeglądów 
lekowych, proponowali zmiany 
w farmakoterapii, a potem 
kontrolowali, jakie są efekty 
wprowadzonych zmian. Efekty 
realizacji tego programu 
utwierdziły mnie w prze-
konaniu o przygotowaniu 
farmaceutów do świadczenia 
usług opieki farmaceutycznej. 
Jego wyniki były wielokrotnie 
przytaczane podczas różnych 
dyskusji i konferencji o opiece 
farmaceutycznej, o usługach, 
które powinny wejść w jej ramy. 
Od 2019 r. działają natomiast 
w Poznaniu Punkty Opieki 
Farmaceutycznej, które zorgani-
zowaliśmy jako kontynuację 
programu OF-Senior. Finansuje 
je miasto Poznań. Urządziliśmy 

punkty poza aptekami, 
by nie pojawiło się ryzyko 
postawienia zarzutu łamania 
zakazu reklamy aptek. Projekt 
trwa, zbieramy więc kolejne 
doświadczenia. Ministerstwo 
Zdrowia zauważyło te działania 
i nagrodziło je, a ja zostałam 
zaproszona do Zespołu do 
spraw opieki farmaceutycznej 
przy Ministerstwie Zdrowia.

Ten zespół zakończył pracę 
z końcem zeszłego roku. 
Jego raport nie został 
jednak jeszcze ogłoszony.
Raport ma być opublikowany 
wkrótce. Zapewniam, że 
bardzo dokładnie opisaliśmy 
każdą z usług farmaceutycz-
nych, opracowaliśmy modele 
każdego z rekomendowanych 
serwisów. Zaproponowaliśmy 
sposób ich �nansowania 
oraz wymagania wobec 
farmaceutów wykonujących 
poszczególne usługi, a nawet 
możliwe sposoby spełnienia 
tych wymogów zarówno 
poprzez uczestnictwo 
w kursach i szkoleniach, 
jak i odbycie studiów 
podyplomowych.

Uznaliście więc, że 
przynajmniej do realizacji 
jakiejś części usług farma-
ceuta będzie musiał się 
dodatkowo przygotować.
Tak. Uznaliśmy przede 
wszystkim, że do prowadzenia 
tych najbardziej złożonych 
usług opieki farmaceutycznej, 
jak np. przegląd lekowy czy 
szczepienia, upoważnieni 
będą farmaceuci posiadający 
szczególne przygotowanie 
merytoryczne, zdobywane 
podczas szkoleń 

organizowanych przez 
jednostki akredytowane. 
Jednocześnie warto podkreślić, 
że nie każdy farmaceuta 
będzie musiał świadczyć te 
usługi. Realizacji usług opieki 
farmaceutycznej nie traktowa-
łabym zatem jako obowiązku, 
ale jako nową możliwość, 
którą daje ustawa o zawodzie 
farmaceuty. Nie wszystkie 
apteki będą chciały lub mogły 
wykonywać usługi opieki 
farmaceutycznej. Warunkiem 
jej świadczenia, a tym samym 
uzyskania jej �nansowania 
z NFZ, będzie obecność 
farmaceuty uprawnionego do 
realizacji usług. Będą zatem 
pewnie apteki wykonujące 
tylko dotychczasowe zadania, 
a także takie, które świadczyć 
będą dodatkowe usługi opieki 
farmaceutycznej. Z kolei usługa 
szczepień w aptece wymaga 
jeszcze wprowadzenia zmian 
legislacyjnych. Potrzebne są 
dziś przede wszystkim przepisy 
pozwalające farmaceutom 
na wykonywanie szczepień 
innych niż tylko te przeciwko 
COVID-19. Kursy szczepień 
przeciwko COVID-19, których 
część teoretyczną dziś już 
farmaceuci realizują, są kursami 
nastawionymi wyłącznie na 
naukę wykonywania szczepień 
przeciwko tej chorobie. 
Farmaceuci szczepienia te będą 
wykonywać w placówkach 
medycznych, będą członkami 
zespołów szczepiennych 
złożonych z lekarza oraz 
zespołu ratowników. Nie będą 
zatem kwali�kowali pacjentów 
do szczepień. Jest wiele 
przesłanek, aby sądzić, że 
jesienią szczepienia inne niż te 
przeciwko COVID-19 

Opieka farmaceutyczna 
zdywersyfikuje apteki

Realizacji usług opieki 
farmaceutycznej nie 
traktowałabym jako 
obowiązku, ale jako 

nową możliwość, którą 
daje ustawa 
o zawodzie

farmaceuty. Nie 
wszystkie apteki będą 

chciały lub mogły 
wykonywać usługi 

opieki farmaceutycznej 
– mówi dr hab. n. med.

Agnieszka Neumann-
Podczaska w rozmowie 
z Małgorzatą Grosman.
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odbywać się będą już 
w aptekach. Udział w Naro-
dowym Programie Szczepień 
będzie w związku z tym dla 
farmaceutów świetnym 
treningiem. Na studiach nikt 
przecież nie uczył ich techniki 
szczepień, a teraz pod okiem 
fachowców błyskawicznie 
uzupełnią tę wiedzę.

Mówiąc o szczepieniach 
jesienią, ma pani na myśli, 
jak sądzę, nie tylko szcze-
pienia przeciw COVID-19, 
ale także przeciwko grypie. 
Tak. Realizowane obecnie 
kursy szczepień przeciwko 
COVID-19 będzie należało 
uzupełnić o zasady kwali�-
kowania pacjentów, a wtedy 
możliwe jest prowadzenie 
szczepień w aptekach. Będą 
to w pierwszym rzędzie 
szczepienia przeciwko grypie, 
a później może również inne.

To zaskakujące. Myślałam, 
że wdrażanie opieki 
rozpocznie się od recepty 
kontynuowanej, bo to jest 
stosunkowo najprostsza 
usługa, niewymagająca 
ani żadnych szkoleń, 
ani żadnych inwestycji 
w aptekach, w tym 
wydzielenia specjalnego 
pomieszczenia do 
spotkań z pacjentami.
To prawda, że recepta 
kontynuowana jest 
stosunkowo najłatwiejsza 
do wprowadzenia. Jednak 
ustawa o zawodzie farmaceuty 
otwierająca możliwość 
sprawowania opieki wchodzi  
w życie już 16 kwietnia, 
więc chcielibyśmy zdążyć 
zrobić w tym roku więcej. 
Chcielibyśmy, by wybrana 
została inna usługa do pilotażu 
i by ten pilotaż szybko został 
przeprowadzony. Jest to 
możliwe, gdyż Zespół do 
spraw opieki farmaceutycznej 

przy Ministerstwie Zdrowia 
jest bardzo merytoryczny, 
pracował w ubiegłym roku 
bardzo intensywnie i sprawnie 
wypracował konkretne 
rozwiązania. Opisaliśmy, które 
usługi muszą być poprze-
dzone pilotażem, a także 
specjalnym przygotowaniem 
merytorycznym farmaceutów, 
realizowanym w ramach 
różnych ram edukacyjnych. 
W Poznaniu niebawem 
rozpoczniemy już szóstą 
edycję pierwszych w Polsce 
studiów podyplomowych 
z zakresu praktycznej realizacji 
opieki farmaceutycznej. 
Zainteresowanie nimi jest 
ogromne, co dowodzi, że 
farmaceuci chcą uzupełniać 
wiedzę, widzą taką potrzebę. 
Mają potencjał i są gotowi się 
uczyć. To odczuwanie potrzeby 
dokształcania się po studiach 
magisterskich nie powinno 
nikogo dziwić. Jest na nich 
zbyt dużo teorii, a za mało 
praktyki przygotowującej do 
świadczenia różnych usług 
farmaceutycznych. Stąd 
potrzeba dokształcania 
po studiach.

To chyba naturalne, bo 
nauka się rozwija, pojawiają 
się nowa wiedza i nowe 
możliwości, których 
wcześniej nie dało się 
przewidzieć, a których 
realizacja wymaga 
jednak przygotowania.
Właśnie tak, dlatego 
uważam, że o część wiedzy 
i umiejętności można 
rozszerzyć program studiów, 
część jej trzeba będzie 
natomiast zawsze uzupełniać 
w systemie podyplomowym. 
Z tego samego powodu 
nasz zespół założył, że 
do realizacji części usług 
farmaceutycznych niezbędne 
będzie uzyskanie certy�katów. 
Szkolenie podyplomowe 

uprawniające do świadczenia 
poszczególnych usług opieki 
farmaceutycznej przechodzić 
będą tylko ci farmaceuci, 
którzy zechcą, budując tym 
samym swoją nową ścieżkę 
zawodową. A jeśli ktoś nie chce 
się rozwijać, nie będzie musiał.

Przygotowując pytania do 
tej rozmowy, napisałam: 
Co jest warunkiem podsta-
wowym, żeby wprowadzić 
opiekę do aptek? Czy 
jasne jej ramy i dobrze 
skonstruowane przepisy, 
właściwe przygotowanie 
i wyposażenie aptek czy 
jednak kompetencje farma-
ceutów? Na podstawie 
tego, co pani mówi, nie 
mam wątpliwości, że 
kompetencje farmaceutów.
Oczywiście. Farmaceuci, ich 
kompetencje i chęć rozwojus 
ą w tej sprawie najważniejsze. 
Nie mam wątpliwości, że 
farmaceuta jest ekspertem 
od farmakoterapii i że w ten 
właśnie sposób musi być 
postrzegany. To zresztą już 
się dzieje. Skutkiem tego nikt 
dziś nie zakłada, że usługi 
wchodzące w ramy opieki 
farmaceutycznej mogą 
być świadczone za darmo. 
Dlatego podczas prac zespołu 
opracowaliśmy ramy �nan-
sowe dla tych usług. Opisaliśmy 
więc nie tylko same usługi i to, 
kto powinien je realizować, 
ale też to, kto i jak powinien 
za nie płacić. W związku z tym 
niezmiernie ważne było dla 
nas zapewnienie niezależności 
farmaceutów, zapisanie 
jej w ustawie o zawodzie 
farmaceuty. Przecież nie może 
być tak, że farmaceuta ma 
sprawować opiekę 
farmaceutyczną, a właściciel 
apteki ma duży karton 
leku przeciwbólowego na 
zapleczu i chce go szybko 
sprzedać, więc naciska na 

Przeglądy lekowe to 
usługa merytorycznie 
bardzo wymagająca, 
wnosząca jednak 
największe novum do 
systemu opieki 
zdrowotnej, 
wynosząca 
farmaceutę jako 
eksperta od 
farmakoterapii, 
partnera lekarza.
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– adiunkt w  Pracowni Geriatrii Katedry i  Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w  Poznaniu, absolwentka i  członkini European Academy for Medicine 
of Ageing (EAMA), kierownik pierwszych w  Polsce studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna
w geriatrii – teoria i praktyka” na poznańskim UM, kierownik projektu „Opieka farmaceutyczna w geria-
trii (OF-Senior)”, współtwórczyni „Kryteriów Potencjalnie Niepoprawnej Farmakoterapii w  Geriatrii”
przeznaczonych dla farmaceutów w  aptekach ogólnodostępnych oraz pierwszego w  Polsce Punktu
Opieki Farmaceutycznej (POF 75+) nagrodzonego przez ministra zdrowia, ekspert Zespołu ds. opieki
farmaceutycznej przy Ministerstwie Zdrowia, stypendystka Programu Fulbright Senior Award 2020/2021.

Dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska  

Świadczenie usług 
farmaceutycznych nie 
ma być obowiązkowe. 

Farmaceuta 
w pierwszym rzędzie 

musi więc chcieć je 
wykonywać, w drugim  

– musi się do tego
przygotować. Prawo 

wyboru będą mieć też 
właściciele aptek.

farmaceutę, by go polecał. 
Pełna niezależność, gdy opieka 
zostanie wprowadzona, będzie 
więc zwyczajnie niezbędna. 
Nikt nie może ingerować 
w decyzje farmaceuty, 
który ponosi przecież za nie 
odpowiedzialność zawodową. 
Nikt nieuprawniony nie może 
też mieć prawa wglądu do 
dokumentacji prowadzonej 
przez farmaceutę. Ustawa 
o zawodzie farmaceuty
to zagwarantowała.

Program OF-Senior koncen-
trował się na przeglądach 
lekowych. Takie same 
są zadania działających 
dziś w Poznaniu Punktów 
Opieki Farmaceutycznej. 
Doświadczeń jest więc 
sporo. To nie jest zachęta, 
by szybko wprowadzić 
w życie i tę usługę?

Przeglądy lekowe to usługa 
merytorycznie bardzo 
wymagająca, wnosząca 
jednak największe novum do 
systemu opieki zdrowotnej, 
wynosząca farmaceutę jako 
eksperta od farmakoterapii, 
partnera lekarza. Z jednej 
strony wymaga wspomnianej 
niezależności farmaceutów, 
z drugiej wiedzy i doświad-
czenia, dobrej, umiejętnej 
komunikacji z pacjentem 
oraz odpowiednich 
warunków lokalowych. 
To wymaga przygotowań 
w formie pilotażu wypraco-
wanego przez ekspertów, 
a realizowanego przez 
farmaceutów przygotowanych 
merytorycznie i wspieranych 
przez specjalistów oraz 
praktyków z dziedziny opieki 
farmaceutycznej. Usługa ta 
wymaga też wielkiej uwagi, 
by pod pozorem opieki 
farmaceutycznej nie kryły się 
nieuprawnione działania 
reklamowe aptek. Znane są 
przykłady działań, w ramach 
których nazywano coś opieką 
farmaceutyczną i pisano 
o niej na „potykaczach”, 
by zachęcić pacjentów 
do wejścia do apteki 
i kupowania suplementów.

Są badania, z których 
wynika, że zarówno wielu 
farmaceutów, jak i wielu 
właścicieli aptek jest – jak 
pani – przekonanych 
o należytym przygoto-
waniu farmaceutów do
sprawowania opieki. 

Wielu nie oznacza jednak 
wszystkich. Czy to może 
być powód do zmartwień?
Nie, absolutnie nie. 
Świadczenie usług farmaceu-
tycznych, jak już mówiłam, 
nie ma być obowiązkowe. 
Farmaceuta w pierwszym 
rzędzie musi więc chcieć je 
wykonywać, w drugim – musi 
się do tego przygotować. 
Prawo wyboru będą mieć też 
właściciele aptek. Jeśli uznają, 
że te dodatkowe usługi nie są 
im potrzebne, to po prostu 
niczego w swoim funkcjono-
waniu nie zmienią. W innym 
przypadku będą musieli 
dokonać różnych zmian 
w aptece, przede wszystkim 
jednak zadbać o kadrę. A to 
oznacza wielką szansę dla tych 
farmaceutów, którzy rozszerzą 
swoją wiedzę, oraz dla 
pacjentów, których leczenie 
będzie bezpieczniejsze. Będą 
więc wśród farmaceutów 
i malkontenci, i tacy, którzy 
będą chcieli funkcjonować 
w nowych mechanizmach. 
Jak zawsze, gdy jest mowa 
o zmianach, reakcja na nie 
jest zróżnicowana. Dojdzie 
w efekcie do dywersy�kowania
się rynku aptecznego, bo jedni 
pozostaną tylko przy wyda-
waniu leków, a inni zaoferują 
pacjentom nowe usługi. Nie 
mam jednak najmniejszych 
wątpliwości, że zmiana, która 
dziś zachodzi w farmacji 
w Polsce, to duży krok w stronę 
najwyższych standardów 
i historyczna zmiana paradyg-
matu zawodu farmaceuty. 
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Opieka farmaceutyczna 
to element pracy 
farmaceuty, który 
jeszcze kiedyś był 
niczym scena rodem 
z � lmu science � ction. 
Dla starszych praktyków 
zawsze wydawała się 
czymś niedoścignio-
nym, a dzisiaj coraz 
więcej mówi się na jej 
temat. Stała się wręcz 
celem najmłodszych 
pokoleń farmaceutów, 
a obecnych studentów 
motywuje się do efek-
tywnego dążenia do 
zmian.

Przeglądy lekowe

Opieka: pora rozpocząć
przygotowania

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

mgr farm.
Artur Rakowski  
farmaceuta, bloger
i promotor zdrowia

Jednak opieka farma-
ceutyczna to nie tylko 
niespełnione marzenia 

farmaceutów. To też metoda, 
która pozwoli wykorzystać ich 
wiedzę o lekach, interakcjach, 
działaniach niepożądanych 
w praktyce, a także umożliwi 
pełne wykorzystanie ich 
potencjału. To sposób na 
oszczędności, jeśli cały system 
opieki zdrowotnej zostanie 
dobrze zorganizowany. Ale 
przede wszystkim jest to 
działanie skupiające się na dobru 
pacjenta. Przecież zadaniem 
farmaceuty powinno być 
doradzanie, udzielanie informacji 
dotyczących skutków ubocznych 
leków czy prawidłowego 
stosowania, a nie tylko 
wydawanie leków i osiąganie 
wyników sprzedażowych, co 
często ma miejsce w aptekach 
nastawionych na handel.

Choć u nas opieka farma-
ceutyczna wciąż kuleje, to jej 
koncepcja, która jest uznawana 
do dziś, powstała już w 1990 r. 
Najpopularniejszym jej 
elementem jest wykonywanie 
przeglądów lekowych, których 
realizację deklaruje około dwie 
trzecie europejskich państw. 
Za prekursorów takiej formy 

sprawowania opieki można 
uznać Stany Zjednoczone, 
Australię oraz Wielką Brytanię.

W wielu państwach, np. 
w Wielkiej Brytanii, taka forma 
opieki jest � nansowana 
z ubezpieczenia zdrowotnego, 
co z pewnością wpłynęło 
na rozpowszechnienie tej 
formy usługi1. Jednak zakres 
takich świadczeń zależy od 
nakładów państwa, które są 
największe w Wielkiej Brytanii 
i wynoszą 0,53 proc. PKB.

A sam przegląd lekowy to 
nic innego jak wyszukiwanie 
tzw. problemów lekowych, 
czyli rzeczywistych lub 
hipotetycznych komplikacji, 
które mogą mieć wpływ na 
osiągnięcie pożądanych efektów 
zdrowotnych. W praktyce może 
to być wyszukiwanie interakcji 
między lekami czy lekiem 
a pożywieniem, wery� kacja 
działań niepożądanych, a także 
ocena, czy pacjent stosuje 
lek prawidłowo. Dodatkowo: 
sprawdzenie czy pacjent nie 
zażywa niektórych preparatów 
na własną rękę, czy stosuje 
odpowiednie dawki oraz 
czy postępuje zgodnie ze 
wszystkimi zaleceniami.

Jest to kompleksowa ocena 
farmakoterapii, która koncentruje 
się na polepszeniu jakości 
życia pacjenta. Jednak by 
wysiłek farmaceuty nie poszedł 
na marne, niezbędna jest 
współpraca z lekarzem. To forma 
uzupełniania się tych dwóch 
zawodów sprzyjająca skutecz-
ności leczenia, wyeliminowaniu 
działań niepożądanych, a nawet 
obniżeniu kosztów leczenia.

Jest to też ukłon w stronę 
pacjentów borykających się 
z wieloma chorobami oraz 
polipragmazją, czyli najczęściej 
pacjentów geriatrycznych. 
Przyjmuje się, że aż 10-20 proc. 
wszystkich hospitalizacji u osób 
powyżej 65. roku życia jest 
spowodowanych działaniem 
ubocznym leków, a prawdopo-
dobieństwo wystąpienia działań 
niepożądanych występuje
u 4 proc. pacjentów przyjmu
jących 5 leków i aż u 10 proc.
pacjentów przyjmujących 
od 6 do 10 leków. 

Przegląd lekowy daje więc 
ogromną możliwość, by 
zmniejszyć koszty systemu opieki 
zdrowotnej oraz indywidualne 
wydatki pacjenta na leczenie. 
Nierzadko można spotkać się 
przecież z kaskadą przepisywania 
leków, kiedy to na działanie 
niepożądane leku przepisuje się 
kolejny lek i kolejny, co nie tylko 
obciąża � nanse pacjenta, ale 
także negatywnie wpływa na 
jego samopoczucie i jakość życia.

Jak więc postępować, by 
z przeglądu lekowego wyciągnąć 
jak najwięcej korzyści? Bazując 
na zasadach Kompleksowego 
Systemu Opieki Farmaceutycznej 
(KSOF) wdrażanego w kilkudzie-
sięciu aptekach w Polsce, można 
stworzyć listę najważniejszych 
elementów opieki
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Przegląd lekowy daje 
ogromną możliwość, 
by zmniejszyć koszty 

systemu opieki 
zdrowotnej oraz 

indywidualne wydatki 
pacjenta na leczenie.

farmaceutycznej, której kwin-
tesencją jest przegląd lekowy.

Z pewnością konieczne będzie 
kilka spotkań z pacjentem, gdyż 
za jednym razem nie będziemy 
w stanie przeprowadzić 
skutecznej analizy. Z tego też 
względu przeglądu nie przepro-
wadza się za pierwszym stołem. 
Poza tym pacjent w cichym 
zakątku apteki, uwolniony 
od oddechu innych pacjentów 
na ramieniu może 
stać się bardziej szczery 
i wylewny, co zdecydowanie 
ułatwi nam pracę.

Tak więc pierwsze spotkanie 
powinno przebiegać pod hasłem 
zdobywania informacji. Bezapela-
cyjnie podstawą jest rozmowa  
z pacjentem. Liczy się dobrze 
przeprowadzony wywiad 
– poznanie pacjenta, jego 
problemów i sprawdzenie, 
czy wszystkie zalecenia są dla 
niego zrozumiałe. Wyciągnięcie 
z pacjenta jak największej ilości 
szczegółów dotyczących jego 
stylu życia pozwoli nam na 
holistyczne podejście do leczenia.

Warto zadawać pytania 
o tryb pracy, nałogi, sposób 
odżywiania, sprawność �zyczną
czy aktywność seksualną. 
Oprócz tego niezbędna jest 
lista wszystkich stosowanych 
leków, suplementów diety, 
wyrobów medycznych i ziół 
wraz z dawkowaniem. Taką 

listę pacjent może sporządzić 
wcześniej w domu, dzięki czemu 
nic mu nie umknie. Ponadto 
pacjent powinien wyrazić 
pisemną zgodę na rozpoczęcie 
opieki farmaceutycznej oraz 
podać swoje dane kontaktowe.

Na podstawie zebranego 
wywiadu farmaceuta może 
przeprowadzić kompleksową 
analizę farmakoterapii. Jej wyniki 
powinny być przedstawione 
w postaci raportu w dwóch 
kopiach – dla pacjenta oraz jego 
lekarza. W raporcie powinny 
znaleźć się ustalone przez nas 
przyczyny nieskuteczności 
terapii czy występowania działań 
niepożądanych oraz wszelkie 
wyłapane błędy. Muszą się w nim 
znaleźć także: dane pacjenta, 
data, dane osoby świadczącej 
usługę oraz miejsce, w którym 
przeprowadzony został przegląd 
lekowy. Tak przygotowany raport 
przekazujemy pacjentowi na 
kolejnym spotkaniu. Omawiamy 
z nim wszystkie zalecenia, a także 
zachęcamy do przeprowadzenia 
zmian w stylu życia czy też 
motywujemy do większego 
zdyscyplinowania. Możemy 
także udzielić porad dotyczących 
bezpiecznego przechowywania 
i utylizacji leków. W celu 
dopełnienia formalności należy 
także poinformować pacjenta, 
że raport zostanie udostępniony 
lekarzowi prowadzącemu oraz 
może zostać przedstawiony 
organom kontrolującym.

Kolejnym krokiem jest wizyta 
pacjenta u lekarza, który analizuje 
raport, zleca badania i wprowadza 
ewentualne zmiany w farma-
koterapii pacjenta. Niezbędna 
jest tutaj wcześniej wspomniana 
współpraca lekarza i farmaceuty, 
gdyż samo zaangażowanie 
pacjenta może nie wystarczyć 
do realizacji wszystkich zaleceń. 
Ponadto czynny udział lekarza 
może pomóc farmaceucie 
w budowaniu zaufania wśród 
pacjentów, które to pozwoli na 
rozpowszechnienie idei przepro-
wadzania przeglądów lekowych.

Podsumowując, udział farma-
ceuty jako jednego z członków 
kompleksowej opieki medycznej 
bezsprzecznie wydaje się nieoce-
niony. Może okazać się pomocny 
dla lekarzy, którzy podczas 
krótkich spotkań z pacjentami nie 
mają wystarczająco dużo czasu, 
by przeanalizować wszystkie 
aspekty farmakoterapii pacjenta. 
Jest to również wyjście naprzeciw 
pacjentom, którzy coraz częściej 
chcą w pełni kontrolować swoje 
leczenie, a także tych, którzy 
w gąszczu reklam i spiskowych 
teorii medycznych nieco się 
pogubili. Oprócz tego jest receptą 
na usprawnienie działania 
systemu opieki zdrowotnej. 
Miejmy więc nadzieję, że 
opieka farmaceutyczna z �lmu 
science �ction zamieni się 
w historię z happy endem.

PRZYPISY:
1. https://www.aptekarzpolski.pl/opieka-farmaceutyczna/przeglad-lekowy-definicja-

zakres-oraz-znaczenie-uslugi-dla-wspolczesnej-praktyki-aptecznej-w-polsce/?fbclid=I
wAR0998F9AtWvACsUfmRBR91qBJCezheXlPjrvUIvNfRxN9mUzI3FGyew__U

2. https://opieka-farmaceutyczna.eu/artykul/przeglad-lekowy?fbclid=IwAR0SHqEpbYRH
eOpyubeQbBA4F6blvFurC1qhkwDh_G1F3haHuYNqZst7p4k

3. https://mgr.farm/opinie/marzenia-trzeba-realizowac/

4. Zeszyty Apteczne: Bezpieczeństwo stosowania leków u osób starszych, pod red. Pawła
Konrada Tuszyńskiego, Wydawnictwo opieka.farm, Wydanie I, Kraków 2018

5. https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/bledne-kolo-ordynacji-lekarskiej-kaskada-
przepisywania-lekow-u-pacjentow-geriatrycznych-ze-schorzeniami-wielu-ukladow/

6. https://farmacja.pl/jak-powinien-wygladac-przeglad-lekowy-w-aptece/
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To była poważna zmiana. 
Podczas pandemii 
farmaceuci zyskali prawo

wystawiana recept farmaceu-
tycznych nie tylko w sytuacji 
nagłego zagrożenia zdrowia 
i życia, ale każdego zagrożenia 
zdrowia pacjenta. Największym 
przełomem było jednak 
umożliwienie farmaceutom 
wystawiania recept dla siebie 
i członków rodziny, ponieważ 
te recepty mogą wystawiać 
na tych samych warunkach 
co lekarze – nie muszą to 
więc być recepty pełnopłatne. 
Innymi słowy – recepty pro 
auctore i pro familia umożliwiają 
skorzystanie z refundacji.

Uprawnienie do wystawiania 
recept refundowanych pro 
auctore i pro familia zmieniło 
status farmaceutów. Stali się 
osobami uprawnionymi 
w rozumieniu art. 2 pkt 14 
ustawy o refundacji leków, 
środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, jeżeli wystawiają 
recepty zgodnie z Prawem 
farmaceutycznym. Wraz 
z wejściem w życie ustawy 
o zawodzie farmaceuty ich 
status zmieni się po raz kolejny,
bo ustawa de�niuje opiekę 

farmaceutyczną i wymienia 
usługi, które mogą wchodzić 
w jej zakres – gdy apteki 
podpiszą z NFZ odpowiednie 
umowy na prowadzenie 
usług farmaceutycznych, 
farmaceuci będą postrzegani 
jako świadczeniodawcy.

Zagrożenie ma związek 
z treścią ust. 3 art. 49 ustawy 
refundacyjnej. Wynika z niego 
niemożność przyjmowania 
przez świadczeniodawców oraz 
osoby uprawnione od 
przedsiębiorców zajmują- 
cych się wytwarzaniem lub 
obrotem lekami, środkami 
spożywczymi specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, 
wyrobami medycznymi podle-
gającymi refundacji jakichkol-
wiek korzyści majątkowych lub 
osobistych w związku z realizacją 
recept na refundowane leki, 
środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, 
wyroby medyczne.

Przez lata zapis o osobach 
uprawnionych, jak również 
zapisy o świadczeniodawcach 
odnosiły się w polskich 
warunkach do lekarzy, 
w przypadku których uzyskanie 
korzyści tego typu nie mogło 
być uzależnione od  

 upraszczając – ich zobowią- 
zania się do polecania 
pacjentom określonych 
produktów. Farmaceuci, 
nie mając uprawnień do 
wystawiania recept poza 
szczególnymi przypadkami i nie 
będąc świadczeniodawcami, 
pozostawali w zasadzie poza 
jego zasięgiem. I to mimo 
tego, że przedstawiciele �rm 
farmaceutycznych produku-
jących lub dystrybuujących 
refundowane leki pozostawali 
cały czas w kontakcie z aptekami. 
Brak uprawnień po stronie 
farmaceutów czynił sytuację 
całkowicie jasną i czystą.

FARMACEUTA 
UPRAWNIONY

Po przyznaniu farmaceutom 
prawa wypisywania recept nie 
tylko w sytuacjach nagłych 
zmienił się jednak ich status. 
W świetle przepisów stali się 
osobami uprawnionymi. I tym 
sposobem znaleźli się w zasięgu 
wspomnianego przepisu ustawy 
refundacyjnej, a tym samym 
pojawiło się wspomniane 
potencjalne zagrożenie.

– Gdy dwa lata temu rozmawia-
liśmy o wystawianiu recept przez
farmaceutów, było to odbierane 
ze zdziwieniem, bo jak to, 
farmaceuci mieliby wypisywać 
recepty? – mówi 
dr n. farm. Mikołaj Konstanty, 
prezes rady Śląskiej Izby Aptekar-
skiej. – Podkreślano potencjalny 
kon�ikt pomiędzy osobami 
wystawiającymi i realizującymi 
recepty w tym samym miejscu. 
Rządzący nie chcieli zrozumieć, 
że my to doskonale rozumiemy. 
Pandemia koronawirusa 
uświadomiła im jednak, że jest 
to uprawnienie potrzebne, 

Ciemna strona 
wystawiania recept

W minionym roku 
w gąszczu tematów 
podejmowanych 
w trybie nagłym 
w związku z wybu-
chem pandemii 
koronawirusa wróciła 
kwestia wystawiania 
recept przez farmaceu-
tów. To była doskonała 
informacja, która 
jednak ma swoją 
ciemną stronę. Wiado-
mo, że mogą z tego 
wynikać pewne zagro-
żenia dla farmaceutów. 
Farmaceuci szybko je 
zidenty�kowali, nikt 
jednak o�cjalnie ich 
nie opisał i nie określił, 
jak w ich obliczu postę-
pować.
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Największym 
przełomem było 

umożliwienie 
farmaceutom 

wystawiania recept dla 
siebie i członków 

rodziny, ponieważ te 
recepty mogą 

wystawiać na tych 
samych warunkach co 
lekarze – nie muszą to 

więc być recepty 
pełnopłatne. Innymi 

słowy recepty pro 
auctore i pro familia 

umożliwiają skorzystanie 
z refundacji.

zwłaszcza w sytuacji gdy tak wiele 
przychodni lekarskich zostało 
zamkniętych w marcu, kwietniu 
i maju minionego roku, a nawet 
dłużej. To, o czym wcześniej rozma-
wiano ze zdumieniem, stało się 
więc nagle oczywiste i potrzebne. 
W naszym kraju tak się jednak 
stanowi prawo, że najpierw daje 
się ludziom jakieś uprawnienia, 
a potem dywaguje nad tym, jakie 
to może rodzić dla nich poten-
cjalne lub rzeczywiste zagrożenia. 
Dopiero po czasie się je rozpoznaje 
oraz przygotowuje się wyjaśnienia 
czy interpretacje. I tak właśnie 
jest z receptami od farmaceutów. 
Artykuł 49 ustawy refundacyjnej 
dawno już istniał, nas – dając nam 
uprawnienia do wystawiania 
recept refundowanych – niejako 
dodano teraz do kręgu osób 
objętych tym artykułem. 
Uprawnienie nam nadano, żeby 
zabezpieczyć pacjentom dostęp 
do leków, w tym także refundowa-
nych, podczas pandemii, ale nie 
doprecyzowano pewnych kwestii, 
więc nie ma pewności, jak to, co 
robimy, będzie oceniane. Zupełnie 
jakby na wojnie, w ferworze walki, 
rozdawać ludziom broń bez 
żadnego przeszkolenia. Dlatego 
apelujemy do farmaceutów 
o bardzo rozważne i ostrożne 
podejście do wystawiania 
recept pro auctore i pro 
familia, czyli z uwzględnieniem 
potencjalnych zagrożeń. Takie 
zagrożenie może mieć związek 
z przyjęciem od przedstawiciela
�rmy farmaceutycznej produ-
kującej lub dokonującej obrotu 
produktami refundowanymi 
fartucha czy notesu z jej logo.

BEZ WYTYCZNYCH

Wraz z uprawnieniem do 
wystawiania recept i uzyskaniem 
statusu osób uprawnionych 
farmaceuci nie otrzymali 
więc żadnych wytycznych, jak 
realizacja tych uprawnień będzie 
kontrolowana, co może wzbudzić 
wątpliwości kontrolującego i jakie 
mogą być konsekwencje tych 
wątpliwości dla kontrolowanego.

– Wisi więc nad nami bicz, 
ale bicz ten nie został 
zde�niowany w odniesieniu do 
farmaceutów – dodaje Mikołaj 
Konstanty. – Zadaliśmy pytania 
przedstawicielom NFZ, by 
wyjaśnić sprawę, ale na razie nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. Nie 
wiemy w związku z tym, pod jakim
kątem recepty wystawiane przez 
farmaceutów będą kontrolowane, 
i nie mamy za bardzo z kim o tym 
rozmawiać. I tak rozwiązanie, które 
samo w sobie nie jest przecież 
złe, wywołuje dodatkowe obawy 
i niepewność o przyszłość.

CO JEST DOKUMENTACJ

W przypadku wystawiania recept 
sytuacja jest tym bardziej zawiła, 
że nawet w oddziałach NFZ, 
jak wskazują farmaceuci, wciąż 
są pracownicy, którzy o tych 
uprawnieniach farmaceutów nie 
słyszeli. Tym bardziej zastanawia, 
jak będą wyglądały kontrole recept 
wystawianych przez farmaceutów.

Mikołaj Konstanty wśród 
niedających się dziś rozstrzygnąć 
kwestii, które jednak mogą 
wpłynąć na ocenę przepro-
wadzaną przez kontrolera, 
wymienia zapis o podstawach 
wystawiania recept pro auctore 
i pro familia. – Przepisy mówią, 
że możemy to robić w oparciu 
o dokumentację medyczną, ale nie
wiemy, co kontroler w konkretnym 
przypadku uzna za dokumentację 
wystarczającą do sięgnięcia po 
to uprawnienie. Czy może to być 
odręczna notatka z pieczątką 
lekarza wystawiona rok wcześniej, 
czy może jedynie taka, która 
została napisana nie dawniej niż 
przed siedmioma dniami? Czy 
może być takim dokumentem 
stara recepta? Tego wszystkiego 
nie wiemy, choć właśnie teraz, 
gdy wciąż zamkniętych jest wiele 
przychodni POZ, potrzeba wysta-
wiania przez farmaceutów recept 
jest szczególnie widoczna. Dlatego 
wszystkie te kwestie powinny 
być bardzo mocno prawnie 
doprecyzowane, zwłaszcza gdy 
chodzi o recepty refundowane, 

by farmaceuci, wystawiając je, nie 
musieli obawiać się konsekwencji 
wynikających z braku precyzji 
przepisów – zauważa prezes ŚIA.

STAN  SIĘ 
ŚWIADCZENIODAWCAMI

Gdy wejdzie w życie ustawa 
o zawodzie farmaceuty, sytuacja 
dodatkowo się skomplikuje. 
A wszystko dlatego, że po 
podpisaniu umowy o świadczenie
usług opieki farmaceutycznej 
przez aptekę farmaceuci mogą 
być uznawani za świadcze-
niodawców. To znów jedynie 
potencjalne zagrożenie, jednak 
również w tym przypadku nie 
ma pewności, czy tak się nie 
stanie, pomimo że stroną umowy 
z przedsiębiorcami dostarczają-
cymi leki czy wyroby medyczne 
nie są farmaceuci, ale apteki.

Szczególne zagrożenie pojawia 
się w przypadku, gdy właściciel 
apteki jest farmaceutą i pełni 
funkcję kierownika tej apteki. Bo 
choć to apteka świadczy usługi 
sprzedaży i będzie sprawować 
opiekę farmaceutyczną (a w jej 
ramach usługę wystawiania 
recept kontynuowanych, które 
w de�nicji opieki farmaceutycznej 
zawiera ustawa o zawodzie 
farmaceuty), choć wizyty 
przedstawicieli �rm z ich ulotkami, 
długopisami, standami czy 
notesami są wizytami w aptece, 
a nie spotkaniami z konkretnymi 
farmaceutami, w tym przypadku 
szczególnie trudno te dwie 
rzeczy rozgraniczyć. Zgodnie 
z przepisami ustawy refundacyjnej 
te długopisy czy notesy są 
korzyściami i – choć otrzymuje je 
apteka – używają ich farmaceuci, 
a w przypadku farmaceuty 
kierownika i właściciela apteki 
w praktyce jedna i ta sama osoba.

Czy więc w momencie, gdy 
apteka podpisze wspomnianą 
umową z NFZ, również farma-
ceutów można będzie uznać za 
świadczeniodawców i będzie ich 
obowiązywał zakaz przyjmowania 
fartuchów od �rm farmaceu-
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tycznych lub długopisów z logo 
przedsiębiorstwa, którego leki 
refundowane sprzedają? Czy 
przyjęcie tych przedmiotów przez 
aptekę, ale wykorzystywanie 
przez farmaceutów będzie 
automatycznie rodziło jakieś 
negatywne konsekwencje? To, 
że art. 49 ust. 3 nie jest nowy, nie 
zmienia faktu, że dla farmaceutów 
sytuacja jest nowa z racji ich 
nowych kompetencji i podlegania 
w związku z tym temu przepisowi.

ABSOLUTNIE NOWA 
SYTUACJA

– Jedyne odniesienie, jakie 
znajdujemy do tej kwestii, zapre-
zentowane jest w Memorandum 
prawnym przygotowanym przez 
Warszawską OIA – podkreśla 
Mikołaj Konstanty. – Sprawie 
prawnych aspektów ordynacji 
leków przez farmaceutów 
poświęcony jest jej punkt 9c, który 
mówi, iż farmaceuta w odniesieniu
do prawa ordynacji leków 

refundowanych jest traktowany 
jako osoba uprawniona 
w rozumieniu ustawy o refundacji, 
a zatem zastosowanie do niego 
ma przepis karny z art. 54 ust. 2 
ustawy refundacyjnej, nakazy 
i zakazy dotyczące ordynacji 
przewidziane w art. 48 ustawy, 
obowiązek zwrotu nienależnej 
refundacji, a także zakaz przyjmo-
wania korzyści, o których mowa 
w art. 49 ust. 3, ze względu na fakt 
ordynacji. Nie możemy natomiast 
korzystać z analogii do wysta-
wiania recept przez lekarzy, bo ich 
sytuacja jest zupełnie odmienna. 
Choć przyjmują pacjentów 
w szpitalach lub przychodniach, 
to jednak to oni są podmiotami, 
z którymi przedsiębiorstwa mogą 
podpisywać i podpisują umowy. 
Analogia między sytuacją naszą 
a lekarzy jest więc pozorna. 
Tymczasem apteka po podpisaniu 
umowy o realizacji opieki 
farmaceutycznej będzie świadcze-
niodawcą, gdy właściciel apteki 
jest jednocześnie jej kierownikiem, 

więc status świadczeniodawcy 
może się według jakiejś 
interpretacji rozciągać i na niego. 
Dlatego dopóki nie otrzymamy 
jednoznacznych informacji 
o tym, jakie sytuacje kontrolujący 
będą uznawać za niezgodne 
z prawem, będziemy przestrzegać 
farmaceutów przed potencjalnie 
możliwą negatywną oceną ich 
działań. Będziemy ostrzegać na 
przykład przed tym, że ktoś może 
zakwestionować wykorzystywanie
fartucha czy notesu z logo 
producenta przez farmaceutę, 
choć przedmioty te otrzymała 
apteka. Będziemy w szczególności 
przypominać o treści art. 49 ust. 3 
ustawy refundacyjnej, który 
de facto zawsze obowiązywał 
w zakresie leków refundowanych 
podmioty prowadzące aptekę, 
kierowników apteki lub osoby 
wydającej leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyroby 
medyczne objęte refundacją.

Po przyznaniu 
farmaceutom prawa 
wypisywania recept nie 
tylko w sytuacjach 
nagłych zmienił się jednak 
ich status. W świetle 
przepisów stali się 
osobami uprawnionymi.
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Gdy wejdzie w życie 
ustawa o zawodzie 

farmaceuty, sytuacja 
dodatkowo się 

skomplikuje. 
A wszystko dlatego, że 
po podpisaniu umowy 

o świadczenie opieki
farmaceutycznej przez 

aptekę farmaceuci 
mogą być uznawani za 

świadczeniodawców.

Małgorzata Grosman 

przeznaczenia żywieniowego, 
wyroby medyczne 
objęte refundacją.

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

ART. 49 ustawy o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych

1. Zakazuje się przedsiębiorcy zajmują-
cemu się wytwarzaniem lub obrotem
lekami, środkami spożywczymi specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyrobami
medycznymi podlegającymi refundacji:

1) uzależniania zawarcia umowy doty-
czącej tych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
wyrobów medycznych lub uzależniania
treści tej umowy od przyjęcia lub speł-
nienia przez:

a) innego przedsiębiorcę zajmującego
się wytwarzaniem lub obrotem lekami,
środkami spożywczymi specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyrobami
medycznymi podlegającymi refundacji,

b) podmiot prowadzący aptekę,

c) kierownika apteki,

d) osobę wydającą leki, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego, wyroby medyczne objęte refun-
dacją

– świadczenia niezwiązanego z przed-
miotem tej umowy, w tym korzyści mająt-
kowej lub osobistej, o której mowa w ust. 3;

2) stosowania wobec podmiotów wymie-
nionych w pkt 1 niejednolitych warunków
umów.

2. Umowy sprzeczne z ust. 1 są w tym
zakresie nieważne.

3. Zakazuje się:

1) przedsiębiorcy zajmującemu się wytwa-
rzaniem lub obrotem lekami, środkami
spożywczymi specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyrobami medycznymi
podlegającymi refundacji,

2) podmiotowi prowadzącemu aptekę,
kierownikowi apteki lub osobie wyda-
jącej leki, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyroby
medyczne objęte refundacją, w związku
z realizacją recept na refundowane leki,
środki spożywcze specjalnego przezna-
czenia żywieniowego, wyroby medyczne

– sprzedaży uwarunkowanej, upustów,
rabatów, boni� kat, pakietów i programów
lojalnościowych, darowizn, nagród, wycie-
czek, gier losowych, zakładów wzajem-
nych, wszelkich form użyczeń, transakcji
wiązanych, wszelkiego rodzaju talonów
i bonów, a także udzielania innych niewy-
mienionych z nazwy korzyści majątkowych
lub osobistych dla świadczeniobiorców
oraz osób uprawnionych.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do podmiotów
realizujących zaopatrzenie na zlecenie
w zakresie wyrobów medycznych oraz
dostawców tych wyrobów.

ART. 5 ustawy o zmianie niektórych
ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia 
związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 
z 2020 r. poz. 567 wprowadził w Prawie 
farmaceutycznym zmiany, na mocy których 
farmaceuta może wystawić receptę dla:

1) osoby wystawiającej, czyli dla siebie –
recepty pro auctore,

2) małżonka, osoby pozostającej we 
wspólnym pożyciu, krewnych lub powino-
watych w linii prostej, a w linii bocznej do 
stopnia pokrewieństwa między dziećmi 

rodzeństwa osoby wystawiającej, czyli 
krewnych w linii prostej (rodziców, dziadków, 
pradziadków, dzieci, wnuków, prawnuków), 
krewnych w linii bocznej (rodzeństwa 
i dzieci rodzeństwa, tj. bratanków, bratanic, 
siostrzeńców i siostrzenic), powinowatych 
w linii prostej (rodziców małżonków, przy 
czym stosunek powinowactwa nie zanika 
po ustaniu małżeństwa z wyjątkiem unie-
ważnienia lub stwierdzenia nieistnienia 
małżeństwa; reguła ta nie obejmuje powi-
nowatych małżonka) oraz powinowatych 
w linii bocznej (rodzeństwa małżonków, 
małżonków rodzeństwa) – recepty pro 
familia.

R E K L A M A
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PKT 9 Memorandum prawnego
WOIA

Wyposażenie farmaceutów w szeroką 
kompetencję ordynacji leków powoduje 
następujące, dodatkowe skutki prawne:

a) skoro ordynacja farmaceutyczna ma
charakter świadczenia zdrowotnego, to
uzasadnione jest stosowanie per analo-
giam norm prawa medycznego chronią-
cego osoby niekompetentne formalnie
– oznacza to, że farmaceuta powinien
ordynować leki osobom małoletnim
wyłącznie za zgodą ich przedstawicieli
ustawowych (najczęściej rodziców),
zaś osobom ubezwłasnowolnionym za
zgodą ich opiekunów prawnych;

b) ze względu na wyposażenie farma-
ceuty w prawo ordynacji leków refun-
dowanych (pro auctore, pro familia)
farmaceuta powinien być bez cienia
wątpliwości uważany za osobę pełniącą
funkcję publiczną, co otwiera drogę do

jego ewentualnej odpowiedzialności 
za bierną korupcję (w tym zakresie) na 
podstawie art. 228 Kodeksu karnego;

c) farmaceuta w odniesieniu do prawa
ordynacji leków refundowanych (pro
auctore, pro familia) jest traktowany
jako „osoba uprawniona” w rozumieniu
ustawy o refundacji, a zatem zastoso-
wanie do niego ma przepis karny
z art. 54 ust. 2 ustawy refundacyjnej,
nakazy i zakazy dot. ordynacji przewi-
dziane w art. 48 ustawy, obowiązek
zwrotu nienależnej refundacji, a także
zakaz przyjmowania korzyści, o których
mowa w art. 49 ust. 3 (ze względu na fakt
ordynacji);

d) osoby działające na zlecenie podmiotu
odpowiedzialnego mogą wręczać
farmaceucie reklamowe próbki leków
jako osobie uprawnionej do wystawiania
recept, na podstawie art. 54 ust. 3 Prawa
farmaceutycznego.

R E K L A M A
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Skąd pomysł, by 
studiować farmację? 
Jak do tego doszło?
To był zupełny przypadek. 
Ale może zacznę od 
początku. Urodziłam się 
we wsi w województwie 
lubelskim (dawne województwo 
bialsko-podlaskie). W 1941 r. 
wybuchła tam epidemia tyfusu 
plamistego. Oboje rodzice 
rozchorowali się i zmarli. Tata pod 
koniec listopada, mama tydzień 
po nim. W dniu pogrzebu taty 
pochowano jeszcze 18 innych 
osób, o� ar tej epidemii. To była 
wielka tragedia dla całej wsi, 
ale przede wszystkim moja 
osobista. W wieku czterech lat 
zostałam sierotą. Wychowywała 
mnie babcia – mama mojej 
mamy. To była niezwykle mądra 
kobieta, bardzo opiekuńcza, 
a jednocześnie z życiowym 
podejściem. Miałam też 
o cztery lata starszą siostrę, która 
zawsze mnie osłaniała. Moim 
opiekunem w tym czasie był 
również stryj. Pracował w banku 
spółdzielczym, m.in. z jego 
inicjatywy powstało liceum 
ogólnokształcące, do którego 
później chodziłam. Gdy byłam 
w 11 klasie, tuż przed maturą, 
dowiedziałam się, że istnieje 

możliwość zrobienia drugiej 
matury , tzw. pedagogicznej. 
Koniecznie chciałam ją zdawać, 
by później jak najszybciej podjąć 
pracę i usamodzielnić się. Jednak 
stryj odwodził mnie od tego 
zamysłu, mówiąc, że jest tyle 
innych pięknych zawodów.

Tym innym, pięknym 
zawodem była na 
przykład farmacja?
Początkowo, gdy okazało się, że 
będę mogła studiować, chciałam 
zdawać na medycynę, ale 
ostatecznie zdecydowałam się
na farmację. Mało brakowało, 
a nie dotarłabym na egzamin 
wstępny. Przypadał on bowiem 
w lipcu w czasie żniw. Zawsze 
byłam bardzo odpowiedzialna, 
wiedziałam, jak dużo pracy jest 
w domu, poza tym mieliśmy 
w tym czasie zobowiązania 
wobec sąsiada, który nam 
wcześniej pomógł, a teraz 
przyszedł czas rewanżu. 
Powiedziałam stryjowi, że nie 
pojadę na egzamin, że nie mogę 
ich teraz zostawić. On jednak 
spojrzał mi głęboko w oczy 
i powiedział coś, co zapamię-
tałam na zawsze: „Jeżeli zdasz 
ten wstępny egzamin, a później 
uda ci się ukończyć studia, to 
będzie twój posag na całe życie”. 
Pojechałam więc na egzamin, 
zdałam go i zaczęłam studiować. 
Bardzo się starałam – wszystkie 
egzaminy zawsze udawało mi się 
zaliczyć w pierwszym terminie.

Zaraz po studiach 
podjęła pani pracę?
Tak. Zawsze miałam szczęście 
do ludzi i tak było również 
tym razem. Przyjechałam 
do Polanicy-Zdroju i tra� łam 
pod skrzydła znakomitego 
kierownika, który traktował mnie 
jak córkę. W tym czasie wyszłam 

za mąż, urodziłam dzieci. 
Dzięki mojemu przełożonemu 
zrobiłam specjalizację z farmacji 
aptecznej – on bardzo mnie 
motywował, wspierał, pomagał 
w nauce. Wiedział, że kiedyś 
mi się to przyda. Przewidział, 
że za jakiś czas w Polsce 
powstaną hurtownie, będzie 
codzienna dostawa leków do 
aptek, że wszystko się zmieni.

Zatrzymajmy się na 
chwilę na latach 60., czyli 
momencie, kiedy skończyła 
pani studia. Jak wtedy 
wyglądała praca aptekarza?
Robiło się przede wszystkim 
mnóstwo leków recepturowych. 
Nawet 30 lub więcej na jednej 
zmianie. Leków gotowych 
było bardzo mało. Nie było 
antybiotyków, penicylina 
była bardzo trudno dostępna. 
Właściwie wszystkiego 
brakowało. Wydzielaliśmy nawet 
watę. Transport z jakimikolwiek 
wyrobami i lekami przyjeżdżał 
do nas raz na 40 dni.

W której dekadzie 
pracowało się pani najlepiej? 
Która była najbardziej 
przyjazna farmaceutom?
Trudno to porównać. Nie dzielę 
życia na dekady, to się raczej 
wszystko zlało. Podczas całej 
swojej kariery zawodowej 
ciężko pracowałam. W tej 
pierwszej aptece, w której 
byłam zatrudniona, pracowało 
tylko dwoje magistrów – mój 
przełożony i ja. To była jedyna 
apteka w Polanicy. Ciągnęłam 
więc miesięcznie ok. 15 dyżurów. 
I tak przepracowałam razem 
z moim kierownikiem 27 lat, 
później ja przejęłam po nim 
kierownictwo. Gdy on odchodził 
na emeryturę, śmiałam się, 
że niejedno małżeństwo nie 

„60 lat w aptece
i nadal nie mam dość”

Powtarza, że los był dla 
niej niezwykle łaskawy. 
Mimo że we wczesnym 

dzieciństwie straciła 
oboje rodziców, przez 

całe życie otaczali ją 
wspaniali ludzie. 

Trochę przez 
przypadek wybrała 

studia farmaceutyczne 
– jednak nigdy nie

żałowała tego wyboru. 
Dekady mijają, a ona 

cały czas z uśmiechem 
służy pacjentom. 

Poznajcie niezwykłą 
historię życia mgr farm. 

Jadwigi Eljaszuk- 
-Konieczko, która

w tym roku świętuje 
60-lecie pracy

w zawodzie
farmaceuty.
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przetrwałoby takiej próby czasu. 
A my wspólnie doskonale 
się uzupełnialiśmy. To była 
bardzo serdeczna współpraca. 
W ogóle w tych dawniejszych 
czasach było w ludziach więcej 
życzliwości, zrozumienia. 
Farmaceuta był bardziej szano-
wany, doceniany, czuł, że ma 
jakąś misję do spełnienia. Dziś 
mamy trochę inną specy� kę 
pracy – często nie pracuje się 
już z ludźmi, ale z numerami.

Kiedy zaczęła pani 
pracę na swoim?
Jak apteki zaczęły się prywa-
tyzować, na początku lat 90. 
założyłam spółkę z innym magi-
strem. Pod koniec lat 90. spółka 
została rozwiązana, a ja stałam 
się samodzielną właścicielką 
apteki. W lipcu 1998 r. spotkała 
mnie jednak niewyobrażalna 
tragedia – powódź w przeciągu 
jednej nocy zniszczyła prawie 

wszystko, co było w aptece. 
Byłam bliska załamania, 
jednak dzięki pomocy 
rodziny, znajomych, a także 
miasta udało się w przeciągu 
niecałego roku usunąć szkody 
i ponownie wyposażyć aptekę. 
Motywację do działania 
dawała mi również moja córka, 
która tuż przed tą powodzią 
zaczęła ze mną pracować.

To, że córka poszła na 
farmację, było naturalną 
koleją rzeczy?
Chyba tak. Córka w dzieciństwie 
budowała domki nie z klocków, 
ale z bandaży, gdy siedziała ze 
mną na dyżurach w aptece. Co 
prawda początkowo marzyła jej 
się stomatologia,
ale ostatecznie rodzinna 
tradycja wygrała. Nigdy
w życiu bym
nie przypuszczała, że
przepracuję w zawodzie

60 lat, w tym aż 20 lat razem 
  z moim dzieckiem. Zawsze 
powtarzam, że urodziłam 
się pod szczęśliwą gwiazdą 
i w życiu mi się układało.

No właśnie, ale skąd 
pani czerpie tę siłę, 
skąd ta pogoda ducha, 
radość z życia?
Może właśnie stąd, że mam 
szczęście pracować z córką. 
Wiadomo, każda matka stara 
się pomagać swoim dzieciom 
przez całe życie. Poza tym 
zawsze bardzo lubiłam swój 
zawód – dawał mi on dużo 
satysfakcji i radości – i tak 
jest do dzisiaj. Nie pracuję 
już za pierwszym stołem, ale 
przy przyjmowaniu towaru. 
Korzystam z komputera 
i pracuję jeszcze bez... okularów.

Jaką radę dałaby pani 
dzisiaj samej sobie, tej 

młodej Pani Magister 
Jadwidze, która 
dopiero wkraczała na 
zawodową ścieżkę?
Nie zrażać się niepowo-
dzeniami. Nie przerażać 
się, że człowiek czegoś nie 
potra�  – doświadczenia 
bowiem nabywa się z czasem. 
Każdy ma prawo się pomylić, 
może coś mu się nie udać. 
Wtedy trzeba przyznać się 
do porażki, ale też szybko 
otrząsnąć i maszerować dalej. 
W tym zawodzie nigdy nie było 
łatwo – kiedyś borykaliśmy się 
z zupełnie innymi problemami, 
teraz przyszły nowe. Ale proszę 
mi wierzyć, warto się mu 
poświęcić. Po tych 60 latach 
przepracowanych w aptece 
mam prawo powiedzieć, 
że wiem, co mówię.

Rozmawiała:
Emilia Załeńska-Zduniak

„60 lat w aptece
i nadal nie mam dość”
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W jednym z badań brały udział polskie uczestniczki: kobiety w wieku okołomenopauzalnym, których 
dotyczył problem otyłości (Szulińska, 2018). Otrzymywały one probiotyk, w którego skład wchodziło 
dziewięć szczepów: Bi�dobacterium lactis W52, Lactobacillus brevis W63, Lactobacillus casei W56, Lacto-
coccus lactis W19, Lactococcus lactis W58, Lactobacillus acidophilus W37, Bi�dobacterium bi�dum W23, 
Bi�dobacterium lactis W51 oraz Lactobacillus salivarius W24 w różnych dawkach. Po 12 tygodniach sto-
sowania probiotyku odnotowano zmniejszenie: obwodu pasa oraz ilości tkanki tłuszczowej, zawartości 
cholesterolu całkowitego i tzw. złej frakcji LDL we krwi, stężenia glukozy, insuliny oraz indeksu HOMA-IR 
oraz zawartości kwasu moczowego w surowicy krwi. Spadł również poziom LPS, co świadczy o wyci-
szeniu stanu zapalnego. Zmiany były zależne od dawki probiotyku.

A P T E K A R S K A  S Z K O Ł A  Z A R Z Ą D Z A N I A

Rola farmaceuty w opiece nad 
pacjentem z insulinoopor-

nością jest niezwykle ważna. 
To zaburzenie metaboliczne, 
którego nie należy lekceważyć. 
Insulinooporność sprzyja przy-
rostowi masy ciała, miażdżycy, 
z czasem prowadzi do rozwoju 
cukrzycy typu 2 oraz chorób 
układu krążenia. Zapraszamy 
na webinar, który poprowadzi 
prof. dr hab. n. med. Lucyna 
Ostrowska, podczas którego 
dowiemy się, jaka jest rola mikro-
bioty jelitowej i probiotykoterapii 
w opiece farmaceutycznej nad 
pacjentem z insulinoopornością.

Insulinooporność to zaburzenie 
metaboliczne, w którym 
dochodzi do upośledzenia 
wrażliwości tkanek obwodowych 
(tkanka tłuszczowa, mięśnie, 
wątroba) na działanie insuliny, 
pomimo jej prawidłowego 

lub podwyższonego 
stężenia we krwi.

Insulinooporność może być 
przyczyną m.in. cukrzycy typu 2, 
chorób sercowo-naczyniowych 
czy zespołu metabolicznego. 
Najczęstszymi objawami 
insulinooporności są: częste 
uczucie głodu, nieodparta 
ochota na „coś słodkiego” po 
posiłku, przyrost masy ciała, 
szczególnie w obrębie brzucha, 
obniżenie nastroju, rozdrażnienie, 
ciągłe zmęczenie, kłopoty 
z redukcją masy ciała, bóle 
głowy, problemy z pamięcią, 
uczucie zimna oraz zmiany na 
skórze o typie rogowacenia 
ciemnego. W warunkach 
ambulatoryjnych o insulino-
oporności świadczy wskaźnik 
HOMA-IR powyżej 2 (2,5).

W patogenezie insulinoopor-
ności istotną rolę odgrywa 

otyłość i towarzysząca jej 
przewlekła reakcja zapalna, 
która może być nasilana przez 
zaburzenia mikrobioty jelit. 
Wykazano, że mikrobiota u osób 
chorych na otyłość różni się 
istotnie od tej u osób szczupłych, 
co może stać się przyczyną 
pogorszenia sprawności 
bariery jelitowej. Prowadzi to 
do przedostania się bakterii, 
ich fragmentów (LPS) oraz 
toksyn do krążenia ogólnego, 
co powoduje przewlekły stan 
zapalny. Badania wykazały, że 
odpowiednio dobrana probio-
tykoterapia może zmniejszyć 
zapalenie w tkance tłuszczowej 
i poprawiać insulinowrażliwość 
tkanek obwodowych.

Zagadnienie to w szerokim 
kontekście zostanie omówione 
podczas webinaru Aptekarskiej 
Szkoły Zarządzania. Zapraszamy!

Aptekarska Szkoła 
Zarządzania w ramach 

cotygodniowych 
spotkań online 

zaprasza na webinar 
„Insulinooporność 

– rola mikrobioty
jelitowej 

i probiotykoterapii”. 
Szkolenie 

organizowane pod 
patronatem Naczelnej 
Izby Aptekarskiej – za 

udział w spotkaniu 
można uzyskać 

2 punkty miękkie. 

webinar
Insulinooporność – rola mikrobioty 
jelitowej i probiotykoterapii

27 kwietnia
godz. 19:00

– kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik
Ośrodka Leczenia Otyłości i Chorób Dietozależnych w Białymstoku. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań
nad Otyłością, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości „Talia”, wiceprzewodnicząca Sekcji
Dietetyki Medycznej POLSPEN, członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

Prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska 
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Menedżer emocji
w aptece
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Zdarza się, że w aptece pojawia się nowy 
kierownik. To bardzo mocno wpływa nie tylko 
na zespół, ale również na samego kierownika. 
Często nie ma on łatwo, przejmując obowiązki 
i być może zajmując miejsce kogoś, kto przez 
lata był lubiany i szanowany. Jak więc 
najłatwiej i najszybciej zasymilować nowego 
kierownika w aptece? Jak wprowadzić go 
w obowiązki? Jak zapoznać go z zespołem, 
żeby ten nie stawiał oporu?

Sukces(ja) przywództwa 
w aptece

Jest słoneczny poniedziałek. 
Zima powoli odpuszcza, 
temperatura już raczej 

powyżej niż poniżej zera. 
Pomimo covidowego klimatu 
czuje się wiosnę. Jednak 
w pewnej aptece widać coraz 
większe napięcie. Dziś do pracy 
przychodzi Tomasz, nowy 
kierownik zatrudniony właśnie 
przez właściciela sieci. Poprzedni 
kierownik odszedł na zasłużoną 
emeryturę nieco szybciej niż 
to było przewidywane. Był 
bardzo lubiany i szanowany, 
zawsze znajdował czas 
dla swoich pracowników. 
Miał też ogromną wiedzę 
i doświadczenie. Zżyli się z nim 
tak aptekarze, jak i pacjenci.

Ale kiedy coś się kończy, coś 
innego musi się zacząć, więc 
farmaceuci ze wspomnianej 
apteki snują różne przypusz-
czenia dotyczące nowego szefa. 
W sumie niewiele o nim wiedzą, 
tylko tyle, ile udało się 
wygooglować. Rodzą się 
więc spekulacje, a z czasem 
pojawia się coraz bardziej 
negatywne nastawienie do 
Tomasza, chociaż ten nawet się 
jeszcze nie pojawił. Skąd taka 
atmosfera? Zespół jest zgrany 
i doświadczony. Ma swoje 

zasady współpracy. Nieźle się 
dogaduje. A teraz ma przyjść ON 
i pewnie będzie chciał wszystko 
zmieniać. Niedoczekanie! 
I wtedy wchodzi Tomasz...

JAK TO SIĘ MOŻE ZACZ

Jest słoneczny poniedziałek. 
Zima powoli odpuszcza, 
temperatura już raczej powyżej 
niż poniżej zera. Pomimo 
covidowego klimatu czuje się 
wiosnę. W stronę apteki 
zmierza, lekko nerwowym 
krokiem, mężczyzna w średnim 
wieku. To Tomasz, nowy 
kierownik apteki. Dziś jest jego 
pierwszy dzień. Czuje podnie-
cenie w związku z nową pracą, 
ale jednocześnie towarzyszy 
mu stres, jak przyjmie go 
zespół. Nie miał możliwości 
wcześniej go poznać. Właściciel 
apteki powiedział mu tylko, 
że zespół jest doświadczony 
i bardzo lubił poprzedniego 
kierownika, który odszedł na 
emeryturę. W głowie Tomasza 
nasilają się myśli: „A co, jeżeli 
mnie nie polubią, nie będą 
chcieli słuchać? Co, jeśli nie 
spodoba im się mój sposób 
prowadzenia apteki? Co, 
jeśli...? Pewnie będą chcieli 
wykorzystać to, że jestem 

nowy i unikać trudniejszych 
zadań albo zrzucać na mnie 
swoje problemy w pracy. 
Niedoczekanie!”. Z takimi 
myślami w głowie Tomasz 
wchodzi do apteki...

CO SIĘ TAK NAPRAWDĘ 
WYDARZYŁO  

Zarówno jedna, jak i druga strona 
uległy mechanizmowi projekcji. 
Pojawienie się nowego szefa 
w aptece natychmiast generuje 
mnóstwo pytań, które wymagają 
odpowiedzi. Sprawdzane są 
wszystkie dostępne informacje 
o�cjalne i te póło�cjalne. 
Nietrudno domyślić się, że 
większość z nich obarczona jest 
wieloma błędami poznawczymi. 
Subiektywność ocen przeważa 
nad faktami, a przekazywanie 
tych danych przypomina trochę 
zabawę w głuchy telefon. Dodat-
kowo dochodzi wyobraźnia, 
która – jakoś tak się dzieje – ma 
tendencję do podpowiadania 
negatywnych scenariuszy.

Jak więc wprowadzić nowego 
kierownika do ukonstytuowa-
nego już zespołu aptekarskiego? 
Tutaj najważniejszą rolę pełni 
właściciel, ale również jego 
rolę może przejąć ustępujący 

Jacek Olszewski
trener sprzedaży, 
trener aptekarski, 

coach
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kierownik. Żeby skrócić 
proces asymilacji kierownika, 
ale także przyspieszyć jego 
akceptację przez zespół, należy 
pracować z obiema stronami.

ZAPYTAJ KIEROWNIKA

Przede wszystkim trzeba 
pozbyć się wszystkich niedo-
mówień, uciąć głowy plotkom, 
ostudzić emocje i przekazać 
zespołowi jak najwięcej 
informacji na temat „nowego” 
i motywów jego zatrudnienia. 
Tutaj, podczas jednego ze 
szkoleń z tego zakresu, pojawiła 
mi się obiekcja zwerbalizowana 
mniej więcej tak: „To jak 
to, ja jako właściciel apteki 
mam się tłumaczyć swoim 
ludziom, dlaczego kogoś 
zatrudniam? To moja apteka, 
zatrudniam kogo chcę”.

Nikt nie odbiera właścicielowi 
prawa do dobierania pracow-
ników, jednocześnie zespół to 
żywy dynamiczny organizm, 
mocno podatny na emocje, 
więc im więcej wie, tym mniej 
się domyśla i mniej spekuluje. 
A im mniej spekuluje, tym 
łatwiej przyjmuje zmiany. 
Żeby jednak nie było tylko 
jednostronnego przekazywania 
informacji, sugeruję, aby zanim 
nowy szef przejmie obowiązki, 
zorganizować jego spotkanie 
z zespołem. Ale to jeszcze nie 
wszystko. Przed spotkaniem 
członkowie zespołu mogą 
zupełnie anonimowo przesłać 
do nowego kierownika 
swoje pytania dotyczące 
jego samego, jego stylu 
pracy, pomysłów etc. 
Dlaczego przesłać? Ponieważ 
na spotkaniu nie każdy 
będzie miał śmiałość zadać 
wprost pytanie przyszłemu 
przełożonemu. Dzięki temu 
zespół uzyska rzetelne 
źródłowe informacje i nie 
będzie musiał zgadywać 
i nadinterpretowywać.

Kilka przykładowych 
pytań? Proszę bardzo:

• Co Pan robi, gdy ktoś popełnia 
ten sam błąd kilkakrotnie?

• W jakim stopniu jest 
Pan otwarty na zmiany 
ustalonych zasad, procedur?

• Czego Pan nie akceptuje 
w aptece?

• Na co będzie Pan zwracał 
uwagę przy współpracy?

Oczywiście pytania mogą 
być przeróżne, ważne tylko, 
aby nie były podchwytliwe 
lub złośliwe. Tutaj rolę 
moderatora bierze na siebie 
wprowadzający nowego szefa.

PIERWSZE SPOTKANIE 
Z NOWYM ZESPOŁEM

Kiedy informacje zostaną już 
przekazane, kolejnym krokiem 
jest spotkanie lidera z zespołem. 
To ważne, aby odbyło się 
ono jeszcze przed formalnym 
objęciem przez niego funkcji 
kierownika apteki. Da to szansę 
obu stronom lepiej się poznać 
i wyjaśnić ewentualne niedomó-
wienia. Tutaj poprzedni kierownik 
lub właściciel apteki powinien 
przyjąć rolę gospodarza 
i poprowadzić takie spotkanie, 
ponieważ zdarza się, iż odpo-
wiedzi na pytania pracowników 
mogą zrodzić kolejne pytanie. 
Warto na nie odpowiedzieć.

Takie spotkanie może również 
stać się katalizatorem dla 
nieujawnionych wcześniej 
dynamik w grupie. Jest to 
najlepszy moment zarówno dla 
lidera, jak i zespołu, by stawić 
czoła ewentualnym dysfunkcjom 
panującym w nim oraz 
zrede� niować podstawy jego 
funkcjonowania. Efektem tej fazy 
powinny być ustalone zasady 
współpracy zarówno z liderem, 
jak i w całym zespole, które 
od teraz staną się konstytucją 
współpracy w aptece. Nowy 

kierownik będzie mógł wysłu-
chać propozycji pracowników 
oraz zidenty� kować ich role 
w grupie. Po takim grupowym 
spotkaniu wskazane jest, aby 
nowy kierownik spotkał się
indywidualnie z każdym 
z pracowników już bez obec-
ności poprzedniego kierownika 
czy właściciela. Zwracam tutaj 
jeszcze uwagę na jedną rzecz. 
Wyżej opisany proces powinien 
koniecznie zajść, zanim jeszcze 
kierownik rozpocznie swoją pracę 
w aptece. Przeprowadzenie go 
już po jakimś czasie będzie raczej 
sztuczne i może przynieść skutki 
odwrotne od oczekiwanych.

JAK TO POWINNO SIĘ 
SKO CZY

Jest słoneczny poniedziałek. 
Zima powoli odpuszcza, 
temperatura już raczej powyżej 
niż poniżej zera. Pomimo 
covidowego klimatu czuje się 
wiosnę. W pewnej aptece widać 
wyraźne podniecenie. Dziś 
do pracy przychodzi Tomasz, 
nowy kierownik zatrudniony 
przez właściciela sieci. Zespół 
zdążył go już poznać, ponieważ 
poprzedni kierownik dokonał 
odpowiedniego wprowadzenia. 
Obawy związane ze zmianą 
zostały w większości rozwiane. 
Zespół poznał zasady 
współpracy i wspólnie z nowym 
kierownikiem ustalił plan na 
najbliższe trzy miesiące. Później, 
jeżeli będzie taka potrzeba, plan 
zostanie skorygowany. Do apteki 
wchodzi Tomasz, uśmiechnięty 
i podekscytowany. To nie jest 
tak, że jego praca będzie łatwa. 
Kierowanie apteką to zawsze 
wyzwanie. Jednak przynajmniej 
nie wchodzi do miejsca zupełnie 
nieznanego. Jest gotowy na 
swój zespół, a zespół jest gotowy 
na jego „przywództwo”. Obu 
stronom życzę powodzenia, 
a was zachęcam do 
wyciagnięcia wniosków.

Pojawienie się nowego 
szefa w aptece 
natychmiast generuje 
mnóstwo pytań, które 
wymagają odpowiedzi. 
Sprawdzane są 
wszystkie dostępne 
informacje o� cjalne i te 
póło� cjalne. Nietrudno 
domyślić się, że 
większość z nich 
obarczona jest wieloma 
błędami poznawczymi.
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mgr farm. 
Agnieszka 

Anczykowska

Farmaceuci w swej
codziennej pracy wypeł-

niają obowiązki wynikające 
z prawa. Za organizację, 
podział zadań oraz efekty 
pracy odpowiada kierownik. 
Bardzo często farmaceuta 
w mniejszym lub większym 
stopniu dba również 
o stronę biznesową apteki.

Najprostszym przykładem 
jest zapewnienie rotacji 
aptecznego magazynu 
i ograniczanie ilości leków 
terminujących się. W dużej 
mierze wymuszają to także 
obecne modele rynku – np. 
zdobywanie leków dla 
pacjentów z programów 
partnerskich producentów. 
Z moich obserwacji wynika, 
że niepokojąco często takie 
zadania wypełnia... jedna lub 
dwie osoby z aptecznego 
zespołu. Z pozoru błahe 
i łatwe do wykonania 
czynności potra�ą znacząco 
się spiętrzyć w rękach jednej 
osoby. Warto więc zadbać, by 
podział obowiązków w aptece 
był sprawiedliwy oraz dbać 
o rozwój umiejętności
biznesowych pracowników
(szczególnie w większych
aptekach), by nieobecność
jednej osoby nie paraliżowała
pracy wszystkich wokół.

DLACZEGO W APTEKACH 
NIE DELEGUJE SIĘ 

ZADA  

Wielu kierowników lub 
właścicieli podświadomie 
boi się powierzyć część 
zadań szerszemu gronu 
pracowników. Nie wierzą, że 
ktoś inny wykona je równie 
skrupulatnie, szybko i z tak 
samo dobrym efektem. Boją 
się również utraty kontroli nad 
przekazanymi czynnościami. 
Często wymówką jest brak 
czasu na naukę. Założenie, że 
pracownik nie podoła zadaniu.

Kierownik poczuwa się do 
wypełniania biznesowych 
czynności, ponieważ kojarzone 
są one z zaawansowaną 
pracą, za którą bierze odpo-
wiedzialność, co zupełnie nie 
ma ugruntowania w prawie. 
Pojawiają się obawy o osłabienie 
autorytetu („skoro koleżanka 
będzie umiała tyle samo co 
ja, stracę przewagę”, „zespół 
docenia moją pracę, bo sam 
nie umie wykonać pewnych 
czynności – po nauce będą 
uważać, że pracują na równi ze 
mną”). Nie ma osób niezastą-
pionych (choć niektóre trudniej 
zastąpić), a autorytet budujemy 
nie tylko przez zakres wykony-
wanych obowiązków. Warto 
pamiętać, że na sukces apteki 

powinien pracować cały zespół. 
O ile pewne zadania można 
powierzyć tylko farmaceutom, 
w dbanie o kondycję apteki 
warto zaangażować na równi 
techników farmaceutycznych.

OKREŚLENIE ZADA

Do delegowania zadań oraz 
rozwoju umiejętności personelu 
należy się dobrze przygotować. 
W wielu aptekach nie określa się 
zakresu obowiązków 
poszczególnych osób. Po co, 
skoro wszystko „się kręci”? 
Najczęściej problemy zaczynają 
się pojawiać podczas urlopów 
kierowników, właścicieli, osób 
o większych umiejętnościach 
lub ich dłuższej niespodzie-
wanej nieobecności, kiedy jest 
za późno na spokojną naukę.

Czego możemy uczyć zespół 
apteczny? Oprócz zadań 
wynikających wprost z prawa 
farmaceutycznego (np. 
zestawienia recept farmaceu-
tycznych, uzupełnianie książki 
narkotycznej) często na barkach 
farmaceutów oraz techników 
farmaceutycznych pozostają: 
dbanie o rotację magazynu, 
leki terminujące się, zwroty 
nieodebranych zamówień, 
dbanie o wygląd apteki, 
zamawianie towaru 
i przyjęcia faktur, generowanie 
zestawień sprzedażowych.

NAUKA, CZAS, START!

Oczywiście w większości 
przypadków osoba wykonująca 
po raz pierwszy powierzone 
zadanie będzie potrzebować 
pomocy. Wrzucenie na głęboką 
wodę bywa dużym ryzykiem, 
nie jest najlepszym pomysłem. 
Jednak ten czas spędzony na 
nauce procentuje, więc warto 
go poświęcić. Określmy jasno, 
czego oczekujemy. Wskażmy 

Na co dzień rozma-
wiam ze znajomymi 
farmaceutami (także 
właścicielami aptek), 

którzy narzekają, że 
podczas urlopów 

personel apteczny 
dzwoni z rozmaitymi 

pytaniami. Bardzo 
często dotyczą zamó-

wień leków dla pacjen-
tów. Uważam, że każdy 
zespół apteczny powi-

nien funkcjonować 
sprawnie nawet wtedy, 

gdy kierownik czy 
osoba decyzyjna 

przebywa na urlopie. 
To nie fair, by przery-

wać urlop licznymi 
telefonami – 
szanujmy się 

wzajemnie.

Podziel się obowiązkami
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po kolei, jak wykonać zadanie. 
Nauczmy się również kontro-
lować, czy dobrze wykonano 
powierzoną czynność.

Dobrym przykładem jest temat 
zamówień. Wyróżnię trzy zakresy:

• poziom podstawowy: 
realizacja zamówień 
pacjentów oraz uzupełnienie 
stanów magazynowych 
apteki z podstawowej 
oferty hurtowni,

• poziom wyższy: 
realizacja zamówień leków 
z programów partnerskich 
producentów kanałami 
bezpośrednimi,

• poziom zaawansowany: 
realizacja zamówień 
z rabatami producenta.

Uważam, że każda osoba 
w zespole powinna poradzić 
sobie z zakresem podstawowym. 
Sprawdzenie dostępności leku, 
określenie, kiedy dotrze do 
apteki, podanie pacjentowi 
przybliżonej ceny oraz 
najważniejsze – sam proces 
złożenia zamówienia musi 
przebiegać szybko i sprawnie, by 
pacjent poczuł się profesjonalnie 
obsłużony. Choć nie każda 
osoba w zespole będzie 
realizować wyższe poziomy 
zamówień, musi wiedzieć o ich 
możliwościach. Wytłumaczmy 
zatem wszystkim, jakie zasady 
zamówień obowiązują 
w aptece (np. wybór hurtowni, 
łączenie pozycji na fakturach 
zakupowych, określenie ilości 
zamawianych produktów, 
godziny pracy kontrahenta). 
Pozwólmy na kilka telefonów 
do hurtowni lub zamówienie 
modemowe. Nauczmy składać 
zamówienie z całego dnia.

Realizacja zamówień leków 
z programów partnerskich oraz 
kanałami bezpośrednimi – na 
co dzień bardzo często takie 
zamówienia obsługuje kierownik 

lub magister farmacji. Oferty 
przedstawicielskie są realizowane 
przez właścicieli, koordynatorów, 
zaufanych pracowników. 
Skoro garstka osób wykonuje 
prawidłowo zadania, po co 
wprowadzać w to kolejne 
osoby? Im więcej osób z umie-
jętnościami zaawansowanymi, 
tym sprawniej pracuje zespół.

Rozważmy nauczenie szerszego 
grona pracowników, jak 
zamówić leki wymagające więcej 
wysiłku niż wybór z podsta-
wowej oferty hurtowni. Jeżeli jest 
taka potrzeba – spiszmy ważne 
telefony, adresy stron interne-
towych, stwórzmy instrukcje. 
Ułatwi to w przyszłości nie tylko 
obsługę pacjenta (bez pytania 
przełożonych można odpowie-
dzieć przy pierwszym stole, czy 
zamówimy lek), ale także np. 
ułożenie gra�ków. Dzięki temu 
podczas nieobecności części 
zespołu (np. urlopu) zyskamy 
pewność, że apteka funkcjonuje 
bez generowania zaległości.

SPRAWDZAM!

Ucząc nowe osoby, należy 
się uzbroić w cierpliwość. Nie 
możemy się spodziewać, że 
zadanie będzie wykonane na 
początku w takim czasie, jak 
wykonujemy je sami lub liczmy 
wręcz, że proces nauki zaanga-
żuje czas co najmniej dwóch 
osób. Sprawdzajmy, czy powie-
rzone zadanie jest zrozumiałe.

Wróćmy do tematu zamówień. 
Poprośmy, by pracownik 
opowiedział, jak po kolei zamó-
wiłby dany lek – takie odwró-
cenie sytuacji może pomóc 
w nauce, zrozumieniu trudności, 
jakie zadanie może sprawić. 
Kontrolujmy efekty – zwracajmy 
szczególnie uwagę na zakupione 
ilości, cenę, historię sprzedaży 
podczas wprowadzania na 
stan towaru. Nie denerwujmy 
się, jeżeli zostaną popełnione 
błędy – większość leków można 
przecież zwrócić. Poprośmy 

o informację zwrotną, np. co 
stanowiło problem, czy udało 
się wykonać całe zamówienie?

NOWE UMIEJĘTNOŚCI  
NOWA JAKOŚ  PRACY

W tekście przemyciłam korzyści, 
które apteka może zyskać na 
rozwoju personelu. Przypomnę: 
ułatwione układanie gra�ków, 
lepsze zrozumienie funkcjono-
wania rynku aptecznego, brak 
zaległości podczas nieobecności 
osób decyzyjnych, poprawa 
realizacji zamówień pacjenta, 
zwiększenie atrakcyjności apteki. 
Nie zapominajmy natomiast, 
że im wyższe kompetencje 
pracownika, tym wyższego 
wynagrodzenia może oczekiwać. 
Zawsze również warto po 
ludzku podziękować za naukę 
wykonywania nowych zadań 
– docenienie jest bardzo ważne 
i motywujące do dalszej pracy.

Delegowanie obowiązków nie 
jest standardem w polskich 
aptekach. Wymaga przede 
wszystkim poświęcenia czasu, 
by nauczyć personel nowych 
umiejętności. Plusów jest zdecy-
dowanie więcej niż minusów, 
dlatego zachęcam wszystkich do 
podjęcia trudu i rozwoju. Często 
osobą odpowiedzialną za stricte 
biznesowe zadania w aptece 
jest kierownik lub magister 
farmacji – powierzenie zadań 
innym pracownikom pozwoli 
wygospodarować więcej czasu 
na opiekę nad pacjentem.

Najczęściej problemy 
zaczynają się pojawiać 
podczas urlopów 
kierowników, 
właścicieli, osób 
o większych
umiejętnościach lub
ich dłuższej
niespodziewanej
nieobecności, kiedy jest
za późno na spokojną
naukę.
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Lekobaza i Lekobaza 
Lux pomimo bardzo 
podobnie brzmiącej 

nazwy nie są tymi 
samymi podłożami. 

Lekobaza ma 
właściwości am��lowe 

i praktycznie 
nieograniczoną 

zdolność do 
absorbowania wody. 

Do tego łatwo się 
zmywa. Z kolei 

Lekobaza Lux jest 
podłożem lipo�lowym, 

trudno zmywalnym 
i jest rekomendowana 

do wykonywania 
emulsji W/O, ale jest 

możliwe też uzyskanie 
emulsji O/W.

Lekobaza Lux.   
Czy to to samo, co Lekobaza?

mgr farm.  
Paulina Front

Poprzednim razem 
porównywałam właści-
wości i możliwości 

wykorzystania Lekobazy wraz 
ze wskazaniem różnic między 
nimi. Podczas szczegółowej 
analizy składów okazało 
się, że Lekobaza Lekobazie 
nierówna – część jest zgodna 
ze składem niemieckiej 
monogra�i, część to trochę 
wariacja na temat klasycznej 
Lekobazy. Jednak w tym 
przypadku mody�kacja 
składu podłoża (w odnie-
sieniu do monogra�i) 
może nieść za sobą korzyść 
w postaci lepszej trwałości 
wykonanego leku – najbar-
dziej istotna różnica między 
Lekobazami polega bowiem 
na obecności lub braku 
środka konserwującego, 
jakim jest kwas sorbowy. 
Jednak w przypadku skóry 
bardzo wrażliwej powinniśmy 
unikać w zasadzie wszelkich 
dodatków i możliwe, że 
lepsze w takim wypadku 
będzie użycie Lekobazy 
zgodnej z monogra�ą. 

Wybór podłoża należy 
dostosować do konkretnego 
przypadku, biorąc pod 
uwagę jego zalety i wady.

Lekobaza i Lekobaza Lux 
pomimo bardzo podobnie 
brzmiącej nazwy nie są 
tymi samymi podłożami. 
Lekobaza ma właściwości 
am��lowe i praktycznie 
nieograniczoną zdolność do 
absorbowania wody. Do tego 
łatwo się zmywa, ponieważ 
ma zdolność do tworzenia 
emulsji zarówno W/O, jak 
i O/W. Z kolei Lekobaza Lux 
jest podłożem lipo�lowym, 
trudno zmywalnym i jest 
rekomendowana do 
wykonywania emulsji W/O, 
ale jest możliwe również 
uzyskanie emulsji O/W.

SKŁAD

Bazą podłoża jest usiecio-
wana polimerem para�na 
ciekła z dodatkiem witaminy 
E. Dodatek witaminy E jest 
w tym przypadku niewielki 

(maksymalnie 20 ppm), 
ponieważ pełni funkcję anty-
oksydacyjną, nie uwzględ-
niamy jej podczas obliczeń. 
Najważniejsza z punktu 
widzenia wykonywania 
leków na tym podłożu jest na 
pewno duża zawartość wody 
oraz obecność konserwantu 
(w tym przypadku: 
sorbinianu potasu).

Wody w tym podłożu 
mamy bardzo dużo, bo aż 
65 proc., a wprowadzanie 
dodatkowych roztworów 
wodnych jest trudniejsze 
niż w przypadku zwykłej 
Lekobazy. Dodatek kwasu 
cytrynowego powoduje 
obniżenie pH podłoża do 
wartości w przedziale 3,5-5,0, 
które jest korzystne dla skóry.

ZASTOSOWANIE

Dzięki przyjemnej konsy-
stencji i łatwemu smarowaniu 
podłoże to może zastępować 
z powodzeniem klasyczne 
tłuste podłoża. Jest trudno 



zmywalne, dzięki czemu 
możemy uzyskać dłuższe 
przebywanie na skórze 
substancji czynnych i ich 
lepszą penetrację. Zapewnia 
dobre nawilżenie skóry, 
a jego niskie pH dodatkowo 
korzystnie wpływa na 
kondycję skóry, zabezpie-
czając przed nadmiernym 
rozwojem drobnoustrojów. 

Lekobaza Lux jako podłoże 
bez dodatków ma 
właściwości nawilżające 
i daje przyjemne uczucie 
chłodzenia podczas smaro-
wania. Ponadto Lekobaza 
Lux szczególnie dobrze 
sprawdza się w recepturze 
ginekologicznej, sprzyja 
temu dobra przyczepność, 
trudna zmywalność i lekka 
konsystencja podłoża.

MAŚCI ZAWIESINY

Ten typ maści można 
zrobić zawsze i z udziałem 
jakiegokolwiek podłoża. 
Kluczowa w tym przypadku 
jest mikronizacja substancji 
czynnej i jej równomierne 
rozproszenie. Ze względu 
na obecność w podłożu 
gliceryny zbędny jest dodatek 
substancji zwilżających. Najle-
piej maści tego typu sporzą-
dzać dwuetapowo: najpierw 
mieszając z niewielką 
ilością podłoża, tworząc 
koncentrat, a następnie 
dodając resztę podłoża.

MAŚCI ROZTWORY

Ze względu na dużą 
zawartość wody, podobnie 
jak w przypadku Lekobazy, 
możemy rozpuszczać 
substancje czynne 
bezpośrednio w podłożu. 
65 g na 100 g podłoża to 
naprawdę dużo i często 
taka ilość wystarcza do 
rozpuszczenia składników 
czynnych bez konieczności 
dodawania wody ekstra. 

Jeśli zależy nam na głębszej 
penetracji substancji czynnej 
i lepszej trwałości, Lekobaza 
Lux powinna się sprawdzić 
w tej roli bardzo dobrze.

MAŚCI EMULSJE

Przy użyciu Lekobazy Lux 
otrzymujemy emulsje W/O. 
Szacuje się, że podłoże może 
dodatkowo związać 
20-30 proc. wody. Należy 
pamiętać, że jest to proces 
długotrwały, jednak uzyskana 
w ten sposób emulsja 
powinna być dość stabilna. 
Można przyjąć, że dzięki 
obecności konserwantów 
i stosunkowo niewielkiej zdol-
ności do wiązania wody leki 
wykonane na tym podłożu 
są trwalsze niż wykonane 
na podłożach klasycznych. 
Wprowadzanie roztworów 
wodnych jest możliwe tylko 
w ograniczonym stopniu, 
więc przeprowadzane 
w odpowiednich warunkach 
nie powinno wpłynąć 
niekorzystnie na ważność 
sporządzonego leku.

NIEZGODNOŚCI

Znajdziemy ich niewiele, 
ponieważ Lekobaza Lux 
dobrze miesza się z innymi 
surowcami recepturowymi. 
Największą uwagę należy 
zwrócić na pH oraz ilość 
roztworu wodnego 
występującego na recepcie. 
W przypadku zbyt dużej 
ilości roztworu wodnego 
wystarczy zmniejszyć 
jego ilość, uwzględniając 
zawartość wody w podłożu 
i rozpuszczalność konkretnej 
substancji, a także docelowe 
stężenie substancji czynnej, 
jakie mamy uzyskać. Gorzej 
jest w przypadku pH, 
ponieważ niektóre substancje, 
mimo że nie wykażą 
niezgodności �zycznej (nie 
dojdzie do rozwarstwienia 
czy wykręcenia się wody lub 
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innych zjawisk widocznych 
gołym okiem), nie będą 
działać w zbyt niskim pH ze 
względu na swoją specy� kę. 
Przykładem takiej substancji 
jest m.in. erytromycyna.

TRWAŁOŚ  I  UWAGI 
TECHNICZNE

Lekobaza Lux to podłoże 
lipo� lowe o dużej zawar-
tości wody. Dla trwałości 

leków wykonywanych na 
tym podłożu kluczowa jest 
ilość użytego konserwantu.
Według monogra� i 
niemieckiej (Deutscher 
Arzneimittel-Codex) 
stężenie sorbinianu 
potasu wynosi 0,14 proc. 
Rekomendowane stężenia 
tego konserwantu wahają 
się między 0,2 a 0,4 proc. 
i często jego działanie jest 
wzmocnione dodatkiem 

kwasu benzoesowego. 
W przypadku Lekobazy Lux 
mamy więc do czynienia 
z niewielkim dodatkiem 
środka konserwującego 
i należy wziąć pod uwagę, 
że po dodaniu roztworów 
wodnych ulega on jeszcze 
większemu rozcieńczeniu. 
Wpływa to rzecz jasna 
na trwałość leku – w tym 
przypadku niestety nieko-
rzystnie, ponieważ ją skraca.

PODSUMOWANIE I  ZESTAWIENIE WŁAŚCIWOŚCI LEKOBAZY I  LEKOBAZY LU

LEKOBAZA LEKOBAZA LUX

podłoże am� � lowe: zawiera 
emulgatory W/O i O/W

podłoże lipo� lowe: zawiera emulgatory W/O

zawartość wody ok. 40 proc. zawartość wody ok. 65 proc.

łatwo zmywalne trudno zmywalne

pH ok. 5,5 pH ok. 3,5-5,0

bardzo dobrze wiąże wodę:
im więcej, tym bardziej rzadka konsystencja, 
aż do uzyskania płynnej emulsji (mleczka)

wiąże wodę w sposób ograniczony:
dodatek roztworów wodnych nie powinien 
wynosić więcej niż 20-30 proc.

najlepiej stosować niskie obroty, 
korzystając z miksera recepturowego; 
charakterystyczne „puchnięcie” podłoża 
i widoczna zmiana konsystencji

podłoże nie zmienia drastycznie swojej 
konsystencji; korzystając z miksera 
recepturowego , można stosować 
zarówno niskie, jak i wysokie obroty

obecność środka konserwującego*, dodatek 
niewielkich ilości roztworów wodnych 
nie zaburza układu konserwującego

obecność środka konserwującego (dość 
niewielka), dodatek roztworów wodnych dodat-
kowo obniża jego stężenie, skrócenie trwałości

* jeśli dotyczy

P O D Ł O Ż A  W R E C E P T U R Z E
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Oleogel, jak sama 
nazwa wskazuje, jest 
podłożem tłustym. 
Jednak jego 
konsystencja jest 
o wiele lżejsza niż
w przypadku podłoży
klasycznych. Dzięki tej
lekkości łatwo się
rozsmarowuje
i niewielka ilość
pozwala na pokrycie
dużej powierzchni.
Dzięki swojej miękkości
i smarowalności bardzo
dobrze sprawdzi się do
aplikacji na skórę
podrażnioną, szorstką
i suchą. Oleogel
stanowi nowoczesną
alternatywę dla
podłoży wazelinowych.

P O D Ł O Ż A  W  R E C E P T U R Z E

Oleogel to 
lipo�lowe podłoże 
o konsystencji żelu.

Jest półprzezroczysty, a po 
nałożeniu na skórę staje się 
niewidoczny. Na skórze pozo-
staje bardzo cienka warstwa, 
dobrze przylegająca do skóry 
i trudno zmywalna. Oleogel to 
para�na ciekła, usieciowana 
odpowiednim polimerem. 
Zdolność absorbowania 
wody przez Oleogel jest 
niewielka. Według danych 
producenta wprowadzić 
można np. roztwór mocznika, 
ale w ograniczonym zakresie 
stężeń (nie więcej niż 5 proc.).

ZASTOSOWANIE 

Podłoże to ma swoje 
wady i zalety. Zaletą jest 
to, że trudna zmywalność 
powoduje powstawanie 
zjawiska okluzji, dzięki czemu 
zwiększa się wchłanianie 
substancji czynnych 

i możemy uzyskać ich lepszą 
penetrację do głębszych 
warstw skóry. Dodatkowo 
zmniejsza się w ten sposób 
nadmierne odparowywanie 
wody z naskórka, co 
poprawia jego nawilżenie. 
Jest to poniekąd oczywiste, 
ponieważ emolienty 
w postaci dermokosmetyków 
bardzo często zawierają 
w swoim składzie para�nę 
ciekłą. Dodatkową zaletą 
jest brak wody w składzie 
podłoża. Przedłuża to 
trwałość leków recepturo-
wych (niskie ryzyko skażenia 
mikrobiologicznego leku, 
zaburzeń pH czy krystalizacji 
substancji w podłożu, które 
wcześniej były rozpuszczane).

ATOPOWE ZAPALENIE 
SKÓRY 

Może być stosowany na 
całe ciało lub obszarowo 
w miejscach, gdzie skóra 

tego wymaga. Może być 
nakładany sam lub 
np. z dodatkiem linomagu 
(5-10 proc.) – tutaj w formie 
emolientu. Dzięki swojej 
konsystencji sprawdzi się 
bardzo dobrze u dzieci, 
ponieważ aplikacja na skórę 
przebiega szybciej i sprawniej 
niż np. w przypadku maści 
na bazie mieszaniny wazeliny 
z lanoliną. Ma to szczególne 
znaczenie, kiedy skóra jest 
podrażniona, swędzi, wystę-
pują wypryski. Oczywiście 
oprócz stosowania podłoża 
w formie emolientu można 
w nim zawieszać dowolne 
substancje (nie tworzy 
niezgodności), a dzięki 
tworzeniu nieprzepuszczalnej 
warstwy można w niektórych 
przypadkach stosować 
niższe stężenia substancji 
czynnych. Ma to znaczenie 
w przypadku maści 
sterydowych, szczególnie 
u dzieci. Ważne w przypadku 

Oleogel –   
wszechstronne podłoże 
o właściwościach lipofilowych

Lekobaza Lux.
Czy to to samo, co Lekobaza?

mgr farm.  
Paulina Front
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Oleogel to lipo�lowe 
podłoże 

o konsystencji żelu.
Jest półprzezroczysty, 

a po nałożeniu na 
skórę staje się 

niewidoczny. Na 
skórze pozostaje 

bardzo cienka 
warstwa, dobrze 

przylegająca do skóry 
i trudno zmywalna.

stosowania preparatów 
na bazie para�ny jest 
odpowiednie ich nakładanie. 
Tworzenie nieprzepuszczalnej 
warstwy może prowadzić 
np. do tworzenia się stanów 
zapalnych, szczególnie 
w okolicach mieszków 
włosowych, dlatego dobrze 
aplikować takie preparaty 
z włosem. Ponadto Oleogel 
wspomaga regenerację 
naskórka i zmiękcza go. Jest 
podłożem wskazanym do 
leczenia stanów zapalnych 
(również tych o podłożu aler-
gicznym), zakażeń i świądu.

LEKI DO OCZU

Podłożem farmakopealnym 
maści do oczu jest miesza-
nina wazeliny białej z para�ną 
ciekłą w stosunku 8:2. Istnieje 
też wersja z lanoliną, ale po 

zastygnięciu charakteryzuje 
się mniejszą plastycznością 
i ryzyko wywołania uczuleń 
jest w przypadku lanoliny 
wyższe niż w przypadku 
para�ny ciekłej. Dodatek 
para�ny w podłożu do 
maści ocznych ma w tym 
przypadku na celu pewne 
rozluźnienie i zmiękczenie 
konsystencji. Oleogel jako 
podłoże składające się 
głównie z para�ny ciekłej jest 
bardziej miękki niż miesza-
nina wazeliny z para�ną, co 
ułatwi zarówno aplikację 
leku, jak i jego sporządzenie. 
Oleogel sterylizujemy 
w takich samych warunkach 
jak podłoże farmakopealne. 
Po sterylizacji podłoże 
zastyga wolniej niż wazelina 
z dodatkiem para�ny, dlatego 
możemy wprowadzać 
do podłoża substancje 

w momencie, kiedy Oleogel 
jest jeszcze półpłynny, ale 
nie jest już zbyt ciepły do 
wykonania leku ocznego. 
Łatwiejsze jest wtedy 
napełnianie tubostrzykawki, 
która najczęściej stanowi 
opakowanie leków ocznych 
w postaci maści. Dzięki 
miękkości łatwiejsze jest 
też wyciskanie leku z tubo-
strzykawki i sama aplikacja 
jest również zdecydowanie 
przyjemniejsza.

NIEZGODNOŚCI I  UWAGI 
TECHNICZNE

Oleogel nie wykazuje 
niezgodności z surowcami 
recepturowymi, chyba 
że wynikają one typowo 
z właściwości �zycznych 
(ograniczone zdolności 
emulgujące podłoża). Aby 
zwiększyć jego zdolności 
absorpcyjne, podłoże 
można stopić z choleste-
rolem – wystarczy dodatek 
w granicach 1-2 proc., aby 
diametralnie zmienić liczbę 
wodną tego podłoża. Podczas 
testów tego podłoża dodatek 
1 g cholesterolu na 100 g 
Oleogelu pozwolił mi na 
wykonanie 25-procentowej 
maści mocznikowej przy 
rozpuszczeniu mocznika 
w wodzie w stosunku 1:1. 
Podczas używania takiego 
żelu odczułam też mniejsze 
mrowienie (charakterystyczne 
dla mocznika), jednak może 
być to odczucie subiektywne. 
Podczas stapiania Oleogelu 
z cholesterolem ważne jest 
zachowanie odpowiedniej 
temperatury i kolejności 
wykonywanych czynności, 
aby zanadto nie wpłynąć 
na jego strukturę i go nie 
upłynnić. W przypadku 
sterylizacji, kiedy Oleogel 
jest poddawany wpływowi 
wysokiej temperatury i to 
przez dłuższy czas (na ogół 
60-90 minut), wraca on do
swojej poprzedniej formy.
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Kiedy zastanawiamy się nad 
zasadą działania wszech-
świata, prędzej czy później 

dochodzimy do wniosku, że jego 
funkcjonowanie oparte jest na 
równowadze. Rozwój cywilizacji 
to bilansująca się suma zysków 
i strat, także, a może przede 
wszystkim, w dziedzinie zdrowia 
społecznego. Na przeciwnym 
biegunie osiągnięć medycyny, 
takich jak np. wynalezienie 
szczepionek i antybiotyków, co 
wyeliminowało pewne choroby 
lub zmniejszyło dolegliwości 
z nimi powiązane, postawić 
możemy lawinowy wzrost 
chorób zwanych cywilizacyjnymi.

Tempo współczesnego życia, 
zanieczyszczenie środowiska, 
zmiany klimatyczne itp. 
powodują, że coraz więcej ludzi 
odczuwa co najmniej dyskomfort 
związany z: re� uksem żołądko-
wym, zaburzeniami snu, alergiami, 
a przede wszystkim nierównowa-
gą psychiczną spowodowaną 
stresem. Szukając sposobów na 
poradzenie sobie z tymi 
problemami, warto przyjrzeć się 
adaptogenom.

Adaptogeny to substancje 
pochodzenia naturalnego, które 
ułatwiają organizmowi przystoso-
wane się do niekorzystnych 
warunków środowiskowych. 
Muszą one bezwarunkowo 
spełniać takie kryteria jak: 
niewykazywanie żadnych działań 
toksycznych oraz wpływanie 
całościowe na ludzki organizm 
poprzez normalizowanie (a nie 
stymulowanie czy blokowanie) 
jego naturalnych funkcji. 

Pierwszym czynnikiem, który 
może przekonać do pozytywnych 
właściwości adaptogenów, jest 

fakt, że na nich głównie zbudowa-
ła swą sławę medycyna chińska, 
której dokonań nie sposób 
lekceważyć. Jest to, jak powszech-
nie wiadomo, medycyna oparta 
m.in. na wykorzystywaniu 
substancji pochodzenia 
roślinnego do wspomagania 
organizmu w utrzymaniu 
prawidłowego jego funkcjonowa-
nia. Doświadczenia wschodnich 
kultur (chińskiej, indyjskiej czy 
irańskiej) w badaniu właściwości 
roślin uznanych dziś za adaptoge-
ny sięgają tysięcy lat.

Z tych doświadczeń w XX w. 
zaczęła dość powszechnie 
korzystać nauka. W latach
40. XX w. roku farmakolog rosyjski 
Mikołaj Lazarew opisał dobro-
czynny wpływ naturalnych 
substancji roślinnych na redukcję 
stresu i poprawę wydajności 
intelektualnej mózgu. Substancje 
te nazwano adaptogenami, 
ponieważ pomagają organizmo-
wi adaptować się do zmiennych 
warunków otoczenia, wywołują 
w nim wzrost odporności na 
stresory pochodzące ze 
środowiska zewnętrznego 
(zmiany pogody, zanieczyszcze-
nie środowiska, przeciążenie 
pracą). W latach 60. w Rosyjskiej 
Akademii Nauk powołano 
specjalną jednostkę – Instytut 
Fizjologii i Farmakologii Adaptacji, 
z którego rekomendacji 
adaptogeny wprowadzono m.in. 
do diety astronautów. Później 
stały się powszechne w diecie 
sportowców.

Badania kliniczne prowadzone na 
całym świecie wykazują kolejne 
pozytywne działania adaptoge-
nów: redukowanie wolnych rodni-
ków, stymulowanie układu 
odpornościowego, polepszenie 

koncentracji i procesu zapamięty-
wania, zmniejszanie niepokoju 
i nerwowości oraz pociągu do 
substancji uzależniających, 
szybsze zdrowienie, poprawę 
jakości snu, motywacji do pracy 
i jej efektywności.

Wśród silnie działających 
adaptogenów, a właściwie ich 
podgrupy zwanej nootropami, 
które wspierają pracę mózgu, 
wymienić można m.in.:

1. Żeń-szeń: dzięki niemu 
sportowcy mogą w bezpieczny
sposób podnieść poziom 
testosteronu; zwiększa 
wydolność organizmu, 
koncentrację, zmniejsza 
poziom zmęczenia i stres.

2. Bakopę drobnolistną: bardzo 
silny przeciwutleniacz 
posiadający funkcję ochronną
dla układu nerwowego, 
usprawnia pracę mózgu, 
zwiększa przepływ krwi 
w mózgu. 

3. Wąkrotkę azjatycką (gotu kola): 
poprawia krążenie krwi, ma 
korzystny wpływ na pamięć 
i zdolność koncentracji, jest 
wskazana dla osób, które muszą
intensywnie pracować 
umysłowo.

Bardzo często rośliny będące 
adaptogenami spotykamy 
w swoim otoczeniu (np. bakopa 
to popularna roślina akwaryjna). 
Można je też hodować w przydo-
mowym ogródku. Aby jednak 
doświadczyć ich dobroczynnego 
działania, łatwiej jest skorzystać 
z preparatów, które mają je 
w swoim składzie.

Alina Dyrda

A D A P T O G E N Y

Adaptogeny to substan-
cje pochodzenia natu-

ralnego, które ułatwiają 
organizmowi

przystosowane się
do niekorzystnych 

warunków
środowiskowych.

Muszą one bez-
warunkowo

spełniać takie kryteria 
jak: niewykazywanie 

żadnych działań toksycz-
nych oraz wpływanie 
całościowe na ludzki 

organizm poprzez 
normalizowanie

(a nie stymulowanie
czy blokowanie) jego 

naturalnych funkcji.
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Co bez recepty 
na infekcje intymne? 
Przyczyny infekcji intymnych 

mogą być różne, np. zła 
dieta, zaburzenia hormo-

nalne i przyjmowanie antybio-
tyków. Mogą one mieć również 
związek z nieodpowiednią higieną 
miejsc intymnych, noszeniem 
sztucznej bielizny czy częstą 
zmianą partnerów seksualnych. 
Ryzyko powstawania infekcji 
intymnych zwiększają również: 
ciąża, infekcje bakteryjne występu-
jące w obrębie innych narządów, 
stres, antykoncepcja hormonalna, 
menopauza czy też cukrzyca.

Jakie są objawy infekcji intymnej? 
Pierwszą oznaką z reguły jest 
świąd pochwy, który z czasem 
może przerodzić się w ból. Bywa 
odczuwalny m.in. podczas 
stosunku lub oddawania moczu. 
Świądowi pochwy mogą 
towarzyszyć uczucie pieczenia 
i upławy. Niektóre infekcje 
intymne objawiają się również 
nieprzyjemnym zapachem.

Wśród objawów można także 
wymienić: pieczenie sromu 
i pochwy, upławy i wszelkie 
nieprawidłowości wydzieliny 
pochwowej czy też zaczerwienie-
nie okolic warg sromowych.

O infekcji intymnej świadczą 
nieprawidłowe upławy:

• wodnista, biaława wydzielina 
z pochwy o intensywnym 
rybim zapachu (waginoza), 

• ob�ta, pienista wydzielina 
w żółtym lub zielonkawym 
kolorze o nieprzyjemnym 
zapachu (rzęsistkowica),

• bezwonne, białawe upławy, 
niekiedy o konsystencji 
twarogu (grzybica pochwy).

Niektóre z dolegliwości dróg 
rodnych są łagodne. Jest wiele 
domowych sposobów na nie, np. 
kąpiel z sodą oczyszczoną trwająca 
nie dłużej niż kwadrans (na litr 
wody łyżeczka sody oczyszczonej). 
Wodorowęglan sodu działa 
przeciwzapalnie, ściąga i łagodzi 
podrażnienia. Taka kąpiel może 
przywrócić naturalne pH. Tak też 
można się pozbyć np. upławów.

Dawniej kobiety w czasie infekcji 
intymnych stosowały ziołowe 
nasiadówki. Można wykorzystać 
do nich korę dębu, szałwię lub 
suszony rumianek. Taką mieszankę 
(50 g) możemy zaparzyć w misce 
wypełnionej 5 l wody. Następnie, 
gdy temperatura będzie zbliżona 
do temperatury ciała, należy 
usiąść w misce.

Lepiej jednak nie bagatelizować 
nawet łagodnych dolegliwości 
i w tym przypadku ograniczyć do 
minimum samoleczenie. 
W aptekach jest dużo preparatów 
dostępnych bez recepty, które nie 
tylko łagodzą stany zapalne, ale 
też przyspieszają gojenie. Można 
je polecić pacjentce, jednocześnie 
doradzając, żeby skorzystała 
z konsultacji ginekologicznej.

W aptekach dostępne są m.in.

• globulki dopochwowe 
(zawierające np. nalewkę 
macierzystą z nagietka 
lekarskiego, która zawiera związki 
aktywne biologicznie, mające 
działanie przeciwzapalne, 
przeciwbakteryjne, antyoksyda-
cyjne, przyspieszające gojenie 
czy łagodzące podrażnienia), 
tabletki dopochwowe (do 
przywrócenia prawidłowej 
mikrobioty), kapsułki dopochwo-
we (z klotrymazolem mającym 
działanie przeciwgrzybicze),

• pianki do higieny intymnej do 
codziennej higieny okolic 
intymnych, które łagodzą 
podrażnienia i działają kojąco 
w przypadku odczuwania 
świądu i pieczenia (można je 
stosować w stanach zwiększonej
podatności na infekcje, np. 
w czasie ciąży, menopauzy czy 
stosowania antykoncepcji lub 
antybiotyków),

• żele nawilżająco-ochronne do 
stosowania na zewnętrzne 
narządy płciowe kobiet (wargi 
sromowe, przedsionek pochwy),
które mogą zawierać m.in. kwas 
hialuronowy, kwas mlekowy, 
ekstrakt z kwiatów nagietka 
lekarskiego oraz ekstrakt 
z aloesu (łagodzą m.in. świąd, 
pieczenie, zaczerwienienie, 
tworzą warstwę ochronną 
zapobiegającą podrażnieniom 
i otarciom, sprzyjają utrzymaniu 
odpowiedniego pH okolic 
intymnych).

Jak działają globulki dopochwowe? 
Łagodzą stany zapalne i przyspiesza-
ją gojenie w przypadku drobnych 
uszkodzeń pochwy i sromu, obtarć 
czy nadżerek szyjki macicy. Mogą 
także działać wspomagająco 
i uzupełniająco z innymi lekami 
dostępnymi na receptę, np. 
antybiotykami, chemioterapeutyka-
mi czy sterydami.

Niektóre z produktów – warto to 
sprawdzić w ulotce – mają 
składniki pochodzenia naturalne-
go i są bezpieczne dla kobiet 
w ciąży. Warto zwracać uwagę na 
to, czy polecane bądź sprzedawa-
ne przez nas produkty zostały 
poddane badaniom klinicznym 
potwierdzającym bezpieczeństwo 
(brak zgłoszeń działań niepożąda-
nych) i skuteczność leku.

Co doradzić 
pacjentkom, które 

uskarżają się na 
łagodne dolegliwości 

dróg rodnych? Jakie 
preparaty bez recepty 

można im polecić 
przed wizytą 
u specjalisty?
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Jak utrzymać na dłużej 
odwagę do działania?

Czym jest odwaga? 
Przekraczaniem

własnych granic,
a może okazywaniem 

własnej wrażliwości? 
Podejmowaniem 

działań, które mogą 
wystawić nas na ocenę, 

krytykę,
niezrozumienie?

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 :)

Dagmara Kołodziejczyk

Odwaga to otwartość na 
możliwość poniesienia 
porażki. A to oznacza, że 

pomimo ryzyka nieosiągnięcia 
celu podejmujemy odważne 
działanie, narażając się na smutek, 
zawód, rozczarowanie...

Odwaga to działanie mimo lęku, 
który czai się w naszej głowie, 
gotowego przypomnieć nam 
w każdej chwili o naszych 
słabościach i dotychczasowych 
porażkach.

Bez lęku nie ma odwagi, a bez 
odwagi nie ma rozwoju. 

Lęk rodzi się w naszej głowie 
z wyobrażenia o czymś, jest on 
efektem założeń. Nasza wewnętrz-
na narracja pozwala, by mózg 
niczym Alfred Hitchcock nakręcił 
klasyczny dreszczowiec. Nie jest 
oparty na niczym realnym, na 
żadnych faktach – tylko na naszych 
przypuszczeniach wynikających 
z przeszłych doświadczeń. Z nich 
rodzą się przekonania, którymi 
kierujemy się często w sytuacjach 
wymagających wyjścia ze strefy 
komfortu.

Tu z pomocą mózgowi przybiegają 
nasze wewnętrzne gremliny, które 

przyjmują, że to, co wydarzyło się 
kiedyś, na pewno wydarzy się 
i teraz. Jeśli w dzieciństwie ugryzł 
cię pies, twój gremlin każe omijać ci 
wszystkie psy, nieważne, że ugryzł 
cię jeden, a cała reszta nie. Jeśli 
kiedyś w szkole ktoś wyśmiał twoje 
wystąpienie przed klasą, będziesz 
unikać wystąpień publicznych jak 
ognia.

Gremlin skutecznie sprawi, żebyś 
zapomniała o wszystkich 
pozytywnych wspomnieniach – za-
bawie ze szczeniakiem, gromkich 
brawach po recytacji wiersza... 
O tym wszystkim, co świadczy 
o twoich sukcesach.

Chcąc pielęgnować w sobie 
odwagę, warto wzmacniać 
pozytywne przekonania, budując je 
na swoich dotychczasowych 
osiągnięciach i sukcesach.

ZADANIE:
„Jak poskromić swojego 
Gremlina”

1. Rozpoznaj go w sobie – jakie jest
jego ulubione hasło? „I tak ci się 
nie uda!”, „Ty niby miałabyś to 
zrobić?! Nie żartuj! Lepiej nic nie 
rób, bo się tylko wygłupisz” – 
znasz te głosy? Masz podobnie, 

a może twój gremlin jest bardziej 
kreatywny? 

2. Jak już go zlokalizujesz, 
podziękuj, że jest :), bo w gruncie 
rzeczy on ma pozytywną 
intencję – żebyś nie zrobiła 
czegoś głupiego, żebyś nie 
podjęła bezsensownego wysiłku!

3. Jak podziękujesz i rozpoznasz,
o co ważnego dba twój gremlin, 
przekaż mu informację, że teraz 
już możesz sama pójść przez 
życie i dasz sobie radę bez niego.
Zacznij wzmacniać przekonanie, 
że możesz podejmować 
wyzwania (niejedno już w życiu 
za tobą); że możesz się rozwijać 
i być coraz bardziej sobą; że 
możesz być autentyczna, bo 
jesteś wartościowa taka, jaka 
jesteś (to prawda!!!).

4. Wzmacniając pozytywne przeko-
nania, podejmuj ryzyko 
i wyzwania, doceniając siebie za 
codzienną pracę i małe sukcesy. 
Powodzenia :).

„Poskramianie swojego 
gremlina” Rick Carson

„Z wielką odwagą” Brene Brown

Dagmara Kołodziejczyk
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10 ZASAD STOSOWANIA OLEJKÓW

1. Używaj olejków, których zapach najbardziej ci odpowiada,
aromaterapia ma być przyjemnością.

2. Nie mieszaj więcej niż pięć olejków eterycznych.

3. Nie stosuj olejków eterycznych doustnie. Nie dopuszczaj do
kontaktu z oczami.

4. Nie stosuj nierozcieńczonych olejków bezpośrednio na 
skórę. Do masażu używaj naturalnych olejów nośnikowych
(np. jojoba, oliwy z oliwek, awokado).

5. Przed zabiegiem wykonaj test uczuleniowy. Kroplę olejku 
rozpuść w łyżce oleju roślinnego i wetrzyj za uchem, na 
mostku lub na przedramieniu w miejscu sprawdzania pulsu.
Jeżeli w ciągu 12 godzin nie pojawią się zaczerwienienia, 
rumień, wypryski, podrażnienie lub swędzenie, możesz 
stosować olejek.

6. Podczas kąpieli aromaterapeutycznej nie myj ciała płynami
pianotwórczymi, związki chemiczne w nich zawarte mogą 
negatywnie reagować z olejkiem.

7. Ostrożnie stosuj olejki u małych dzieci, osób skłonnych do
uczuleń i kobiet w ciąży.

8. Unikaj wystawiania skóry na promienie UV (w przypadku
używania olejków cytrusowych). 

9. Stosuj olejki eteryczne, które mają atesty. Kupuj je
w sklepach zielarskich i aptekach.

10. Olejki i oleje przechowuj w chłodnym miejscu, z dala od
bezpośredniego światła słonecznego, w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci. Butelkę zakręcaj zaraz po użyciu. 

Choć termin „aromaterapia” 
ukuł francuski chemik René 
Maurice Gattefossé żyjący 

na przełomie XIX i XX w., terapia 
aromatem znana jest już
od czasów starożytnych. Olejki 
eteryczne w różnych celach,
m.in. leczniczych, duchowych czy 
higienicznych, stosowali Chińczycy, 
Egipcjanie i Rzymianie. Były 
składnikiem kosmetyków i leków.

Na czym to polega? Aromaterapia 
opiera się na zastosowaniu 
leczniczych i terapeutycznych 
właściwości roślin z wykorzysta-
niem odpowiadających im olejków 
eterycznych. Olejki eteryczne 
wprowadzane są do organizmu 
przez drogi oddechowe (inhalacje, 
wdychanie, wąchanie) bądź skórę 
(kąpiel, kosmetyki, masaż, kompres).

Jakie właściwości mają olejki 
eteryczne? Aromaterapia łagodzi 
wiele dolegliwości � zycznych 
i psychicznych, wspomaga 
naturalne siły obronne organizmu. 
To antidotum na stres czy 
bezsenność. Olejki eteryczne mają 
działanie odprężające. Pobudzają 
również apetyt.

Uspokajająco i odprężająco działa 
m.in. olejek lawendowy. Polecany 
jest osobom cierpiącym na 
depresję czy bezsenność, a także ze 
skłonnością do zaparć. Przy proble-
mach z drogami oddechowymi 
stosowany jest np. olejek z mięty 
pieprzowej (działa też wykrztuśnie).

Olejek różany łagodzi dolegliwości 
związane z menstruacją. Podobnie 
jak olejek waniliowy, który także 
dzięki słodkiemu zapachowi ułatwia 
zasypianie. Olej arganowy ma 
natomiast działanie antyoksydacyj-
ne. Zawarte w nim przeciwutlenia-
cze pomagają chronić skórę przed 
szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych. Jest polecany do 
pielęgnacji cery dojrzałej (odżywia, 
nawadnia i przywraca skórze 
elastyczność). Przy intensywnym 
opalaniu idealnie sprawdza się olej 
marchwiowy, który dzięki 
beta-karotenowi działa regenerują-
co na skórę. Z kolei olejek z drzewa 
herbacianego jest jednym 

z najsilniejszych naturalnych 
antyseptyków wśród olejków 
eterycznych.

Obecnie, w czasie pandemii 
koronawirusa, popularny jest olejek 
eteryczny zwany olejkiem złodziei. 
Ma prosty skład. Jest mieszanką 
kilku olejków, np. goździkowego 
(działa przeciwbakteryjnie, 
przeciwgrzybiczo i przeciwwiruso-
wo), cytrynowego (stosowany jest 
w schorzeniach dróg oddecho-
wych, jako środek do dezynfekcji, 
płyn do płukania ust, ma właściwo-
ści łagodzące kaszel i ból gardła), 
eukaliptusowego (ma właściwości 
przeciwwirusowe, przeciwbakteryj-
ne i przeciwgrzybicze) i rozmaryno-
wego (wykazuje silne właściwości 
zabójcze dla wirusów, bakterii 
i grzybów, wzmacnia odporność, 
ma działanie przeciwzapalne). 
Można go stosować do masażu, 
inhalacji i aromatyzacji pomiesz-
czeń. Ponadto odstrasza owady.

Aromaterapia w domu? To nic 
trudnego. Można wykorzystać do 
niej kominy aromaterapeutyczne 
lub dodać kilka kropel olejku do 
nawilżacza powietrza. W kominie 
należy umieścić mieszankę – nigdy 
sam olejek. Bez wymieszania 
z wodą (np. w proporcji 4 krople na 
150 ml wody) może działać drażnią-
co. Domowe sesje aromaterapii nie 
powinny być zbyt długie – wystar-
czy ok. godziny, by olejki zadziałały.

Olejki eteryczne są dostępne 
w aptekach i sklepach zielarskich. 
Kupując je, należy zwrócić uwagę, 
czy posiadają atesty i certy� katy, czy 
zostały przebadane dermatologicz-
nie i czy mają analizy laboratoryjne.

Alina Dyrda

Aromaterapia to forma medycyny alternatywnej stosowana jako 
uzupełnienie terapii. Wykorzystuje się w niej materiały roślinne 
i aromatyczne oleje roślinne, w tym również olejki eteryczne, m.in. do 
poprawy psychicznego oraz � zycznego samopoczucia.
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Zastosowanie maślanu 
sodu w praktyce 
internistycznej
SUPLEMENTACJA MAŚLANU 
SODU W ZESPOLE JELITA 

NADWRAŻLIWEGO

Niemalże co drugi dorosły pacjent 
odwiedzający lekarza pierwszego 
kontaktu zgłasza się z powodu 
przewlekłych bólów brzucha. 
Najczęstszą przyczyną tych 
dolegliwości jest zespół jelita 
nadwrażliwego (IBS), który według 
kryteriów rzymskich jest zaburze-
niem osi mózg-jelita-mikrobiota. 
W Polsce ze schorzeniem tym 
zmaga się nawet 15 proc. 
pacjentów. W praktyce doustne 
podanie maślanu sodu przez okres 
już trzech miesięcy pozwala 
unormować motorykę przewodu 
pokarmowego i zmniejszyć lub 
wyeliminować ból. Polepszenie 
jakości życia pacjentów cierpiących 
na IBS obserwowano także po 
dwóch, trzech miesiącach po 
zakończeniu leczenia maślanem 
sodu.

POSTĘPOWANIE 
DIETETYCZNE Z UŻYCIEM 

MAŚLANU SODU 
W BIEGUNKACH

Biegunki infekcyjne, biegunki 
podróżnych oraz poantybiotyko-
we są dość częstym w ostatnich 
czasach powodem wizyt 
w poradni lekarza internisty. 
Klinicznie potwierdzona przydat-
ność stosowania krótkołańcucho-
wych kwasów tłuszczowych 
w infekcjach jelitowych – z uwagi 
na regulacje wchłaniania wody, 
wpływ na normalizację motoryki 
przewodu pokarmowego i rytm 
wypróżnień, a także działanie 
przeciwzapalne i troczone – wspa-
niale wpisuje się w praktykę. 
Maślan sodu sprawdza się nie tylko 
podczas trwania choroby, ale także 
w okresie poinfekcyjnym, podczas 
odbudowy błony śluzowej jelita 

i wzmacniania funkcjonowania 
bariery jelitowej.

WPŁYW DODATKÓW 
DO ŻYWNOŚCI 

A WYBÓR PREPARATU 
O UDOWODNIONYCH 

KORZYŚCIACH

Niepokojący wzrost zachorowal-
ności na choroby jelit jest powo-
dem poszukiwań jego przyczyn. 
Bez wątpienia duży wpływ na 
rozwój chorób jelit ma dieta. 
Obecnie w procesie produkcji 
i przechowywania żywności 
stosuje się różnego rodzaju 
konserwanty, barwniki czy dodatki 
do żywności. Niestety, niektóre 
z nich mają niekorzystny wpływ na 
homeostazę jelitową, powodując 
zaburzenia przepuszczalności 
błony jelitowej czy dysbiozę.

Jednym z popularniejszych 
dodatków nie tylko do żywności, 
ale również do leków czy 
kosmetyków, jest dwutlenek 
tytanu E171. Dwutlenek tytanu 
zaburza wydzielanie w nabłonku 
jelit ochronnego śluzu, pobudza 
do uruchomienia miejscowej 
kaskady zapalnej. Konsekwencją 
tych procesów są nieswoiste 
zaplenia jelit, a w dalszej perspek-
tywie uruchomienie procesów 
kancerogenezy. Mając na uwadze 
powszechność stosowania E171 
oraz skutki jego działania, lekarz 
powinien odpowiednio edukować 
pacjenta w zakresie diety oraz 
umiejętnego czytania etykiet na 
produktach żywnościowych, 
kosmetycznych czy nawet lekach.

POZAJELITOWY WPŁYW 
MAŚLANU NA ORGANIZM

Pozajelitowe działanie kwasu 
masłowego jest mniej poznane. 

Kwas masłowy ma pośredni 
wpływ na narządy poza 
układem pokarmowym jako 
dostarczyciel energii. Przez 
regulacje pH jelitowego wpływa 
na wchłanianie wapnia, żelaza 
i magnezu oraz wywołuje efekt 
metaboliczny przez oddziaływa-
nie na metabolizm glukozy 
i białek w wątrobie.

W praktyce lekarza rodzinnego 
często w ostatnim czasie 
spotykany jest problem 
insulinooporności. Z obserwacji 
własnych wynika, że podanie 
maślanu sodu w większych 
dawkach skutkowało polepsze-
niem pro� lów glikemii oraz 
zmniejszeniem poziomu insuliny. 
Podobnie doustne zastosowanie 
mikrootoczkowej formy maślanu 
u osób cierpiących na niedobór
żelaza spowodowało lepszą 
tolerancję substytucji prepara-
tów żelaza oraz wyrównanie 
gospodarki żelazowej, które 
wcześniej było trudne do 
osiągniecia.

Wykorzystanie maślanu sodu jako 
uszczelniacza bariery jelitowej 
oraz jego działania przeciwzapal-
nego w trakcie terapii choroby 
Hashimoto, reumatoidalnego 
zaplenia stawów czy migren 
przełożyło się na większą 
efektywność leczenia podstawo-
wego. Podczas stosowania 
maślanu sodu zmniejszyła się 
ilość zaostrzeń, występowała 
częściej remisja objawów.

PODSUMOWANIE

Badania nad właściwościami 
i zastosowaniem maślanu sodu 
trwają. Warto już dziś docenić 
znaczenie praktyczne kwasu 
masłowego, który jest bezpieczny.

Kwas masłowy jest 
jednym z trzech 

krótkołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych 
(ang. short chain fatty 

acids, SCFA) 
występujących 
w przewodzie 

pokarmowym. Jego 
szczególne właściwości 
oraz wykorzystanie ich 

w praktyce lekarskiej jest 
przedmiotem badań od 

dawna. W praktyce 
lekarza rodzinnego 

wykorzystanie 
właściwości kwasu 

masłowego jest 
teoretycznie bardzo 

szerokie.

K W A S  M A S Ł O W Y
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Ma korzystny wpływ na 
proliferację, odnowę 
i apoptozę komórkową. Działa 
cytoprotekcyjnie, przeciwza-
palnie i przeciwnowotworo-
wo. Dodatkowo istotne 
praktycznie są jego właściwo-

ści pozajelitowe.
Cenne jest, że dostępne 
obecnie preparaty pozwalają 
na wygodną (kapsułki, 
saszetki), bezpieczną (bez 
zawartości dwutlenku tytanu, 
bez laktozy, bez glutenu, bez 

dodatków do żywności) 
i prawdziwie efektywną 
suplementację maślanu sodu.

 lek. med. Aleksandra
Dziubandowska,

Poradnia internistyczna
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