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PROGNOZA  
DLA RYNKU APTEK
Będzie wzrost, ale...

ROZMOWA  
Z NOWĄ GIF
„Chcę poprawić 
wizerunek inspekcji”

JAK WYSTAWIĆ 
RECEPTĘ
i nie zwariować?

RECEPTURA 
APTECZNA
Czopki i globulki  
– najczęstsze błędy
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Farmaceuci wci!" bywaj! medykami. W#zale"no$ci 
od aktualnych potrzeb pa%stwa, samorz!dów, 
pos&ów czy te" pacjentów apteki raz s!, a#raz 

nie s! elementem systemu ochrony zdrowia.

„Bo gdy tylko dla kogo$ jest to wygodne, apteki s! sklepami 
z#lekami, a#gdy jest potrzeba (np. do pe&nienia nocnych 
dy"urów), s! ju" placówkami ochrony zdrowia, które w&a$nie 
z#tego powodu powinny wzi!' wspó&odpowiedzialno$' 
za zdrowie mieszka%ców miasta czy gminy, za zapewnienie 
im &atwego i#sta&ego dost(pu do leków” – pisze 
Ma&gorzata Grosman (s. 14). I#trudno si( z#tym nie zgodzi'.

Proces „wszczepiania si(” farmaceutów w system ochrony 
zdrowia, który jeszcze do niedawna przebiega& z#ró"nych 
wzgl(dów do$' mozolnie, ostatnio mocno przyspieszy&. 
Za spraw! m.in. ustawy o#zawodzie farmaceuty, która otwiera 
drog( dla opieki farmaceutycznej czy nowych uprawnie%: 
do wykonywania szczepie% i#kwali)kowania do nich.

Teraz przyszed& najtrudniejszy moment. Bo przepisy 
mówi!ce o#dodatkowych uprawnieniach i#o#tym, "e 
farmaceuci s! medykami, a#apteki s! placówkami ochrony 
zdrowia, ju" s!. Teraz czas to bycie cz($ci! systemu 
wype&nia' tre$ci! i#dobrze si( do tego przygotowa'.

*atwo wbi' ig&( w#rami(, trudniej (dro"ej!) przygotowa' 
odr(bne pomieszczenie w#aptece do takiego zabiegu. Wielu 
farmaceutów jest w#stanie ju" teraz zrobi' przegl!d lekowy 
od r(ki. Trzeba mie' jednak przygotowane odpowiednie 
procedury, prowadzi' dokumentacj( itp. To jednak sprawy 
organizacyjne – nie tyle trudne, co kosztowne. Jednak najtrud-
niejszym momentem w#tym „wszczepianiu si( w#system” 
b(dzie wzi(cie jeszcze wi(kszej odpowiedzialno$ci za pacjenta.
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mgr farm. 
Marek Tomków

Kilka lat temu kole!anka 
poprosi"a mnie 
o#zrobienie wyk"adu dla 
Farmaceutów na temat 
„prawnych podstaw 
prowadzenia opieki 
farmaceutycznej” 
w#naszym kraju. Równie 
dobrze mog"a prosi$ 
o#prelekcj% na temat 
ci&!y mnogiej 
u#m%!czyzn po 
czterdziestce.

Trzyna!cie kroków 
do normalno!ci

Temat istotny, cho" absolutnie nowy, 
sprawi#, $e z%kaw& w%r'ce i%laptopem na 
kolanach zabra#em si' do pracy. Podstawy 

prawne do opieki farmaceutycznej, zaraz, zaraz, 
mam to przed oczami, ja to na pewno gdzie! 
widzia#em. Bingo, jest! A%nie, to Wielka Brytania. 
Opieka farmaceutyczna w%aptekach prowa-
dzona jest od wielu lat. Te$ nie, Australia.Wygl&-
da#o na to, $e kangury i%misie koala maj& wi'kszy 
dost'p do przegl&dów lekowych ni$ Polacy.

Cholera, gdzie! co! musi by", przecie$ to 
niemo$liwe, $eby w%kraju, w%którym pracuje 
trzydzie!ci tysi'cy Farmaceutów, by#a 
jedna anemiczna i%nieaktualna de(nicja, 
stworzona pod koniec ubieg#ego tysi&clecia. 
Tutaj, nad Wis#&, gdzie o%rozmiarach recepty 
napisano wi'cej ni$ w%zebranych dzie#ach 
Sienkiewicza i%Reymonta razem wzi'tych.

Próbowa#em to jako! spi&", ale wychodzi#o jak 
aria operowa w%wydaniu Zenka Martyniuka. 
Kawa nie pomog#a. Po kilku godzinach 
zasn&#em z%twarz& na klawiaturze. Pobudka 
nie by#a romantyczna, a%lekko odbite na 
twarzy klawisze kaza#y s&dzi", $e sen nie 
by# specjalnie d#ugi. Raczej krótka drzemka, 
ale za to pe#na kolorowych marze).

*ni#o mi si', $e mam przed sob& ustawy pe#ne 
de(nicji, raporty opisuj&ce opiek', pilota$e, 
a%wszyscy wokó# z%zaskoczeniem pytaj&, 
dlaczego tak d#ugo? Przecie$ nie mo$na 
pozwoli", $eby si' ogromny potencja# Aptekarzy 
marnowa#! *ni# mi si' NFZ, który zamiast $&da" 
mojej nerki za niewyra+nie odbit& piecz&tk', 
siedzi przy stole i%zastanawia si', jak wyceni" 
recept' kontynuowan&. Recepty mi si' !ni#y 
elektroniczne. Takie, $eby by#y #atwe do odczy-
tania i%$eby komputer pilnowa# tego, co wydaj'.

I%jeszcze majaczy#em o%tym, $eby Farmaceuci 
mogli sobie i%najbli$szym sami wystawia" 
recepty refundowane. Setki tysi'cy recept 
farmaceutycznych rocznie. Sen lekki 
o%niezale$no!ci wolnej od nacisków, gdzie 
relacja z%chorym jest !wi'ta. Pi'kny sen.

Uwieraj&ca w%oko myszka od laptopa brutalnie 
przerwa#a marzenia, a%szkoda, bo szczepienia 
nie zd&$y#y mi si' przy!ni". To si' nawet w%fazie 
REM nie zmie!ci#o. Nie wy!ni#em sobie dziesi'ciu 
tysi'cy kole$anek i%kolegów, którzy zg#osz& si' 
na kursy szczepie). Parlamentarzystów pilnie 

nadaj&cych nam uprawnienia do kwali(kacji 
i%podawania szczepionek. Wspólnych szkole), 
gdzie wbijaj&c ig#y w%gumowe rami', uczymy 
si' z%innymi zawodami medycznymi, $eby 
potem tworzy" zespo#y w%punktach szczepie).

,eby nie zawie!" kole$anki, zrobi#em ten 
wyk#ad. Szczerze, na jednym slajdzie pokazuj&c, 
co mamy. Mówi#em wolno, zaj'#o mi to jakie! 
siedemdziesi&t cztery sekundy. Reszt' czasu 
po!wi'ci#em na to, co powinno si' zmieni".

Po wyk#adzie zajrza#em do sali obok, gdzie 
o%swojej pracy opowiada# kolega, który 
w#a!nie wróci# do Polski po latach pracy 
w%zagranicznych aptekach. Nieko)cz&ca si' 
historia mo$liwo!ci. Wychodz&cy po jego 
wyst&pieniu byli brutalnie szczerzy. Pop#yn&#. 
Tego nie da si' zrobi" u%nas. Nasze ministerstwa 
przerasta stworzenie de(nicji dawkowania. 
Ile to trzeba by#oby przepisów zmieni"! Do 
ustawy wpisa" przegl&dy lekowe, badania 
diagnostyczne, przerywanie ci&g#o!ci skóry? 
Odklei# si' ch#op od rzeczywisto!ci i%tyle.

To by#o kilka lat temu. Kilkadziesi&t miesi'cy. 
Sny grupowe to rzadko!", zw#aszcza je!li wielu 
osobom !ni si' dok#adnie to samo. Tymczasem 
okaza#o si', $e kolorowe mira$e mieli równie$ 
inni. Ciekawe wra$enie, kiedy pracuje si', b'd&c 
jedn& nog& w%marzeniach, a%drug& stoj&c mocno 
na ziemi. Powolutku budzimy si', sen staje si' 
rzeczywisto!ci&, a%rzeczywisto!" staje si' snem.

PS Jeszcze chwila i%przegonimy misie koala.

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

*ni#o mi si'...
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Jak nie wiadomo 
o co chodzi, to chodzi o...

Zawód farmaceuty 
i !wiate"ko w tunelu

Nie spotka"am si# jeszcze z$niczym, 
co nie zosta"oby skrytykowane 
przez kole%anki i$kolegów po fachu. 

Czarnowidztwo jako sport „zawodowy” 
uaktywnia si# przy ka%dej zmianie. 

Podnoszony jest lament, nawet je!li jeszcze nie 
czujemy wp"ywu danego przepisu na codzienn& 
prac#. I$tak wspólnymi si"ami nakr#camy si# 
i$nastawiamy negatywnie do wszystkiego. Czy 
to oznacza, %e nale%y skaka' z$rado!ci przy 
ka%dej zmianie? Absolutnie nie, jednak ci&g"e 
narzekanie równie% nie zmienia kompletnie nic.

SZCZEPIENIA

Z$racji obecnej sytuacji pandemicznej wydawa' 
by si# mog"o, %e logiczne jest proponowanie 
!wiadczenia akurat tej us"ugi. Rozszerzenie zakresu 
kompetencji farmaceutów po latach sprowadzania 
tego zawodu do roli sprzedawcy to zdecydowany 
krok naprzód. Jednak sam pomys" spotka" si# 
z$ch"odnym przyj#ciem. Co ciekawe, sam pomys" 
szczepie( wykonywanych w$aptekach nie jest 
nowo!ci& i$jest standardem w$innych krajach, 
szczególnie na Zachodzie. Nawet przed pandemi& 
odbywa"y si# szkolenia ze szczepie( w$ramach 
warsztatów „Farmaceuci bez granic”, cho' wtedy – 
bez umocowania prawnego i$nadania uprawnie( 
– by"y to zaj#cia dla ch#tnych. Jednak to w"a!nie 
twórca tego projektu dr n. farm. Piotr Merks 
bra" udzia" w$procesie legislacyjnym dotycz&cym 
wdro%enia szczepie(. Wtedy te warsztaty 
uznawane by"y za szalone. Cho' pewnie gdyby 
nie one i$praca za granic&, ze !wiec& mo%na by 
szuka' osób z$podobnym do!wiadczeniem.

RECEPTA KONTYNUOWANA

W$moim odczuciu najbardziej potrzebne 
i$wyczekiwane uprawnienie. Ka%dy z$nas ma 
pacjentów, którzy latami za%ywaj& kilka leków, 
dobrze si# po nich czuj& i$generalnie s& ju% 
„ustawieni”. Cz#sto skar%& si# na konieczno!' 
wizyty, która ko(czy si# na ogó" tym samym, 
czyli wypisaniem kolejnej recepty. Oczywi!cie 
kontrola stanu zdrowia jest istotna i$wydawa' 
by si# mog"o, %e e-recepta rozwi&%e problem 
z$cz#stotliwo!ci& wizyt, nawet w$formie teleporady.

Mimo to kupowanie leków z$du%ym zapasem 
wi&%e si# z$kilkoma rzeczami, które niekoniecznie 
s& korzystne w$uj#ciu systemowym. Równie% 
aptekom trudniej zadba' o$dost#pno!' leków, 

poniewa% mo%na w$uproszczeniu uzna', %e 
za czasów recept papierowych wystarcza"y 
zapasy na cztery miesi&ce, a$teraz, aby zachowa' 
ci&g"o!' farmakoterapii, zapasy leków musz& 
by' odpowiednio wi#ksze. Zauwa%y"am równie% 
zwi#kszon& liczb# leków oddawanych do 
utylizacji. Recepta kontynuowana pomog"aby 
rozwi&za' oba wskazane przeze mnie problemy.

MONEY, MONEY, MONEY

Podczas rozmów z$innymi farmaceutami zastana-
wia"am si# niejednokrotnie, czym spowodowany 
jest opór przed zmianami w$naszym !rodowisku. 
Oprócz samego kr#cenia nosem na konieczno!' 
dostosowania si# do panuj&cej rzeczywisto!ci 
i$niech#ci do zmian mo%na !mia"o powiedzie', 
%e stara zasada „jak nie wiadomo o$co chodzi, to 
chodzi o$pieni&dze” te% znajduje tutaj zastoso-
wanie. Otrzymali!my wi#ksze mo%liwo!ci w$postaci 
z"agodzenia zasad dotycz&cych wystawiania recept 
farmaceutycznych. Niby fajnie, ale prawda wygl&da 
tak, %e nadal nie mamy narz#dzi do wery)kacji 
prawdomówno!ci pacjenta, bo nadal posiadanie 
IKP nie jest standardem. Poza tym z$wydaniem leku 
w$takiej formie wi&%e si# cz#sto wi#ksza odpowie-
dzialno!', za któr& nie otrzymujemy dodatkowej 
zap"aty. Trudno wi#c dziwi' si# za"o%eniom, %e 
pewnie b#dzie wi#cej pracy, wi#ksza odpowiedzial-
no!' i$zwi#kszony rzekomy presti%. A$z$czym kojarzy 
si# zazwyczaj zawód presti%owy? Z$wysokimi zarob-
kami, a$tutaj (w$przypadku farmaceutów) równie% 
jest bardzo ró%nie i$niestety na ogó" nie najlepiej.

IDZIE NOWE

M"odzi farmaceuci bardzo cz#sto za obecny stan 
farmacji obwiniaj& starsze pokolenie farmaceutów. 
G"ówne zarzuty to godzenie si# na niskie wyna-
grodzenia, przymykanie oka na nieprzestrzeganie 
prawa i$ogólne „psucie rynku”. Jeste!my teraz 
w$miejscu, gdzie pojawia si# szansa na zmian# 
sposobu pracy farmaceuty. Jakie b#d& faktyczne 
zmiany dla farmaceutów? Trudno prorokowa', 
poniewa% to, co b#dzie si# dzia"o w$najbli%szym 
czasie, zale%y w$du%ej mierze od nas samych.

Je!li mamy mówi' powa%nie o$!wiadczeniu us"ug 
opieki farmaceutycznej, to obsada w$aptece 
nie mo%e by' „na styk”. Mo%liwe te%, %e us"ugi 
farmaceutyczne wyjd& poza apteki i$b#dzie mo%na 
pracowa' w$ten sposób na w"asny rachunek. *ycz# 
nam, %eby kolejne pokolenie nie musia"o narzeka', 
%e mieli!my szans#, któr& koncertowo skopali!my.

mgr farm.  
Paulina Front

16 kwietnia wesz!a 
w"#ycie ustawa 

o"zawodzie farmaceuty. 
Bardzo cz$sto opisywana 
jest jako wyczekiwana od 

lat i"nie jest tak bez 
powodu. Ustawa sta!a si$ 

furtk% do wykonywania 
przez farmaceutów us!ug, 

a"tak#e na!o#y!a nowe 
obowi%zki. Mimo tego, #e 

jest dopiero od 
niedawna, zdania na 
temat jej wp!ywu na 

funkcjonowanie aptek s% 
oczywi&cie podzielone.



w  p i g u ! c e 9
ZawodowiecJak nie wiadomo 

o co chodzi, to chodzi o...

mgr farm.  
Mateusz Szama!ek
farmaceuta logistyk, 
za!o"yciel Sekcji 
Pracowników Hurtowni 
Farmaceutycznych 
Wielkopolskiej Okr#gowej 
Izby Aptekarskiej 
i cz!onek zarz$du 
Stowarzyszenia 
na Rzecz Dobrej Praktyki 
Regulacyjnej GRP

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

Niedawno przysz!a do mnie 
pewna ciekawa re%eksja, 
gdy u&wiadomi!em sobie, "e 
przedstawiaj$c si# nowo 
poznanym znajomym – 
niezale"nie czy to w "yciu 
prywatnym, czy 
zawodowym – jedn$ z 
pierwszych informacji, któr$ 
si!$ rzeczy podaj# na swój 
temat jest... mój zawód.

Oczywi!cie wi"kszo!# ludzi podczas 
nawi$zywania kontaktu pr"dzej czy pó%niej 
informuje, czym si" zajmuje, ale zwykle 

wskazuj$c bran&", w'której pracuje, ewentualnie 
konkretne miejsce – jak urz$d czy jaki! najwi"kszy 
pracodawca w'regionie. Inna opcja to poinformo-
wanie rozmówcy o'wykszta(ceniu: „sko)czy(em 
to, studiowa(em tamto” itp. Ale nie farmaceuci. 
My najcz"!ciej powiemy: „jestem farmaceut$”.

Bycie farmaceut$ w'2021 r., a'wi"c naocznym 
!wiadkiem wej!cia w'&ycie naszej oczekiwanej 
latami ustawy reguluj$cej zawód, sk(ania 
mnie do kolejnej re*eksji: jak to si" w'ogóle 
zacz"(o? Dlaczego jestem farmaceut$? 

Cho# te pytania brzmi$ tak bardzo powa&nie, to tak 
naprawd" mojej decyzji sprzed 20 ju& lat o'podj"ciu 
studiów farmaceutycznych nie towarzyszy(y 
g("bsze przemy!lenia na temat przysz(ej misji. By( to 
raczej czysty pragmatyzm, wynikaj$cy z'pewnych 
wyobra&e), zas(yszanych opinii i'powierzchownych 
obserwacji, &e zawód farmaceuty da mi dobr$ prac" 
i'&e nie b"dzie trudno jej zdoby#, bo zapotrzebo-
wanie na farmaceutów wydaje si" nie mie# ko)ca.

Jednak studiuj$c, bynajmniej nie zaprz$ta(em 
swoich my!li kwestiami, które teraz z'perspektywy 
farmaceuty s$ tak istotne. Najwa&niejsze poj"cia 
z'ustawy o'zawodzie wówczas, o'ile w'ogóle 
si" pojawia(y, by(y co najwy&ej mgliste. S(ysza(o 
si" co! o'tajemniczej opiece farmaceutycznej 
i'o'tym, &e farmaceuta to ostatni zawód 
medyczny pozostaj$cy bez w(asnej ustawy 
reguluj$cej, ale nikt z'm(odych adeptów farmacji 
specjalnie nie zaprz$ta( tym sobie my!li.

De facto w'ogóle nie martwili!my si" takimi 
kwestiami jak prawo farmaceutyczne, którego 
dobra znajomo!# i'wykorzystanie sta(o si" dla wielu 
codzienno!ci$, a'w'mojej obecnej roli kierownika 
hurtowni farmaceutycznej – wr"cz niezb"dne. I'to 
w'przeciwie)stwie do wiedzy o'dzia(aniu leków. 

Pierwsze zawodowe szlify po uko)czeniu studiów 
zdobywa(em w'aptece ogólnodost"pnej. By( to 
czas do!# brutalnego zderzenia teorii z'praktyk$. 
Cho# oczywi!cie wyniesiona ze studiów wiedza 
o'dzia(aniu leków by(a jak najbardziej przydatna, nie 
by(o mowy o'skupieniu si" na celach zdrowotnych 
pacjenta. Przewa&a( aspekt ceny i'sprzeda&y, 
i'odnosi(o si" wra&enie, &e taka sytuacja pasuje 
w(a!ciwie wszystkim. Praktycznie ca(y uk(ad nasta-
wiony by( na realizacj" celów biznesowych, a'nie 
zdrowotnych: w(a!ciciel zainteresowany obrotem, 
personel premi$ sprzeda&ow$, konkurencja 
cenami, a'sami pacjenci – nagrodami za zrobione 

w'aptece zakupy... Z'tej perspektywy obecna 
sytuacja, w'której wprowadzamy w'&ycie opiek" 
farmaceutyczn$ w'postaci !wiadczenia zdrowot-
nego, wydaje si" ogromnym post"pem !wiado-
mo!ci w'kierunku faktycznej roli apteki w'systemie.

W'tamtych czasach jednak nie wiedzia(em nic 
o'opiece farmaceutycznej. Paradoksalnie niewiele 
wiedzia(em te& o'alternatywnych mo&liwo!ciach 
wykonywania swojego zawodu. Ale – jak to w'&yciu 
bywa – nieco przez przypadek po dwóch latach 
przygody z'aptek$ los pokierowa( mnie w'stron" 
hurtowni farmaceutycznej. Szybko nadrobi(em 
wyniesione ze studiów luki w'wiedzy z'zakresu 
prawa farmaceutycznego, a'„dobre praktyki” 
przesta(by by# dla mnie tylko niezrozumia(ym 
skrótowcem „GMP” u&ywanym od czasu do 
czasu na akademickich wyk(adach, a'kojarz$cym 
si" z'tajnymi laboratoriami „Big Pharmy”. 

Praca w'hurcie farmaceutycznym dla wielu 
farmaceutów to jednak trwa(e odej!cie od 
klasycznego wymiaru wykonywania tego 
zawodu, jakim jest bezpo!rednia interakcja 
z'pacjentem. Stanowi jednak zgodnie z'liter$ 
prawa wykonywanie zawodu farmaceuty, st$d 
pozostajemy zrzeszeni w'samorz$dzie, lecz dla 
wielu – w'tym swego czasu dla mnie – wydaje 
si" to tylko formaln$ konieczno!ci$.

W'zderzeniu z'problematyk$ dotycz$c$ 
wi"kszo!ci, czyli aptekarzy, czujemy si" czasem 
zmarginalizowani i'niejednemu przychodzi na 
my!l pytanie: „po co w(a!ciwie mi izba aptekarska?”. 
W'moim przypadku i'tu pojawi(a si" re*eksja oraz 
prze(amanie takiego toku my!lenia, a'samorz$d 
aptekarski sta( si" dla mnie w(a!nie idealn$ 
i'naturaln$ platform$ do zrzeszenia farmaceutów 
hurtowników mojego regionu. Dzi! mog" !mia(o 
powiedzie#, &e zaowocowa(o to !wietnymi rela-
cjami ze !rodowiskiem, poczuciem przynale&no!ci, 
nawi$zanymi przyja%niami i'zdobytymi bezcennymi 
do!wiadczeniami. Dlatego tym bardziej symbo-
liczna jest dla mnie wnoszona ustaw$ o'zawodzie 
farmaceuty zmiana nazwy samorz$du – cho# to 
mo&e tylko formalno!#, &e „wyraz »aptekarskiego« 
zast"puje si" wyrazem »farmaceuty«”.

Rozmy!laj$c o'swojej przesz(o!ci i'do!wiadczeniach 
w'zawodzie farmaceuty, odnosz" nieodparte 
wra&enie, &e mia(em okazj" by# !wiadkiem jego 
za(amania, rozpoczynaj$c przygod" w'ostatnim 
dobrym momencie, by obserwowa# kryzys 
to&samo!ci nast"puj$cy w'kolejnych latach. 
I'mo&e to tylko ten wrodzony optymizm, ale 
naprawd" musz" przyzna#, &e widz" nadchodz$cy 
wielkimi krokami czas przebudzenia.
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W !PIGU"CE
Nie aptekarski, ale 
zawodu farmaceuty
Brzmi niepokoj#co, cho$ niepokoj#ce nie jest – 16 kwietnia wraz z!wej%ciem w!&ycie ustawy o!zawodzie 
farmaceuty usuni'te zosta(o z!aktów prawnych sformu(owanie „samorz#d aptekarski”. W!zamian pojawi(o 
si' poj'cie „samorz#d zawodu farmaceuty”. Automatycznie zmieni(y si' zadania samorz#du. Teraz jest 
nim reprezentowanie zawodu farmaceuty i! obrona jego interesów. Wcze%niej w! przepisach by(a mowa 
o!zawodzie aptekarza, wej%cie w!&ycie ustawy w!praktyce spowodowa(o wi'c, &e samorz#d ma mocniejsz# 
legitymacj' do reprezentowania tak&e interesów farmaceutów zatrudnionych poza aptekami, punktami 
aptecznymi i!hurtowniami farmaceutycznymi. Zmiany te nie wp(yn# na nazewnictwo izb aptekarskich. 

Specjali%ci i!recepty 75+
Ministerstwo Zdrowia wreszcie, cho$ nie wprost, przyzna(o si' do b('du – umo&li-
wi(o lekarzom specjalistom wystawianie recept na bezp(atne leki dla osób po 75. 
roku &ycia. Wcze%niej bardzo d(ugo twierdzi(o, &e pozostawienie tego uprawnienia 
w!r'kach lekarzy POZ jest doskona(ym rozwi#zaniem.

Schowane we W(oszech
To nie jest informacja z!pierwszych stron gazet, to nie jest informacja z!Polski, ale jednak 
w!naszej opinii niezmiernie wa&na. We W(oszech, szukaj#c %ladów po produkowanych 
przez AstraZenec' w!Holandii szczepionkach przeciwko COVID-19, w!innej fabryce tej 
) rmy natra) ono na 29 mln dawek tej szczepionki. Media donios(y, &e mia(y by$ stamt#d 
wyeksportowane do Wielkiej Brytanii. Jednocze%nie AstraZeneca spó*nia(a si' z!dosta-
wami szczepionki do krajów Unii Europejskiej.

Przygotowa!a: Ma!gorzata Grosman

Superbohater szczepi
W(a%ciciel apteki w!ameryka+skim Schwenksville w!pobli&u Filadel) i jest supermanem. Superboha-
terem szczepi#cym przeciwko COVID-19. W!ka&dym razie szczepi#c, wyst'puje w!stroju superboha-
tera. Pomagaj# mu wolontariusze. Dzi'ki temu od lutego do pierwszych dni marca zdo(a( poda$ oko(o 
4 tys. szczepionek. 

Déjà vu?
Kilka lat temu powsta( projekt uporz#dkowania ba(aganu na pozaaptecznym rynku leków. 
Przeprowadzono jego konsultacje spo(eczne, po których og(oszono, &e zg(oszono do projektu 
bardzo wiele uwag. A!potem wokó( tematu zapad(a cisza. Dopiero gdy zapytali%my, co sta(o si' 
z!projektem i!jaki jest efekt konsultacji, Ministerstwo Zdrowia przyzna(o, &e zarzuci(o projekt. Ale 
obiecywa(o wróci$ do niego. Je%li dobrze liczymy, od tamtych wydarze+ min'(o pi'$ lat. Teraz 
sprawa powróci(a, cho$ w! nieco innej formie ni& poprzednio. Jaki% czas temu resort zdrowia 
uzna(, &e nale&y po(#czy$ rozporz#dzenie w!sprawie wykazu produktów leczniczych, które mog# 
by$ dopuszczone do obrotu w!placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, 
z! rozporz#dzeniem w! sprawie kryteriów klasy) kacji produktów leczniczych, które mog# by$ 

dopuszczone do obrotu w!placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Zamiar po(#czenia tych dokumentów 
uzasadniano potrzeb# wyeliminowania wieloletnich w#tpliwo%ci interpretacyjnych wynikaj#cych z! konieczno%ci (#cznego stoso-
wania obu wspomnianych dokumentów. Og(oszono wi'c konsultacje spo(eczne. I! co si' sta(o? Ministerstwo poinformowa(o, &e 
przed(u&a je z!uwagi na ogromne nimi zainteresowanie. To w(a%nie zdarzy(o si' przed laty. Wtedy te& do projektu rozporz#dzenia 
zawieraj#cego wykaz produktów leczniczych, które mog# by$ dopuszczone do obrotu pozaaptecznego, nap(yn'(o mnóstwo 
wniosków i!opinii. Niektórzy twierdzili, &e wiele z!nich mia(o t' sam# lub bardzo zbli&on# tre%$ i!jedynie inny podpis. Czy co% podob-
nego zdarzy(o si' i!tym razem, czy to tylko déjà vu?
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Specjali!ci i"recepty 75+
Ministerstwo Zdrowia wreszcie, cho# nie wprost, przyzna$o si% do b$%du – umo&li-
wi$o lekarzom specjalistom wystawianie recept na bezp$atne leki dla osób po 75. 
roku &ycia. Wcze!niej bardzo d$ugo twierdzi$o, &e pozostawienie tego uprawnienia 
w"r%kach lekarzy POZ jest doskona$ym rozwi'zaniem.
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Lubimy powtarza!, "e 
b#$dy to rzecz ludzka, "e 

nie pope#nia ich tylko ten, 
kto nic nie robi. Oraz "e 
dobrze jest uczy! si$ na 

b#$dach. I%wszystko by#oby 
w%porz&dku, gdyby'my 

rzeczywi'cie tak 
post$powali. Uczyli si$, je'li 

ju" nie na cudzych, to 
chocia" na w#asnych 

b#$dach. Niestety. 
Szczepienia przeciwko 
COVID-19 pokazuj&, "e 

tego nie robimy. Jest wr$cz 
odwrotnie. Brniemy 

w%b#$dy z%niewiarygodnym 
uporem. Powtarzamy stare 
i%pope#niamy nowe b#$dy. 
Dotyczy to tak"e procesu 

w#&czania farmaceutów 
i%aptek do systemu 

szczepie( lub szerzej – do 
publicznego systemu 

ochrony zdrowia.

„Wszczepianie” w system
Farmaceuci od dawna 

podkre'lali, "e w%zale"no'ci 
od aktualnych potrzeb 

pa(stwa i%lokalnych samo-
rz&dów oraz oczekiwa( b&d) 
interesów samorz&dowców, 
pos#ów i%zwyk#ych ludzi apteki 
raz s&, a%raz nie s& elementem 
systemu ochrony zdrowia. 
Bo gdy tylko dla kogo' jest 
to wygodne, s& sklepami 
z%lekami, a%gdy jest potrzeba 
(np. do pe#nienia nocnych 
dy"urów), s& ju" placówkami 
ochrony zdrowia, które w#a'nie 
z%tego powodu powinny 
wzi&! wspó#odpowiedzialno'! 
za zdrowie mieszka(ców 
swojego miasta czy gminy, 
za zapewnienie im #atwego 
i%sta#ego dost$pu do leków.

867$:$�:�Å1$*52'Ēµ

Pandemia, wydawa#o si$ 
z%pocz&tku, zmieni t$ sytuacj$ 
diametralnie i%ostatecznie. 
U'wiadomi nie tylko decydentom, 
ale te" zwyk#ym ludziom, "e 
apteki to nie kolejne osiedlowe 
sklepiki, ale miejsca szczególne, 
zatrudniaj&ce osoby o%wysokich 
kwali*kacjach i%'wiadcz&ce 
dzi$ki temu wyspecjalizowane 
us#ugi. I%mog&ce 'wiadczy! ich 
znacznie wi$cej, o%ile zostanie im 
to umo"liwione. Do tego bardziej 
dost$pne ni" przychodnie, 
bo otwarte – cz$sto od 'witu 
do nocy – dla ka"dego.

W%minionym roku by#o to czytelne 
dla wszystkich, gdy zamkni$te 
zosta#y przed chorymi drzwi 
przychodni. Apteki nie tylko drzwi 
nie zamkn$#y, ale przej$#y cz$'! 
zada( systemu ochrony zdrowia. 
Farmaceuci doradzali w%drobnych 
problemach zdrowotnych cz$'ciej 
ni" w%ci&gu ostatnich kilkudzie-
si$ciu lat, cz$'ciej te" wystawiali 
recepty farmaceutyczne. Wielu 
decydentów i%zwyk#ych ludzi prze-
sta#o dziwi!, "e mog& i%s& gotowi 

to robi!. Przypominano przecie" 
o%wykszta#ceniu farmaceutów, 
o%ich przygotowaniu do 
realizowania takich zada(.

Absolutnym zbiegiem okolicz-
no'ci w#a'nie wtedy farmaceuci 
zaprezentowali swoj& sprawno'! 
w%obs#udze systemu e-recept, 
ratuj&c – bez cienia przesady 
– ca#y polski system opieki 
zdrowotnej przed kl$sk&. Reali-
zowali wi$c tak"e nowe zadania 
i%zyskiwali nowe uprawnienia. 
W%„nagrod$” otrzymali ustaw$ 
o%zawodzie farmaceuty, okrojon& 
jednak – niemal w%ca#o'ci – 
o%opiek$ farmaceutyczn&.

Farmaceuci, o%ile w%ogóle 
interesowali si$ t& spraw& i%mieli 
dla niej czas i%g#ow$, ucieszyli si$ 
z%uchwalenia tej ustawy. Bo lepsza 
nieidealna ustawa ni" "adna. 
Decydenci powinni jednak rwa! 
w#osy z%g#owy. W%czasie, gdy 
mogli przygotowa! i%do#o"y! do 
ustawy rozwi&zania, które dzi' 
pozwoli#yby skuteczniej walczy! 
z%pandemi&, nie zrobili tego. Nie 
zadbali, by w%ustawie o%zawodzie 
znalaz# si$ zapis o%mo"liwo'ci 
wykonywania szczepie( 
w%aptekach i%przez farmaceutów. 
Wi$cej – Ministerstwo Zdrowia 
jeszcze w%grudniu, chwil$ przed 
przyjazdem do Polski pierwszych 
partii szczepionek przeciwko 
COVID-19, odrzuci#o propozycj$ 
senatorów, by dopisa! szczepienia 
do ustawy. Bo to mia#o by! 
za#atwione pó)niej, inaczej.

%/,Ĳ(-��$/(�1,(=%<7�
BLISKO

Tak zmarnowano okazj$, by 
(skoro nie zrobiono tego wcze'- 
niej) w%grudniu przygotowa! 
si$ na szczyt akcji szczepie( 
przeciwko COVID-19, daj&c 
uprawnienie do ich wykony-
wania farmaceutom. Dano im 

jedynie sygna#, "e takie rozwi&-
zanie zostanie wprowadzone.

W%marcu i%na pocz&tku kwietnia, 
czyli na chwil$ przed wej'ciem 
w%"ycie ustawy o%zawodzie 
farmaceuty, gdy miliony Polaków 
oczekiwa#y na wyznaczony 
termin szczepienia lub na termin, 
w%którym b$d& mogli zapisa! 
si$ na szczepienia, farmaceutów 
wci&" trzymano w%przedpokoju. 
Bo niby mogli ju" uczestniczy! 
w%zdalnych, teoretycznych 
szkoleniach przygotowuj&cych 
do szczepie(, ale wci&" nie 
wiedzieli jeszcze, kiedy b$d& 
szkolenia praktyczne, gdzie 
b$d& wykonywa! szczepienia, 
czy b$d& mogli kwali*kowa! 
do nich pacjentów, a%tym 
samym – ile za realizacj$ tej 
us#ugi zarobi&. Farmaceuci mieli 
si$ wi$c przygotowywa! do 
wykonywania szczepie(, nie 
wiedz&c tak naprawd$, na czym 
stoj&. Bo s&, ale jednak nie s& 
w%systemie ochrony zdrowia?

Te w&tpliwo'ci wyja'nia#y si$ 
dopiero z%czasem, co jednak 
nie wyeliminowa#o wra"enia, "e 
gdyby status farmaceutów by# 
inny, gdyby byli powszechnie 
postrzegani jako przedstawiciele 
tego systemu, takie wybieganie 
do przodu by#oby w%obliczu 
pandemii zrozumia#e. W%sytuacji, 
gdy wszystko to nie jest 
jednoznacznie okre'lone i%przy-
piecz$towane, takie dzia#anie 
mog#o by! jednak oceniane jako 
hurraoptymistyczne. Bo kto', co 
prawda, obieca#, "e farmaceuci 
b$d& mogli szczepi! pacjentów 
przeciwko COVID-19 i%wszyscy 
za#o"yli, "e b$dzie to odp#atne, 
ale jednak wci&" brakowa#o 
tej ostatniej kropki nad i.

Wpisywa#o si$ to w%rzeczy-
wisto'!, w%której farmaceuci 
kolejne uprawnienia i%mo"liwo'ci 
musz& wywalcza!. Nawet je'li 
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W!minionym roku, gdy 
zamkni"te zosta#y 
przed chorymi drzwi 
przychodni, apteki nie 
tylko drzwi nie 
zamkn"#y, ale przej"#y 
cz"$% zada& systemu 
ochrony zdrowia. 
Farmaceuci doradzali 
w!drobnych 
problemach 
zdrowotnych cz"$ciej 
ni' w!ci(gu ostatnich 
kilkudziesi"ciu lat, 
cz"$ciej te' wystawiali 
recepty 
farmaceutyczne. 
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s( to uprawnienia i!mo'liwo$ci 
mog(ce przynie$% wymierne 
korzy$ci ca#emu systemowi 
ochrony zdrowia, ca#emu 
spo#ecze&stwu. W!efekcie, 
w!rok od wybuchu pandemii, 
uczyniono na rynku aptecznym 
kilka kroków, cho% mo'na 
by#o ich zrobi% o!wiele wi"cej. 
Tym samym farmaceuci s( 
ju' bli'ej momentu uznania 
ich za niezb"dny element 
systemu ochrony zdrowia, ale 
wci(' jeszcze niezbyt blisko.

-(Ħ/,�1,(�867$:$��
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Sytuacj" mo'e gruntownie 
zmieni% wcielenie w!'ycie 
wniosków p#yn(cych 
z!dokumentu „Raport opieka 
farmaceutyczna. Kompleksowa 
analiza procesu wdro'enia” 
przygotowanego przez zespó# 
ds. opieki. Raport by# gotowy 
ju' pod koniec minionego 
roku, jednak resort zdrowia 
zwleka# z!jego ujawnieniem. 
Pytali$my o!ten dokument 
w!po#owie marca, gdy ze 
$rodowiska farmaceutycznego 
dochodzi#y g#osy zaniepokojenia 
tym faktem. Ministerstwo 
po przesz#o tygodniowym 
zastanawianiu si" odpowiedzia#o, 
'e raport upubliczniony zostanie 
w!przysz#ym tygodniu, co 
oznacza#o okres mi"dzy 29 marca 
a!4 kwietnia. Raport zawis# na 
stronie resortu z!dat( 3 kwietnia.

Co si" w!nim znalaz#o? S( 
tam informacje o!przegl(dzie 
lekowym, us#udze Nowy Lek, 
recepcie kontynuowanej i!takich 
programach jak dedykowany 
drobnym dolegliwo$ciom czy 
pro)laktyce chorób uk#adu 
kr('enia. Jest tam te' informacja 
o!szczepieniach, jednak nie 
szczepieniach przeciwko 
COVID-19, ale przeciw grypie.

5$3257�,�3/$1<�
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Upublicznienie raportu przybli'a 
wi"c i!farmaceutów, i!pacjentów 

do nowych us#ug w!aptekach. 
Stanowi dowód, 'e fachowcy 
pracuj(cy w!zespole ds. opieki, 
czarno na bia#ym spisali, jakie 
us#ugi mo'na w!nich wykonywa%.

Napisali przy tym, 'e zasadni-
czym celem wprowadzenia us#ug 
farmaceutycznych do aptek ma 
by% poprawa funkcjonowania 
systemu opieki zdrowotnej 
i!odci('enie innych przedstawi-
cieli tego systemu w!konkretnych 
sytuacjach. Na przyk#ad gdy jest 
potrzeba powtórzenia recept, 
leczenia drobnych dolegliwo$ci, 
monitorowania skuteczno$ci 
i!bezpiecze&stwa terapii chorób 
przewlek#ych, koncyliacji 
lekowej, wykonywania szczepie& 
ochronnych i!podawania leków 
w!iniekcjach czy te' prowadzenia 
bada& przesiewowych 
i!wst"pnej diagnostyki.

W!raporcie podkre$lono, 
'e w#(czenie farmaceutów 
do systemu publicznej 
ochrony zdrowia nie rozwi('e 
problemu niedoboru kadr 
medycznych, ale b"dzie istotnym 
elementem zmniejszaj(cym 
obci('enie innych zawodów 
medycznych i!pozwoli na 
dalszy rozwój kompetencji 
zawodowych farmaceutów.

Opieka farmaceutyczna jest wi"c 
farmaceutom bardzo potrzebna, 
by ich przynale'no$% do systemu 
ochrony zdrowia by#a nie tylko 
deklaratywna, ale faktyczna i!by 
by#a czym$ sta#ym i!pewnym, 
przypisanym do ich zawodu. Do 
tego nie wystarcz( jednak raport 
o!opiece i!plany jej wdro'enia. Do 
tego potrzebna jest sama opieka.

Ruch do wykonania pozostaje 
wi"c wci(' po stronie decy-
dentów, bo to od nich zale'y, czy 
opieka b"dzie wdra'ana, kiedy, 
czy zgodnie z!wizj( dzia#aj(cego 
przy ministrze zdrowia zespo#u. 
Wcze$niej dzia#a#y przecie' ju' 
dwa inne zespo#y pracuj(ce 
nad opiek(, ale niewiele z!tego 
wynik#o. Farmaceutów skutecznie 
znieczuli#o to na kolejne 

obietnice i!zapewnienia, 'e ju' 
niebawem opieka b"dzie wpro-
wadzona. Dlatego nie wystarczy 
praca zespo#u nad raportem 
ani jego opublikowanie, teraz 
zadzia#a% musi ministerstwo.

1,(:,'=,$/1,��*'<�
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Chc(c autentycznie wci(gn(% 
farmaceutów w!system 
opieki zdrowotnej, resort 
zdrowia powinien te' zaj(% 
si" co najmniej kilkoma 
innymi sprawami. I!bardzo 
wa'nymi, i!– z!punktu 
widzenia systemu – b#ahymi. 
I!systemowymi, i!szczegó#owymi.

Przyk#ady? Podczas kolejnego 
koronawirusowego lockdownu, 
gdy zamkni"to ju' nie tylko 
szko#y, ale te' przedszkola 
i!'#obki, medycy mogli jednak 
pozostawia% w!nich swoje dzieci. 
W!projekcie rozporz(dzenia 
w!tej sprawie napisano, 'e 
z!przywileju tego korzysta% mog( 
dzieci rodziców zatrudnionych 
w!podmiotach wykonuj(cych 
dzia#alno$% lecznicz( lub 
realizuj(cych zadania publiczne 
w!zwi(zku z!zapobieganiem, 
przeciwdzia#aniem i!zwalczaniem 
COVID-19. Czy dotyczy#o 
to farmaceutów? Dyrekcje 
niektórych przedszkoli i!'#obków 
uznawa#y, 'e nie. Przyj"#y, 'e 
farmaceuci nie wykonuj( 
zawodu medycznego.

Oczywi$cie mo'na uzna%, 'e 
nie znaj(c Prawa farmaceu-
tycznego, nie musia#y tego 
wiedzie%. Takie stanowisko 
$wiadczy jednak nie tylko 
o!nieznajomo$ci tego aktu 
prawnego (czemu si" przecie' 
dziwi% nie mo'na), ale 
przede wszystkim o!sposobie 
postrzegania farmaceutów. 
By zapobiec powtórzeniu 
si" takich sytuacji i!szybko 
uci(% ewentualne spekulacje, 
samorz(d aptekarski sam wi"c 
wyja$ni#, 'e dzieci farmaceutów 
tak'e mog( korzysta% z!przed-
szkoli i!'#obków podczas 
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W!rok od wybuchu 
pandemii uczyniono na 

rynku aptecznym kilka 
kroków, cho" mo#na 

by$o ich zrobi" o!wiele 
wi%cej. Tym samym 

farmaceuci s& ju# bli#ej 
momentu uznania ich 
za niezb%dny element 

systemu ochrony 
zdrowia, ale wci&# 

jeszcze niezbyt blisko.

F A R M A C E U C I  =  Z A S T R Z Y K  D L A  O C H R O N Y  Z D R O W I A

lockdownu, bo farmaceuci 
realizuj& zadania publiczne 
w!zwi&zku z!zapobieganiem, 
przeciwdzia$aniem 
i!zwalczaniem COVID-19.

Z!punktu widzenia systemu 
ochrony zdrowia, z!punktu 
widzenia ministerstwa czy 
dyrekcji przedszkoli i!#$obków 
by$y to zapewne problemy 
banalne, jednostkowe, ale dla 
farmaceutów fundamentalne. 
Przede wszystkim by$o to jednak 
co', co nie powinno si% zdarzy", 
bo przepisy powinny by" 
w!tym przypadku jasne nawet 
dla osób nieznaj&cych Prawa 
farmaceutycznego. Ministerstwo 
Zdrowia powinno zadba" o!takie 
sprawy zawczasu, by tego typu 
w&tpliwo'ci si% w!ogóle nie 
pojawia$y. By nie powsta$o, by 
nie pog$%bia$o si% poczucie, #e 
farmaceuci potrzebni s& wtedy, 
gdy nie zamykaj& aptek pomimo 
pandemii, ale s& niewidzialni, 
gdy potrzebuj& opieki dla 
swoich dzieci, by móc i'" do 
pracy. Gdy prywatne szpitale 
zosta$y pomówione o!to, #e 
nie bior& udzia$u w!walce 
z!koronawirusem, wybuch$ 
przecie# skandal. W!sprawie 
farmaceutów by$o o!tyle inaczej, 
#e nikt nie powiedzia$ o!nich, 
#e co' robi& lub czego' nie 
robi&. Dyrekcje przedszkoli, 
bazuj&c na swojej wiedzy, 
do'wiadczeniu, a!mo#e te# 
intuicji, po prostu nie dostrzeg$y 
farmaceutów w!gronie osób 
uprawiaj&cych zawód medyczny.

%<:$�5ÐĲ1,(

Wcze'niej te# z!tym by$o ró#nie, 
tak#e ju# podczas pandemii. 
Jedna z!sieci handlowych 
dumnie og$osi$a mniej 
wi%cej rok temu, #e medycy 
obs$ugiwani b%d& przy kasach 
bez kolejki. I!w!tym kontek'cie 
wymieni$a lekarki i!lekarzy, 
piel%gniarki i!piel%gniarzy, 
po$o#ne, ratowników, ale ju# 
nie farmaceutów. Dlaczego? 
Bo tak jak byli niewidzialni dla 

dyrekcji przedszkoli i!#$óbków, 
tam samo niewidoczni byli dla 
pracowników sieci uzgadniaj&-
cych list% uprzywilejowanych. 
Dla pracowników sieci 
handlowej z!ulg& wchodz&cych 
do czynnych aptek, gdy 
lekarze nie przyjmowali 
pacjentów w!przychodniach, 
i!korzystaj&cych z!porad oraz 
recept farmaceutycznych...

Teraz dosz$a do tego sprawa 
wyboru wojewódzkich 
inspektorów farmaceutycznych. 
W!po$owie marca okaza$o si%, #e 
Ministerstwo Zdrowia ma plan, 
by usun&" farmaceutów z!komisji 
konkursowych, funkcjonuj&cych 
przy wy$anianiu kandydatów 
na wojewódzkich inspektorów 
farmaceutycznych. Wyt$uma-
czenie tego pomys$u? Wed$ug 
ministerstwa przedstawiciele 
samorz&du nie powinni mie" 
wp$ywu na wybór inspektorów, 
gdy# mog& by" w$a'cicielami 
aptek i!podlega" nadzorowi 
inspektorów, których wybrali. Bo 
to rodzi$oby, czy te# mog$oby 
rodzi" w&tpliwo'ci co do 
bezstronno'ci ewentualnych 
dzia$a( nadzorczych.

1,(:,('=$�$8725Ð:�
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Ten pomys$ natychmiast 
zosta$ oprotestowany przez 
Naczeln& Rad% Aptekarsk&. 
Nazwa$a go bezprecedensow& 
prób& istotnego ograniczenia 
mo#liwo'ci realizowania 
zada( samorz&du. Doda$a, #e 
uzasadnienie tej propozycji nie 
zawiera #adnego rzeczywistego 
argumentu przemawiaj&cego 
za usuni%ciem przedstawicieli 
samorz&du z komisji 
wybieraj&cych inspektorów oraz 
#e propozycja ta jest b$%dna 
merytorycznie, gdy# przy wyborze 
inspektorów, którymi mog& by" 
tylko farmaceuci, udzia$ farma-
ceuty, w!jej opinii, jest niezb%dny.

Przede wszystkim jednak 
NRA obna#y$a niewiedz% 

autorów projektu. Bo w!sk$ad 
komisji konkursowej nie mo#e 
wchodzi" jako jej przedstawiciel 
cz$onek okr%gowej rady 
aptekarskiej z!województwa, 
na którego terenie przepro-
wadzane jest post%powanie 
konkursowe – przypomnia$a. 
Czyli sytuacja, o!której resort 
napisa$ w!uzasadnieniu, 
zaj'" nie mo#e. No chyba #e 
przedstawicielem NRA w!komisji 
by$by w$a'ciciel sieci aptecznej 
posiadaj&cej apteki w!wielu 
województwach w!Polsce.

Uzasadnienie tre'ci rozpo-
rz&dzenia przygotowanego 
przez resort w!kontek'cie tej 
informacji jest wi%c kuriozalne. 
Sk&d si% mog$o wzi&"? Czy 
i!w!tym przypadku nale#y lub 
przynajmniej mo#na wskaza" 
jako powód nielokowanie 
farmaceutów w!systemie opieki 
zdrowotnej? By" mo#e. Bo cho" 
mo#na dopatrywa" si% takich 
przyczyn, to jednak mog& one 
le#e" gdzie indziej. Trudno si% 
nawet domy'la" gdzie. By" 
mo#e kiedy' to si% wyja'ni.

Dzi' natomiast warto skupi" si% na 
tym, by opieka farmaceutyczna 
wkroczy$a wreszcie do aptek i!na 
tym, by farmaceuci mogli jednak 
wzi&" udzia$ w!realizacji szczepie( 
przeciwko COVID-19. A!to oznacza 
szybkie i!sprawne ich przeszko-
lenie. Nie tylko rozpocz%cie 
szkole(, ale te# ich zako(czenie. 
I!zadbanie o!to, by jak najszybciej 
by$o wiadomo, jak w!praktyce 
b%d& wygl&da$y te szczepienia.

To b%dzie wa#ny element 
w!procesie „wszczepiania” aptek 
i!farmaceutów do systemu 
ochrony zdrowia. „Wszczepiania”, 
które mo#e system wzmocni", 
zdj&" cz%'" obowi&zków z!barków 
lekarzy, piel%gniarek i!po$o#nych, 
poprawi" sytuacj% zawodow& 
i!)nansow& farmaceutów 
i!jednocze'nie zwi%kszy" poczucie 
bezpiecze(stwa pacjentów.

Ma$gorzata Grosman

1)

Levetiracetam Accord, lewetyracetam 100 mg/ml, roztwór doustny. Ka!dy ml roztworu zawiera 100 mg 
lewetyracetamu. Substancje pomocnicze o znanym dzia"aniu: Ka!dy ml roztworu zawiera 1,5 mg metylu 
parahydroksybenzoesanu (E 218), 0,18 mg propylu parahydroksybenzoesanu (E 216) i 300 mg maltitolu ciek"ego (E 
965). Pe"ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.l Charakterystyki Produktu Leczniczego. Wskazania do 
stosowania. Produkt Levetiracetam Accord jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów cz#$ciowych lub 
cz#$ciowych wtórnie uogólnionych u doros"ych i m"odzie!y w wieku od 16% lat z nowo rozpoznan& padaczk&. Produkt 
Levetiracetam Accord jest wskazany jako terapia wspomagaj&ca: w leczeniu napadów cz#$ciowych lub cz#$ciowych 
wtórnie uogólnionych u doros"ych, m"odzie!y, dzieci i niemowl&t w wieku od 1.%miesi&ca !ycia z padaczk&. W leczeniu 
napadów mioklonicznych u doros"ych i m"odzie!y w wieku od 12%lat z m"odzie'cz& padaczk& miokloniczn&. W leczeniu 
napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u doros"ych i m"odzie!y w% wieku od 12% lat z idiopatyczn& 
padaczk& uogólnion&. Dawkowanie i sposób podawania. Monoterapia: doro!li i m"odzie# w wieku od 16$lat. Pocz&tkowa 
dawka wynosi 250%mg dwa razy na dob#, powinna by( ona zwi#kszona do pocz&tkowej dawki terapeutycznej 500 mg 
dwa razy na dob# po dwóch tygodniach. W zale!no$ci od odpowiedzi klinicznej, dawk# dobow& mo!na zwi#ksza( co dwa 
tygodnie o 250%mg dwa razy na dob#. Maksymalna dawka wynosi 1500%mg dwa razy na dob#. Terapia wspomagaj%ca: 
doro!li (&18$ lat) i m"odzie# (od 12 do 17$ lat) o masie cia"a 50$ kg lub wi'cej. Pocz&tkowa dawka terapeutyczna wynosi 
500%mg dwa razy na dob#. Dawk# t# mo!na podawa( od pierwego dnia leczenia. W zale!no$ci od odpowiedzi klinicznej 
i tolerancji, dawk# dobow& mo!na zwi#kszy( do 1%500%mg dwa razy na dob#. Dawkowanie mo!na zmienia(, zwi#kszaj&c 
lub zmniejszaj&c dawk# dobow& o 500%mg dwa razy na dob#, co dwa do czterech tygodni. Zako'czenie podawania. Je$li 
leczenie lewetyracetamem ma by( zako'czone, zaleca si# jego stopniowe odstawianie [np. doro$li i m"odzie! o masie 
cia"a powy!ej 50 kg: zmniejszanie dawki o 500 mg dwa razy na dob# co dwa do czterech tygodni; niemowl#ta w wieku 
6 miesiecy i starsze, dzieci i m"odzie! o masie cia"a poni!ej 50 kg: zmniejszanie dawki o nie wi#cej ni! 10 mg/kg mc. 
dwa razy na dob# co dwa tygodnie); niemowl#ta (w wieku do 6 miesi#cy): zmniejszanie dawki o nie wi#cej ni! 7 mg/
kg mc. dwa razy na dob# co dwa tygodnie]. Szczególne grupy pacjentów. Osoby w podesz"ym wieku (powy#ej 65 lat). 

U osób w podesz"ym wieku z zaburzon& czynno$ci& nerek zaleca si# dostosowanie dawki (patrz „Zaburzenia czynno$ci 
nerek” poni!ej). Zaburzenia czynno!ci nerek. Dawk# dobow& ustala si# indywidualnie w zale!no$ci od czynno$ci 
nerek. U doros"ych pacjentów dawkowanie nale!y dostosowa( zgodnie z poni!sz& tabel&. Aby skorzysta( z tabeli 
dawkowania, trzeba obliczy( klirens kreatyniny u pacjenta (CLkr.) w ml/min. Klirens kreatyniny w ml/min mo!na obliczy( 
na podstawie st#!enia kreatyniny w surowicy (w%mg/dl) u doros"ych i m"odzie!y o masie cia"a 50%kg i wi#cej, pos"uguj&c 
si# nast#puj&cym wzorem:
 [140 – wiek (lata)] x masa cia"a (kg)
CLkr (ml/min) =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (x 0,85 dla kobiet)
 72 x st#!enie kreatyniny w surowicy (mg/dl)
Nast#pnie nale!y okre$li( CLkr. dostosowany do powierzchni cia"a (body surface area, BSA) wed"ug poni!szego 
wzoru: 
 CLkr (ml/min)
CLkr (ml/min/1,73 m2) = –––––––––––––––––––––––– x 1,73
 Powierzchnia cia"a (m2)
Dostosowanie dawkowania u doros"ych i m"odzie!y o masie cia"a powy!ej 50%kg z zaburzon& czynno$ci& nerek: Czynno$( 
prawid"owa – Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2) )80; dawka i cz#sto$( stosowania: 500 do 1500% mg dwa razy na 
dob# odpowiednio gdy: niewielkie zaburzenie czynno$ci (50–79) – 500 do 1000%mg dwa razy na dob#; Umiarkowane 
zaburzenie czynno$ci (30–49) – 250 do 750%mg dwa razy na dob#; Ci#!kie zaburzenie czynno$ci (<30) – 250 do 500%mg 
dwa razy na dob#; schy"kowa niewydolno$( nerek pacjenci poddawani dializie (l) (–) 500 do 1000%mg jeden raz na dob#(2). 
(1) pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka pocz&tkowa 750% mg. (2) po dializie zalecana jest 
dawka uzupe"niaj&ca 250%do 500%mg. U dzieci z zaburzon& czynno$ci& nerek, dawki lewetyracetamu nale!y dostosowa( 
w zale!no$ci od czynno$ci nerek, poniewa! klirens lewetyracetamu jest z ni& zwi&zany. Niniejsze zalecenie jest oparte 
na badaniu przeprowadzonym u doros"ych pacjentów z zaburzon& czynno$ci& nerek. U m"odszej m"odzie!y, dzieci 
i niemowl&t klirens kreatyniny w ml/min/1,73%m2 mo!na obliczy( na podstawie st#!enia kreatyniny w surowicy (mg/dl), 

korzystaj&c z poni!szego wzoru (wzór Schwartza):
 Wzrost (cm) x ks
CLkr (ml/min/1,73%m2) =  ––––––––––––––––––––––––––––
 St#!enie kreatyniny (mg/dl)
ks= 0,45 u niemowl&t urodzonych w terminie, w wieku do 1. roku !ycia; ks= 0,55 u dzieci w wieku poni!ej 13%lat i m"odzie!y 
p"ci !e'skiej; ks= 0,7 u m"odzie!y p"ci m#skiej. Dostosowanie dawkowania u niemowl&t, dzieci i m"odzie!y o masie cia"a 
poni!ej 50 kg z zaburzon& czynno$ci& nerek:

Grupa Klirens 
kreatyniny 
(ml/min/
1,73!m2)

Dawka i cz"sto#$ stosowania (1)

Niemowl"ta od 1 do poni%ej 
6!miesi"cy

Niemowl"ta i dzieci od 6 do 
23!miesi"cy, dzieci i m&odzie% 
o masie cia&a mniejszej ni% 50!kg

Czynno$( prawid"owa )80 7 do 21 mg/kg mc. (0,07 do 0,21 ml/
kg mc.) dwa razy na dob# 

10 do 30 mg/kg mc. (0,10 do 0,30 
ml/kg mc.) dwa razy na dob# 

Niewielkie zaburzenie 
czynno$ci

50–79 7 do 14 mg/kg mc. (0,07 do 0,14 ml/
kg mc.) dwa razy na dob# 

10 do 20 mg/kg mc. (0,10 do 0,20 
ml/kg mc.) dwa razy na dob#

Umiarkowane zaburzenie 
czynno$ci

30–49 3,5 do 10,5 mg/kg mc. (0,035 do 
0,105 ml/kg mc.) dwa razy na dob# 

5 do 15 mg/kg mc. (0,05 do 0,15 ml/
kg mc.) dwa razy na dob#

Ci#!kie zaburzenie 
czynno$ci

<30 3,5 do 7 mg/kg mc. (0,035 do 0,07 
ml/kg mc.) dwa razy na dob# 

5 do 10 mg/kg mc. (0,05 do 0,10 ml/
kg mc.) dwa razy na dob# 

Schy"kowa niewydolno$( 
nerek, pacjenci 
poddawani dializie 

–– 7 do 14 mg/kg mc. (0,07 do 0,14 ml/
kg mc.) jeden raz na dob# (2) (4)

10 do 20 mg/kg mc. (0,10 do 0,20 
ml/kg mc.) jeden raz na dob# (3) (5)
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Levetiracetam Accord, lewetyracetam 100 mg/ml, roztwór doustny. Ka!dy ml roztworu zawiera 100 mg 
lewetyracetamu. Substancje pomocnicze o znanym dzia"aniu: Ka!dy ml roztworu zawiera 1,5 mg metylu 
parahydroksybenzoesanu (E 218), 0,18 mg propylu parahydroksybenzoesanu (E 216) i 300 mg maltitolu ciek"ego (E 
965). Pe"ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.l Charakterystyki Produktu Leczniczego. Wskazania do 
stosowania. Produkt Levetiracetam Accord jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów cz#$ciowych lub 
cz#$ciowych wtórnie uogólnionych u doros"ych i m"odzie!y w wieku od 16% lat z nowo rozpoznan& padaczk&. Produkt 
Levetiracetam Accord jest wskazany jako terapia wspomagaj&ca: w leczeniu napadów cz#$ciowych lub cz#$ciowych 
wtórnie uogólnionych u doros"ych, m"odzie!y, dzieci i niemowl&t w wieku od 1.%miesi&ca !ycia z padaczk&. W leczeniu 
napadów mioklonicznych u doros"ych i m"odzie!y w wieku od 12%lat z m"odzie'cz& padaczk& miokloniczn&. W leczeniu 
napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u doros"ych i m"odzie!y w% wieku od 12% lat z idiopatyczn& 
padaczk& uogólnion&. Dawkowanie i sposób podawania. Monoterapia: doro!li i m"odzie# w wieku od 16$lat. Pocz&tkowa 
dawka wynosi 250%mg dwa razy na dob#, powinna by( ona zwi#kszona do pocz&tkowej dawki terapeutycznej 500 mg 
dwa razy na dob# po dwóch tygodniach. W zale!no$ci od odpowiedzi klinicznej, dawk# dobow& mo!na zwi#ksza( co dwa 
tygodnie o 250%mg dwa razy na dob#. Maksymalna dawka wynosi 1500%mg dwa razy na dob#. Terapia wspomagaj%ca: 
doro!li (&18$ lat) i m"odzie# (od 12 do 17$ lat) o masie cia"a 50$ kg lub wi'cej. Pocz&tkowa dawka terapeutyczna wynosi 
500%mg dwa razy na dob#. Dawk# t# mo!na podawa( od pierwego dnia leczenia. W zale!no$ci od odpowiedzi klinicznej 
i tolerancji, dawk# dobow& mo!na zwi#kszy( do 1%500%mg dwa razy na dob#. Dawkowanie mo!na zmienia(, zwi#kszaj&c 
lub zmniejszaj&c dawk# dobow& o 500%mg dwa razy na dob#, co dwa do czterech tygodni. Zako'czenie podawania. Je$li 
leczenie lewetyracetamem ma by( zako'czone, zaleca si# jego stopniowe odstawianie [np. doro$li i m"odzie! o masie 
cia"a powy!ej 50 kg: zmniejszanie dawki o 500 mg dwa razy na dob# co dwa do czterech tygodni; niemowl#ta w wieku 
6 miesiecy i starsze, dzieci i m"odzie! o masie cia"a poni!ej 50 kg: zmniejszanie dawki o nie wi#cej ni! 10 mg/kg mc. 
dwa razy na dob# co dwa tygodnie); niemowl#ta (w wieku do 6 miesi#cy): zmniejszanie dawki o nie wi#cej ni! 7 mg/
kg mc. dwa razy na dob# co dwa tygodnie]. Szczególne grupy pacjentów. Osoby w podesz"ym wieku (powy#ej 65 lat). 

U osób w podesz"ym wieku z zaburzon& czynno$ci& nerek zaleca si# dostosowanie dawki (patrz „Zaburzenia czynno$ci 
nerek” poni!ej). Zaburzenia czynno!ci nerek. Dawk# dobow& ustala si# indywidualnie w zale!no$ci od czynno$ci 
nerek. U doros"ych pacjentów dawkowanie nale!y dostosowa( zgodnie z poni!sz& tabel&. Aby skorzysta( z tabeli 
dawkowania, trzeba obliczy( klirens kreatyniny u pacjenta (CLkr.) w ml/min. Klirens kreatyniny w ml/min mo!na obliczy( 
na podstawie st#!enia kreatyniny w surowicy (w%mg/dl) u doros"ych i m"odzie!y o masie cia"a 50%kg i wi#cej, pos"uguj&c 
si# nast#puj&cym wzorem:
 [140 – wiek (lata)] x masa cia"a (kg)
CLkr (ml/min) =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (x 0,85 dla kobiet)
 72 x st#!enie kreatyniny w surowicy (mg/dl)
Nast#pnie nale!y okre$li( CLkr. dostosowany do powierzchni cia"a (body surface area, BSA) wed"ug poni!szego 
wzoru: 
 CLkr (ml/min)
CLkr (ml/min/1,73 m2) = –––––––––––––––––––––––– x 1,73
 Powierzchnia cia"a (m2)
Dostosowanie dawkowania u doros"ych i m"odzie!y o masie cia"a powy!ej 50%kg z zaburzon& czynno$ci& nerek: Czynno$( 
prawid"owa – Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2) )80; dawka i cz#sto$( stosowania: 500 do 1500% mg dwa razy na 
dob# odpowiednio gdy: niewielkie zaburzenie czynno$ci (50–79) – 500 do 1000%mg dwa razy na dob#; Umiarkowane 
zaburzenie czynno$ci (30–49) – 250 do 750%mg dwa razy na dob#; Ci#!kie zaburzenie czynno$ci (<30) – 250 do 500%mg 
dwa razy na dob#; schy"kowa niewydolno$( nerek pacjenci poddawani dializie (l) (–) 500 do 1000%mg jeden raz na dob#(2). 
(1) pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka pocz&tkowa 750% mg. (2) po dializie zalecana jest 
dawka uzupe"niaj&ca 250%do 500%mg. U dzieci z zaburzon& czynno$ci& nerek, dawki lewetyracetamu nale!y dostosowa( 
w zale!no$ci od czynno$ci nerek, poniewa! klirens lewetyracetamu jest z ni& zwi&zany. Niniejsze zalecenie jest oparte 
na badaniu przeprowadzonym u doros"ych pacjentów z zaburzon& czynno$ci& nerek. U m"odszej m"odzie!y, dzieci 
i niemowl&t klirens kreatyniny w ml/min/1,73%m2 mo!na obliczy( na podstawie st#!enia kreatyniny w surowicy (mg/dl), 

korzystaj&c z poni!szego wzoru (wzór Schwartza):
 Wzrost (cm) x ks
CLkr (ml/min/1,73%m2) =  ––––––––––––––––––––––––––––
 St#!enie kreatyniny (mg/dl)
ks= 0,45 u niemowl&t urodzonych w terminie, w wieku do 1. roku !ycia; ks= 0,55 u dzieci w wieku poni!ej 13%lat i m"odzie!y 
p"ci !e'skiej; ks= 0,7 u m"odzie!y p"ci m#skiej. Dostosowanie dawkowania u niemowl&t, dzieci i m"odzie!y o masie cia"a 
poni!ej 50 kg z zaburzon& czynno$ci& nerek:

Grupa Klirens 
kreatyniny 
(ml/min/
1,73!m2)

Dawka i cz"sto#$ stosowania (1)

Niemowl"ta od 1 do poni%ej 
6!miesi"cy

Niemowl"ta i dzieci od 6 do 
23!miesi"cy, dzieci i m&odzie% 
o masie cia&a mniejszej ni% 50!kg

Czynno$( prawid"owa )80 7 do 21 mg/kg mc. (0,07 do 0,21 ml/
kg mc.) dwa razy na dob# 

10 do 30 mg/kg mc. (0,10 do 0,30 
ml/kg mc.) dwa razy na dob# 

Niewielkie zaburzenie 
czynno$ci

50–79 7 do 14 mg/kg mc. (0,07 do 0,14 ml/
kg mc.) dwa razy na dob# 

10 do 20 mg/kg mc. (0,10 do 0,20 
ml/kg mc.) dwa razy na dob#

Umiarkowane zaburzenie 
czynno$ci

30–49 3,5 do 10,5 mg/kg mc. (0,035 do 
0,105 ml/kg mc.) dwa razy na dob# 

5 do 15 mg/kg mc. (0,05 do 0,15 ml/
kg mc.) dwa razy na dob#

Ci#!kie zaburzenie 
czynno$ci

<30 3,5 do 7 mg/kg mc. (0,035 do 0,07 
ml/kg mc.) dwa razy na dob# 

5 do 10 mg/kg mc. (0,05 do 0,10 ml/
kg mc.) dwa razy na dob# 

Schy"kowa niewydolno$( 
nerek, pacjenci 
poddawani dializie 

–– 7 do 14 mg/kg mc. (0,07 do 0,14 ml/
kg mc.) jeden raz na dob# (2) (4)

10 do 20 mg/kg mc. (0,10 do 0,20 
ml/kg mc.) jeden raz na dob# (3) (5)
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(1) W przypadku dawek poni!ej 250" mg, dawek, które nie s# wielokrotno$ci# 250 mg i gdy zalecanej dawki nie 
mo!na uzyska% przez przyj&cie kilku tabletek, oraz pacjentów niezdolnych do po'ykania tabletek, nale!y stosowa% 
lewetyracetam w roztworze doustnym. 

(2)  pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycaj#ca 10,5"mg/kg mc. (0,105"ml/kg mc.) 
(3)  pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycaj#ca 15"mg/kg mc. (0,15"ml/kg mc.) 
(4)  po dializie zalecana jest dawka uzupe'niaj#ca 3,5 do 7"mg/kg mc. (0,035 do 0,07"ml/kg mc.)
(5)  po dializie zalecana jest dawka uzupe'niaj#ca 5 do 10"mg/kg mc. (0,05 do 0,10"ml/kg mc.). 
Zaburzenia czynno$ci w#troby. U pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynno$ci w#troby nie ma 
potrzeby dostosowania dawki. U pacjentów z ci&!kim zaburzeniem czynno$ci w#troby, klirens kreatyniny mo!e nie 
oddawa% w pe'ni stopnia rzeczywistej, wspó'istniej#cej niewydolno$ci nerek. Z tego wzgl&du, zaleca si& zmniejszenie 
podtrzymuj#cej dawki dobowej o 50%, gdy klirens kreatyniny wynosi <60 ml/min/1,73" m2. Dzieci i m'odzie!. Lekarz 
powinien zaleci% najw'a$ciwsz# posta% farmaceutyczn# i moc, w zale!no$ci od wieku, masy cia'a i dawkowania. Produkt 
w postaci tabletki nie jest dostosowany do podawania niemowl&tom i dzieciom w wieku poni!ej 6" lat. Lewetyracetam 
roztwór doustny jest postaci# zalecan# do stosowania w tej grupie pacjentów. Ponadto, dost&pne moce tabletek nie 
s# odpowiednie do pocz#tkowego leczenia dzieci o masie cia'a mniejszej ni! 25" kg, dla pacjentów niezdolnych do 
po'ykania tabletek ani do podawania dawek poni!ej"250"mg. We wszystkich powy!szych przypadkach nale!y stosowa% 
lewetyracetam roztwór doustny. Monoterapia. Nie ustalono skuteczno$ci i bezpiecze(stwa stosowania lewetyracetamu 
w monoterapii u dzieci i m'odzie!y w wieku poni!ej 16"lat. Brak dost&pnych danych. Terapia wspomagaj!ca u niemowl!t 
i dzieci w wieku od 6 do 23"miesi#cy, dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i m$odzie%y (w wieku od 12 do 17 lat) o masie cia$a mniejszej 
ni% 50" kg. Pocz#tkowa dawka terapeutyczna wynosi 10 mg/kg mc. dwa razy na dob&. W zale!no$ci od odpowiedzi 
klinicznej i tolerancji, dawk& dobow# mo!na zwi&kszy% do 30 mg/kg mc. dwa razy na dob&. Zmiany dawkowania 
nie powinny przekracza% zmniejszania lub zwi&kszania dawki o 10 mg/kg mc. dwa razy na dob&, co dwa tygodnie. 
Nale!y stosowa% najni!sz# skuteczn# dawk&. Dawkowanie u dzieci o masie cia'a 50 kg lub wi&kszej jest takie samo jak 
u doros'ych. Zalecana dawka dla niemowl#t w wieku od 6 miesi&cy, dzieci i m'odzie!y; 

Masa cia'a Dawka pocz#tkowa:
10 mg/kg mc. dwa razy na dob&

Dawka maksymalna:
30 mg/kg mc. dwa razy na dob&

6 kg (1) 60 mg (0,6 ml) dwa razy na dob& 180 mg (1,8 ml) dwa razy na dob&
10 kg (1) 100 mg (1 ml) dwa razy na dob& 300 mg (3 ml) dwa razy na dob&
15 kg (1) 150 mg (1,5 ml) dwa razy na dob& 450 mg (4,5 ml) dwa razy na dob&
20 kg (1) 200 mg (2 ml) dwa razy na dob& 600 mg (6 ml) dwa razy na dob&
25 kg (1) 250 mg dwa razy na dob& 750 mg dwa razy na dob&
od 50 kg (2) 500 mg dwa razy na dob& 1500 mg dwa razy na dob&

(1)  U dzieci o masie cia'a 25 kg lub mniejszej zaleca si& rozpocz#% leczenie produktem Levetiracetam Accord w postaci 
roztworu doustnego.

(2)  Dawka u dzieci i m'odzie!y o masie cia'a 50 kg lub wi&kszej jest taka sama, jak u doros'ych. Terapia wspomagaj!ca 
u niemowl!t w wieku od 1 miesi!ca %ycia do poni%ej 6 miesi#cy. Pocz#tkowa dawka terapeutyczna wynosi 7 mg/kg mc. 
dwa razy na dob&. W zale!no$ci od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawk& dobow# mo!na zwi&kszy% do 21 mg/kg 
mc. dwa razy na dob&. Zmiany dawkowania nie powinny przekracza% zmniejszania lub zwi&kszania dawki o 7 mg/kg 
mc. dwa razy na dob&, co dwa tygodnie. Nale!y stosowa% najmniejsz# skuteczn# dawk&. Leczenie niemowl#t nale!y 
rozpoczyna% od podawania produktu Levetiracetam Accord w postaci roztworu doustnego. Zalecana dawka dla 
niemowl#t w wieku od 1 miesi#ca !ycia do poni!ej 6 miesi&cy:

Masa cia'a Dawka pocz#tkowa:
7 mg/kg mc. dwa razy na dob&

Dawka maksymalna:
21 mg/kg mc. dwa razy na dob&

4 kg 28 mg (0,3 ml) dwa razy na dob& 84 mg (0,85 ml) dwa razy na dob&
5 kg 35 mg (0,35 ml) dwa razy na dob& 105 mg (1,05 ml) dwa razy na dob&
7 kg 49 mg (0,5 ml) dwa razy na dob& 147 mg (1,5 ml) dwa razy na dob&

Dost&pne s# trzy rodzaje opakowania: – butelka 300 ml ze strzykawk# doustn# 10 ml (podaj#c# do 1000 mg 
lewetyracetamu) podzia'k# co 0,25 ml (25 mg). Ten rodzaj opakowania nale!y przeznaczy% dla dzieci w wieku 4 lat 
i starszych, m'odzie!y i doros'ych. – butelka 150 ml ze strzykawk# doustn# 3 ml (podaj#c# do 300 mg lewetyracetamu) 
z podzia'k# co 0,1 ml (10 mg). W celu zapewnienia dok'adnego dawkowania t& wielko$% opakowania nale!y przeznaczy% 
dla niemowl#t i ma'ych dzieci w wieku od 6 miesi&cy do poni!ej 4 lat. – butelka 150 ml ze strzykawk# doustn# 1 ml 
(podaj#c# do 100 mg lewetyracetamu) z podzia'k# co 0,05 ml (5 mg). W celu zapewnienia dok'adnego dawkowania t& 
wielko$% opakowania nale!y przeznaczy% dla niemowl#t w wieku 1 miesi#ca !ycia do poni!ej 6 miesi&cy. Sposób 
podawania. Roztwór doustny mo!na rozcie(czy% w szklance wody lub w butelce dziecka. Roztwór mo!e by% 
przyjmowany z posi'kiem lub bez posi'ku. Po podaniu doustnym lewetyracetam mo!e pozostawia% gorzki smak. 
Specjalne ostrze!enia i "rodki ostro!no"ci dotycz#ce stosowania. Zaburzenia czynno$ci nerek. Podawanie produktu 
Levetiracetam Accord pacjentom z zaburzeniami czynno$ci nerek mo!e wymaga% odpowiedniego dostosowania dawki. 
U pacjentów z ci&!kimi zaburzeniami czynno$ci w#troby zaleca si& ocen& czynno$ci nerek przed ustaleniem 
odpowiedniej dawki (patrz punkt 4.2). Ostre uszkodzenie nerek. Stosowanie lewetyracetamu bardzo rzadko wi#za'o si& 
z ostrym uszkodzeniem nerek, wyst&puj#cym od kilku dni do kilku miesi&cy po podaniu. Liczba krwinek. Opisywano 
rzadkie przypadki zmniejszenia liczby krwinek (neutropenia, agranulocytoza, leukopenia, ma'op'ytkowo$% 
i pancytopenia) zwi#zane z podawaniem lewetyracetamu, wyst&puj#ce g'ównie na pocz#tku leczenia. Zaleca si& badanie 
morfologii krwi u pacjentów znacznie os'abionych, z gor#czk#, nawracaj#cymi infekcjami lub zaburzeniami krzepni&cia 
krwi (patrz punkt 4.8 Samobójstwa. U pacjentów leczonych produktami przeciwpadaczkowymi,w tym lewetyracetamem, 
opisywano przypadki samobójstw, prób samobójczych oraz my$li i zachowa( samobójczych. Meta-analiza wyników 
randomizowanych, kontrolowanych placebo, bada( klinicznych z zastosowaniem przeciwpadaczkowych produktów 
leczniczych wykaza'a niewielkie zwi&kszenie ryzyka wyst&powania my$li i zachowa( samobójczych. Mechanizm tego 
dzia'ania nie jest znany. Dlatego nale!y monitorowa% pacjentów pod wzgl&dem wyst&powania depresji i (lub) my$li oraz 
zachowa( samobójczych i rozwa!y% odpowiednie leczenie. Nale!y zaleci% pacjentom (i opiekunom pacjentów), aby 
zg'aszali si& po pomoc medyczn#, je$li wyst#pi# objawy depresji i (lub) my$li oraz zachowania samobójcze. Nietypowe 
i agresywne zachowania. Lewetyracetam mo!e powodowa% objawy psychotyczne i zaburzenia behawioralne, w tym 
dra!liwo$% i agresywno$%. Pacjenci leczeni lewetyracetamem powinni by% monitorowani pod k#tem rozwoju objawów 
psychiatrycznych sugeruj#cych istotne zmiany nastroju i (lub) osobowo$ci. W przypadku zauwa!enia takich zachowa( 
nale!y rozwa!y% dostosowanie leczenia lub jego stopniowe zaprzestanie. Je!eli rozwa!ane jest przerwanie leczenia, 
nale!y zapozna% si& z punktem 4.2. Dzieci i m'odzie!. Dost&pne dane dotycz#ce stosowania u dzieci nie wskazuj# wp'ywu 
na wzrost i dojrzewanie. Jednak d'ugotrwa'y wp'yw na uczenie si&, inteligencj&, wzrost, funkcje endokrynologiczne, 
dojrzewanie i potencjalny wp'yw na p'odno$% pozostaj# nieznane. Substancje pomocnicze. Levetiracetam Accord 
zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) oraz propylu parahydroksybenzoesan (E216), które mog# powodowa% 
reakcj& alergiczn# (mo!liwe reakcje typu pó)nego). Zawiera tak!e maltitol ciek'y; pacjenci z rzadk# dziedziczn# 
nietolerancj# fruktozy nie powinni przyjmowa% tego produktu leczniczego. Wp$yw na p$odno"%, ci#!& i laktacj&. Kobiety 
w wieku rozrodczym. Kobiety w wieku rozrodczym powinny otrzyma% specjalistyczn# porad& medyczn#. U kobiety, która 
planuje zaj$% w ci#!&, nale!y oceni% leczenie lewetyracetamem. Tak jak w przypadku wszystkich leków 
przeciwpadaczkowych, nale!y unika% nag'ego przerywania leczenia lewetyracetamem, poniewa! mo!e to prowadzi% do 
napadów drgawkowych z odstawienia, które mog# mie% powa!ne konsekwencje dla kobiety i nienarodzonego dziecka. 
Je$li to tylko mo!liwe, preferuje si& monoterapi&, gdy! leczenie wieloma lekami przeciwpadaczkowymi (LPP) mo!e wi#za% 
si& z wi&kszym ryzykiem wad wrodzonych ni! monoterapia, w zale!no$ci od zastosowanych dodatkowych leków 
przeciwpadaczkowych. Ci#!a. Liczne dane z okresu po wprowadzeniu do obrotu, dotycz#ce ci&!arnych kobiet 
przyjmuj#cych lewetyracetam w monoterapii (ponad 1800, w tym ponad 1500 przyjmuj#cych go w pierwszym 
trymestrze ci#!y) nie wskazuj# na zwi&kszenie ryzyka du!ych wrodzonych wad rozwojowych u dziecka. Dane dotycz#ce 
neurorozwoju dzieci nara!onych in utero na monoterapi& levetiracetamem s# ograniczone, jednak!e bie!#ce badania 
epidemiologiczne (z udzia'em oko'o 100 dzieci) nie wskazuj# zwi&kszenia ryzyka zaburze( neurorozwojowych ani 
opó)nienia w rozwoju. Lewetyracetam mo!na stosowa% w ci#!y, je$li po dok'adnym przeanalizowaniu sytuacji zostanie to 
uznane za klinicznie potrzebne. W takich przypadkach zaleca si& przyjmowanie najmniejszej skutecznej dawki. Zmiany 
*zjologiczne zachodz#ce podczas ci#!y mog# wp'ywa% na st&!enie lewetyracetamu. Obserwowano zmniejszenie 
st&!enia lewetyracetamu w osoczubpodczas ci#!y. Jest ono bardziej wyra)ne w trzecim trymestrze (do 60% warto$ci 
wzgl&dem okresu wyj$ciowego, przed ci#!#). Kobietom w ci#!y stosuj#cym lewetyracetam nale!y zapewni% odpowiednie 
post&powanie kliniczne. Karmienie piersi#. Lewetyracetam przenika do mleka kobiecego. Z tego wzgl&du karmienie 
piersi# nie jest zalecane. Jednak, je!eli konieczne jest leczenie podczas karmienia piersi#, nale!y uwzgl&dniaj#c znaczenie 
karmienia piersi#, rozwa!y% stosunek korzy$ci do ryzyka zwi#zany z leczeniem. P'odno$%. W badaniach na zwierz&tach nie 
wykryto wp'ywu na p'odno$% (patrz punkt 5.3). Brak danych klinicznych, nie jest znane ryzyko u ludzi. Wp$yw na zdolno"% 
prowadzenia pojazdów i obs$ugiwania maszyn. Lewetyracetam ma niewielki lub umiarkowany wp'yw na zdolno$% 
prowadzenia pojazdów i obs'ugiwania maszyn. Z powodu ró!nic w osobniczej wra!liwo$ci, u niektórych pacjentów, 
szczególnie na pocz#tku leczenia lub podczas zwi&kszania dawki, mo!e wyst#pi% senno$% lub inne objawy ze strony 
o$rodkowego uk'adu nerwowego. Z tego wzgl&du, pacjentom wykonuj#cym czynno$ci z'o!one, zaleca si& ostro!no$%, 
np.: podczas prowadzenia pojazdów lub obs'ugiwania maszyn. Nie zaleca si& prowadzenia pojazdów ani obs'ugiwania 
urz#dze( mechanicznych, dopóki nie jest znany wp'yw leku na zdolno$% pacjenta do wykonywania tych czynno$ci. 
Dzia$ania niepo!#dane. Podsumowanie pro*lu bezpiecze(stwa. Do najcz&$ciej zg'aszanych dzia'a( niepo!#danych 
nale!a'y: zapalenie b'ony $luzowej nosa i gard'a, senno$%, ból g'owy, zm&czenie i zawroty g'owy. Przedstawiony poni!ej 
pro*l dzia'a( niepo!#danych sporz#dzono na podstawie zbiorczej analizy bada( klinicznych kontrolowanych placebo we 
wszystkich badanych wskazaniach, w których lewetyracetam podawano w sumie 3 416 pacjentom. Do uzyskanych 
danych w'#czono równie! informacje dotycz#ce stosowania lewetyracetamu w otwartych badaniach uzupe'niaj#cych 
oraz dane z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu. Pro*l bezpiecze(stwa lewetyracetamu jest na ogó' podobny 
we wszystkich grupach wiekowych (doro$li i dzieci) i zarejestrowanych wskazaniach w leczeniu  padaczki. Tabelaryczne 
zestawienie dzia'a( niepo!#danych. Dzia'ania niepo!#dane zg'aszane w badaniach klinicznych (u doros'ych, m'odzie!y, 
dzieci i niemowl#t" >1" miesi#ca !ycia) i po wprowadzeniu produktu do obrotu zosta'y przedstawione poni!ej wed'ug 
cz&sto$ci wyst&powania oraz uk'adów i narz#dów. Reakcje niepo!#dane uszeregowano wed'ug stopnia ci&!ko$ci, 
a cz&sto$% ich wyst&powania zosta'a okre$lona w nast&puj#cy sposób: bardzo cz&sto (+1/10); cz&sto (+1/100 do <1/10); 
niezbyt cz&sto (+1/1 000 do <1/100); rzadko (+1/10 000 do <1/1"000). Bardzo cz&sto: zapalenie b'ony $luzowej nosa i gard'a, 
senno$%, bóle g'owy. Cz&sto: jad'owstr&t, depresja, wrogo$%/ agresywno$%, l&k, bezsenno$%, nerwowo$%/dra!liwo$%, 
drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty g'owy (pochodzenia o$rodkowego), ospa'o$%, dr!enie, zawroty g'owy 
(pochodzenia b'&dnikowego), ból brzucha, biegunka, dyspepsja, wymioty, nudno$ci, kaszel, wysypka, astenia/zm&czenie. 
Niezbyt cz&sto: ma'op'ytkowo$c, leukopenia, zmniejszenie masy cia'a, zwi&kszenie masy cia'a, próby samobójcze, my$li 
samobójcze, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia zachowania, omamy, uczucie z'o$ci, spl#tanie, napady paniki, 
chwiejno$% emocjonalna/wahania nastroju, pobudzenie, niepami&%, zaburzenia pami&ci zaburzenia koordynacji ruchów/
ataksja, parestezja, zaburzenia koncentracji uwagi, podwójne widzenie, niewyra)ne widzenie, nieprawid'owe wyniki 
testów w#trobowych, 'ysienie, wyprysk, $wi#d, os'abienie mi&$ni, ból mi&$ni, urazy. Rzadko: infekcje, pancytopenia 
neutropenia, agranulocytoza, wysypka polekowa z eozyno*li# i objawami narz#dowymi (zespó' DRESS), nadwra!liwo$% 
(w tym obrz&k naczynioruchowy i ana*laksja), hiponatremia, samobójstwo, zaburzenia osobowo$ci, zaburzenia my$lenia, 
majaczenie, choreoatetoza, dyskineza, hiperkinezja, zaburzenia chodu, zapalenie trzustki, niewydolno$% w#troby, 
zapalenie w#troby, ostre uszkodzenie nerek,encefalopatia, martwica toksyczno-rozp'ywna naskórka, zespó' Stevensa-
Johnsona, rumie( wielopostaciowy, rabdomioliza i zwi&kszenie aktywno$ci fosfokinazy kreatynowej we krwi*. * Cz&sto$% 
wyst&powania jest znacz#co wi&ksza u Japo(czyków, w porównaniu z pacjentami nie pochodz#cymi z Japonii. Przypadki 
encefalopatii zazwyczaj wyst&powa'y na pocz#tku leczenia (w ci#gu kilku dni do kilkumiesi&cy) i by'y przemijaj#ce po 

przerwaniu leczenia. Opis wybranych dzia'a( niepo!#danych. Ryzyko wyst#pienia jad'owstr&tu jest wi&ksze w przypadku 
jednoczesnego podawania lewetyracetamu i topiramatu. W kilku przypadkach 'ysienia zaobserwowano ust#pienie zmian 
po odstawieniu lewetyracetamu. W kilku przypadkach pancytopenii zaobserwowano zahamowanie czynno$ci szpiku 
kostnego. Przypadki encefalopatii zazwyczaj wyst&powa'y na pocz#tku leczenia (w ci#gu kilku dni do kilku miesi&cy) i by'y 
odwracalne po przerwaniu leczenia. Dzieci i m'odzie!. W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo i otwartych 
badaniach uzupe'niaj#cych, lewetyracetam podawano 190"pacjentom w wieku od 1"miesi#ca !ycia do poni!ej 4"lat (60 
z nich otrzymywa'o lewetyracetam w badaniach kontrolowanych placebo)."W badaniach klinicznych kontrolowanych 
placebo i otwartych badaniach uzupe'niaj#cych, lewetyracetam podawano 645 pacjentom w wieku od 4 do 16"lat (233 
z nich otrzymywa'o lewetyracetam w badaniach kontrolowanych placebo). W obu grupach wiekowych, dane te 
uzupe'niono informacjami na temat stosowania lewetyracetamu uzyskanymi w okresie po wprowadzeniu produktu do 
obrotu. Dodatkowo, 101 niemowl#t w wieku poni!ej 12 miesi&cy otrzymywa'o lek w badaniu bezpiecze(stwa po 
dopuszczeniu do obrotu. Nie zidenty*kowano nowych zagro!e( zwi#zanych z bezpiecze(stwem stosowania 
lewetyracetamu u niemowl#t z padaczk#, w wieku poni!ej 12 miesi&cy. Pro*l dzia'a( niepo!#danych lewetyracetamu jest 
na ogó' podobny we wszystkich grupach wiekowych i zarejestrowanych wskazaniach w leczeniu padaczki. Dane 
dotycz#ce bezpiecze(stwa u dzieci uzyskane w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo by'y podobne do pro*lu 
bezpiecze(stwa lewetyracetamu u doros'ych, z wyj#tkiem dzia'a( niepo!#danych dotycz#cych zachowania i zaburze( 
psychicznych, które wyst&powa'y cz&$ciej u dzieci."U dzieci i m'odzie!y w wieku od 4 do 16" lat, cz&$ciej ni! w innych 
grupach wiekowych lub ni! to wynika z ogólnego pro*lu bezpiecze(stwa zg'aszano: wymioty (bardzo cz&sto, 11,2%), 
pobudzenie (cz&sto, 3,4%), wahania nastroju (cz&sto, 2,1%), chwiejno$% emocjonaln# (cz&sto, 1,7%), agresj& (cz&sto, 8,2%), 
zaburzenia zachowania (cz&sto, 5,6%) i ospa'o$% (cz&sto, 3,9%)." U niemowl#t i dzieci w wieku od 1" miesi#ca !ycia do 
poni!ej 4" lat, cz&$ciej ni! w innych grupach wiekowych lub w ramach ogólnego pro*lu bezpiecze(stwa zg'aszano: 
dra!liwo$% (bardzo cz&sto, 11,7%) i zaburzenia koordynacji ruchów (cz&sto, 3,3%). Badanie u dzieci i m'odzie!y, 
zaprojektowane w celu wykazania, !e produkt leczniczy nie jest gorszy (ang. non-inferiority), prowadzone metod# 
podwójnie $lepej próby i z grup# kontroln# placebo, dotycz#ce bezpiecze(stwa stosowania, ocenia'o wp'yw 
lewetyracetamu na funkcje poznawcze oraz neuropsychiczne u dzieci w wieku od 4 do 16"lat z napadami cz&$ciowymi. 
Stwierdzono, !e lewetyracetam nie ró!ni' si& (nie by' gorszy) od placebo pod wzgl&dem zmiany Z'o!onego wyniku testu 
pami&ci w cz&$ci Uwaga i pami&% Mi&dzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera-R (ang. Leiter-R Attention and Memory, 
Memory Screen Composite) wobec stanu wyj$ciowego, w populacji ze*niowanej przez protokó' badania. Wyniki dotycz#ce 
funkcji behawioralnych i emocjonalnych u pacjentów leczonych lewetyracetamem wskazywa'y pogorszenie w zakresie 
zachowa( agresywnych, co zmierzono w sposób standaryzowany i systematyczny z wykorzystaniem zwalidowanego 
narz&dzia – Kwestionariusza zachowa( dziecka Achenbacha (ang. CBCL – Achenbach Child Behavior Checklist). 
U pacjentów, którzy przyjmowali lewetyracetam w ramach d'ugoterminowego, otwartego badania obserwacyjnego, 
zazwyczaj nie" wyst&powa'o jednak pogorszenie w zakresie funkcji behawioralnych i emocjonalnych; w" szczególno$ci 
wyniki pomiarów dotycz#cych zachowa( agresywnych nie by'y gorsze od warto$ci wyj$ciowych. Zg$aszanie 
podejrzewanych dzia$a' niepo!#danych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zg'aszanie 
podejrzewanych dzia'a( niepo!#danych. Umo!liwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzy$ci do ryzyka 
stosowania produktu leczniczego. Osoby nale!#ce do fachowego personelu medycznego powinny zg'asza% wszelkie 
podejrzewane dzia'ania niepo!#dane za po$rednictwem krajowego systemu zg'aszania: bezpo$rednio do Departamentu 
Monitorowania Niepo!#danych Dzia'a( Produktów Leczniczych Urz&du 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. Wi&cej informacji w punkcie 4.8 ChPL. Wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1 
ChPL. Podmiot odpowiedzialny posiadaj#cy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. 
ul. Ta$mowa 7 02-677 Warszawa. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 24777. Data wydania pierwszego 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu / data przed!u"enia pozwolenia 01.06.2018. Data zatwierdzenia lub 
cz#$ciowej zmiany tekstu charakterystyki produktu leczniczego 14.12.2020. 
Kategoria dost&pno$ci: Rp-produkt leczniczy wydawany na recept&. Refundacja zgodnie z Obwieszczeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, $rodków spo!ywczych specjalnego 
przeznaczenia !ywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2021 r. Maksymalna dop'ata ponoszona przez 
pacjenta – 1 but. po 150 ml + strz. po 1 ml 4,82 z', 1 but. po 300 ml + strz. po 10 ml – 3,20 z' Urz&dowa cena detaliczna – 1 
but. po 150 ml + strz. po 1 ml 37,74 z', 1 but. po 300 ml + strz. po 10 ml – 71,90z' l Informacja Medyczna: Accord Healthcare 
Polska Sp. z o.o., ul. Ta$mowa 7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 577 28 00.
Na podstawie ChPL Levetiracetam Accord, 100 mg/ml, roztwor doustny z dnia 15.10.2019 r.

Levetiracetam Accord, lewetyracetam 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg, tabletki powlekane. Ka!da tabletka 
powlekana zawiera odpowiednio 250" mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg lewetyracetamu. Pe'ny wykaz substancji 
pomocniczych, patrz punkt 6.l Charakterystyki Produktu Leczniczego. Wskazania do stosowania. Produkt 
Lewetyracetam jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów cz&$ciowych lub cz&$ciowych wtórnie uogólnionych 
u doros'ych i m'odzie!y w wieku od 16" lat z nowo rozpoznan# padaczk#.Produkt Lewetyracetam jest wskazany jako 
terapia wspomagaj#ca: w leczeniu napadów cz&$ciowych lub cz&$ciowych wtórnie uogólnionych u doros'ych, m'odzie!y 
dzieci i niemowl#t w wieku od 1" miesi#ca z padaczk#. W leczeniu napadów mioklonicznych u doros'ych i m'odzie!y 
w wieku od 12" lat z m'odzie(cz# padaczk# miokloniczn#. W leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie 
uogólnionych u doros'ych i m'odzie!y w"wieku od 12" lat z idiopatyczn# padaczk# uogólnion#. Dawkowanie i sposób 
podawania. Dawkowanie: Monoterapia: doro&li i m$odzie% w wieku od 16" lat. Pocz#tkowa dawka terapeutyczna wynosi 
500"mg dwa razy na dob& i mo!e by% osi#gni&ta po dwóch tygodniach stosowania dawki 250"mg dwa razy na dob&. 
W zale!no$ci od odpowiedzi klinicznej, dawk& dobow# mo!na zwi&ksza% co dwa tygodnie o 250"mg dwa razy na dob&. 
Maksymalna dawka wynosi 1500"mg dwa razy na dob&. Terapia wspomagaj!ca: doro&li ('18"lat) i m$odzie% (od 12 do 17"lat) 
o masie cia$a 50" kg lub wi#cej. Pocz#tkowa dawka terapeutyczna wynosi 500" mg dwa razy na dob&. Dawk& t& mo!na 
podawa% od pierwego dnia leczenia. W zale!no$ci od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawk& dobow# mo!na zwi&kszy% 
do 1"500"mg dwa razy na dob&. Dawkowanie mo!na zmienia%, zwi&kszaj#c lub zmniejszaj#c dawk& dobow# o 500"mg dwa 
razy na dob&, co dwa do czterech tygodni. Zako(czenie podawania. Je$li leczenie lewetyracetamem ma by% zako(czone, 
zaleca si& jego stopniowe odstawianie [np. doro$li i m'odzie! o masie cia'a powy!ej 50"kg: zmniejszanie dawki o 500"mg 
dwa razy na dob&, co dwa do czterech tygodni; niemowl&ta w wieku powy!ej 6 miesi&cy, dzieci i m'odzie! o masie 
cia'a poni!ej 50"kg: zmniejszanie dawki o nie wi&cej ni! 10 mg/kg mc. dwa razy na dob&, co dwa tygodnie; niemowl&ta 
(w wieku do 6 miesi&cy): zmniejszanie dawki o nie wi&cej ni! 7 mg/kg mc. dwa razy na dob&, co dwa tygodnie]. Specjalne 
grupy pacjentów. Osoby w podesz$ym wieku (powy%ej 65 lat). U osób w podesz'ym wieku z zaburzon# czynno$ci# nerek 
zaleca si& dostosowanie dawki (patrz „Zaburzenia czynno$ci nerek” poni!ej). Zaburzenia czynno&ci nerek. Dawk& dobow# 
ustala si& indywidualnie w zale!no$ci od czynno$ci nerek. U doros'ych pacjentów dawkowanie nale!y dostosowa% 
zgodnie z poni!sz# tabel#. Aby skorzysta% z tabeli dawkowania, trzeba obliczy% klirens kreatyniny u pacjenta (CLkr.) w ml/
min. Klirens kreatyniny w ml/min mo!na obliczy% na podstawie st&!enia kreatyniny w surowicy (w"mg/dl) u doros'ych 
i m'odzie!y o masie cia'a 50"kg i wi&cej, pos'uguj#c si& nast&puj#cym wzorem:
 [140 – wiek (lata)] x masa cia'a (kg) 
CLkr (ml/min) =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (x 0,85 dla kobiet) 
 72 x st&!enie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Nast&pnie nale!y okre$li% CLkr. dostosowany do powierzchni cia'a (body surface area, BSA) wed'ug poni!szego 
wzoru: 
 CLkr (ml/min) 
CLkr (ml/min/1,73 m2) = –––––––––––––––––––––––– x 1,73 
 Powierzchnia cia'a (m2)
Dostosowanie dawkowania u doros'ych i m'odzie!y o masie cia'a powy!ej 50"kg z zaburzon# czynno$ci# nerek: Czynno$% 
prawid'owa – Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2) +80; dawka i cz&sto$% stosowania: 500 do 1500" mg dwa razy na 
dob& odpowiednio gdy: niewielkie zaburzenie czynno$ci (50–79) – 500 do 1000"mg dwa razy na dob&; Umiarkowane 
zaburzenie czynno$ci (30–49) – 250 do 750"mg dwa razy na dob&; Ci&!kie zaburzenie czynno$ci (<30) – 250 do 500"mg 
dwa razy na dob&; schy'kowa niewydolno$% nerek pacjenci poddawani dializie (l) (–) 500 do 1000"mg jeden raz na dob&(2). 
(1) pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka pocz#tkowa 750" mg(2) po dializie zalecana jest 
dawka uzupe'niaj#ca 250"do 500"mg. U dzieci z zaburzon# czynno$ci# nerek, dawki lewetyracetamu nale!y dostosowa% 
w zale!no$ci od czynno$ci nerek, poniewa! klirens lewetyracetamu jest z ni# zwi#zany. Niniejsze zalecenie jest oparte 
na badaniu przeprowadzonym u doros'ych pacjentów z zaburzon# czynno$ci# nerek. U m'odszej m'odzie!y, dzieci 
i niemowl#t klirens kreatyniny w ml/min/1,73"m2 mo!na obliczy% na podstawie st&!enia kreatyniny w surowicy (mg/dl), 
korzystaj#c z poni!szego wzoru (wzór Schwartza):
 Wzrost (cm) x ks 
CLkr (ml/min/1,73"m2) =  –––––––––––––––––––––––––––– 
 St&!enie kreatyniny (mg/dl)
ks= 0,45 u niemowl#t urodzonych w terminie, w wieku do 1. roku !ycia; ks= 0,55 u dzieci w wieku poni!ej 13"lat i m'odzie!y 
p'ci !e(skiej; ks= 0,7 u m'odzie!y p'ci m&skiej. Dostosowanie dawkowania u niemowl#t, dzieci i m'odzie!y o masie cia'a 
poni!ej 50 kg z zaburzon# czynno$ci# nerek:

Grupa Klirens 
kreatyniny 
(ml/min/ 
1,73%m2)

Dawka i cz#sto$& stosowania (1)

Niemowl#ta od 1 do poni"ej 
6%miesi#cy

Niemowl#ta i dzieci od 6 do 
23%miesi#cy, dzieci i m!odzie" 
o masie cia!a mniejszej ni" 50%kg

Czynno$% prawid'owa +80 7 do 21 mg/kg mc. (0,07 do 0,21 ml/
kg mc.) dwa razy na dob& 

10 do 30 mg/kg mc. (0,10 do 0,30 
ml/kg mc.) dwa razy na dob& 

Niewielkie zaburzenie 
czynno$ci

50–79 7 do 14 mg/kg mc. (0,07 do 0,14 ml/
kg mc.) dwa razy na dob& 

10 do 20 mg/kg mc. (0,10 do 0,20 
ml/kg mc.) dwa razy na dob&

Umiarkowane zaburzenie 
czynno$ci

30–49 3,5 do 10,5 mg/kg mc. (0,035 do 
0,105 ml/kg mc.) dwa razy na dob& 

5 do 15 mg/kg mc. (0,05 do 0,15 ml/
kg mc.) dwa razy na dob&

Ci&!kie zaburzenie 
czynno$ci

<30 3,5 do 7 mg/kg mc. (0,035 do 0,07 
ml/kg mc.) dwa razy na dob& 

5 do 10 mg/kg mc. (0,05 do 0,10 ml/
kg mc.) dwa razy na dob& 

Schy'kowa niewydolno$% 
nerek, pacjenci 
poddawani dializie 

–– 7 do 14 mg/kg mc. (0,07 do 0,14 ml/
kg mc.) jeden raz na dob& (2) (4)

10 do 20 mg/kg mc. (0,10 do 0,20 
ml/kg mc.) jeden raz na dob& (3) (5)

(1)  W przypadku dawek poni!ej 250" mg, dawek, które nie s# wielokrotno$ci# 250 mg i gdy zalecanej dawki nie 
mo!na uzyska% przez przyj&cie kilku tabletek, oraz pacjentów niezdolnych do po'ykania tabletek, nale!y stosowa% 
lewetyracetam w roztworze doustnym. 

(2)  pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycaj#ca 10,5"mg/kg mc. (0,105"ml/kg mc.) 
(3)  pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycaj#ca 15"mg/kg mc. (0,15"ml/kg mc.) 
(4)  po dializie zalecana jest dawka uzupe'niaj#ca 3,5 do 7"mg/kg mc. (0,035 do 0,07"ml/kg mc.) 
(5)  po dializie zalecana jest dawka uzupe'niaj#ca 5 do 10"mg/kg mc. (0,05 do 0,10"ml/kg mc.). 
Zaburzenia czynno$ci w#troby. U pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynno$ci w#troby nie ma 

potrzeby dostosowania dawki. U pacjentów z ci&!kim zaburzeniem czynno$ci w#troby, klirens kreatyniny mo!e nie 
oddawa% w pe'ni stopnia rzeczywistej, wspó'istniej#cej niewydolno$ci nerek. Z tego wzgl&du, zaleca si& zmniejszenie 
podtrzymuj#cej dawki dobowej o 50%, gdy klirens kreatyniny wynosi <60 ml/min/1,73" m2. Dzieci i m'odzie!. Lekarz 
powinien zaleci% najw'a$ciwsz# posta% farmaceutyczn# i moc, w zale!no$ci od wieku, masy cia'a i dawkowania. Produkt 
w postaci tabletki nie jest dostosowany do podawania niemowl&tom i dzieciom w wieku poni!ej 6" lat. Lewetyracetam 
roztwór doustny jest postaci# zalecan# do stosowania w tej grupie pacjentów. Ponadto, dost&pne moce tabletek nie s# 
odpowiednie do pocz#tkowego leczenia dzieci o masie cia'a mniejszej ni! 25"kg, dla pacjentów niezdolnych do po'ykania 
tabletek ani do podawania dawek poni!ej" 250" mg. We wszystkich powy!szych przypadkach nale!y stosowa% 
lewetyracetam roztwór doustny. Monoterapia. Nie ustalono skuteczno$ci i bezpiecze(stwa stosowania lewetyracetamu 
w monoterapii u dzieci i m'odzie!y w wieku poni!ej 16"lat. Brak dost&pnych danych. Terapia wspomagaj!ca u niemowl!t 
i dzieci w wieku od 6 do 23"miesi#cy, dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i m$odzie%y (w wieku od 12 do 17 lat) o masie cia$a mniejszej 
ni% 50"kg. Postaci# leku zalecan# do stosowania u niemowl#t i dzieci w wieku poni!ej 6" lat jest lewetyracetam roztwór 
doustny. U dzieci w wieku od 6 lat, w przypadku dawek poni!ej 250"mg, dawek, które nie s# wielokrotno$ci# 250 mg i gdy 
zalecanej dawki nie mo!na uzyska% przez przyj&cie kilku tabletek, oraz u pacjentów niezdolnych do po'ykania tabletek, 
nale!y stosowa% lewetyracetam w roztworze doustnym. Nale!y stosowa% najmniejsz# skuteczn# dawk&. Dawka 
pocz#tkowa u dzieci i m'odzie!y o masie cia'a 25 kg powinna wynosi% 250"mg dwa razy na dob&, dawka maksymalna za$ 
750" mg dwa razy na dob&. Dawka u dzieci o masie cia'a 50 kg lub wi&kszej jest taka sama, jak u doros'ych. Terapia 
wspomagaj#ca u niemowl#t w wieku od 1" miesi#ca do poni!ej 6" miesi&cy. Postaci# odpowiedni# do stosowania 
u niemowl#t jest roztwór doustny. Sposób podawania. Tabletki powlekane nale!y przyjmowa% doustnie, po'yka% 
popijaj#c wystarczaj#c# ilo$ci# p'ynu, z posi'kiem lub bez posi'ku. Po podaniu doustnym lewetyracetam mo!e 
pozostawia% gorzki smak. Dawka dobowa jest podawana w dwóch równo podzielonych dawkach. Specjalne 
ostrze"enia i $rodki ostro"no$ci dotycz'ce stosowania. Zaburzenia czynno$ci nerek. Podawanie lewetyracetamu 
pacjentom z zaburzeniem czynno$ci nerek mo!e wymaga% odpowiedniego dostosowania dawki. U pacjentów z ci&!kim 
zaburzeniem czynno$ci w#troby zaleca si& ocen& czynno$ci nerek przed ustaleniem odpowiedniej dawki (patrz punkt 
4.2). Ostre uszkodzenie nerek. Stosowanie lewetyracetamu wi#za'o si& bardzo rzadko z ostrym uszkodzeniem nerek, 
z czasem wyst#pienia od kilku dni do kilku miesi&cy po podaniu. Liczba krwinek. Opisywano rzadkie przypadki 
zmniejszenia liczby krwinek (neutropenia, agranulocytoza, leukopenia, ma'op'ytkowo$% i pancytopenia) zwi#zane 
z podawaniem lewetyracetamu, wyst&puj#ce g'ównie na pocz#tku leczenia. Zaleca si& badanie morfologii krwi 
u pacjentów znacznie os'abionych, z gor#czk#, nawracaj#cymi infekcjami lub zaburzeniami krzepni&cia krwi (patrz punkt 
4.8). Samobójstwa. U pacjentów leczonych produktami przeciwpadaczkowymi, w tym lewetyracetamem, opisywano 
przypadki samobójstw, prób samobójczych oraz my$li i zachowa( samobójczych. Meta-analiza wyników 
randomizowanych, kontrolowanych placebo, bada( klinicznych z zastosowaniem przeciwpadaczkowych produktów 
leczniczych wykaza'a niewielkie zwi&kszenie ryzyka wyst&powania my$li i zachowa( samobójczych. Mechanizm tego 
dzia'ania nie jest znany. Dlatego nale!y monitorowa% pacjentów pod wzgl&dem wyst&powania depresji i (lub) my$li oraz 
zachowa( samobójczych i rozwa!y% odpowiednie leczenie. Nale!y zaleci% pacjentom (i opiekunom pacjentów), aby 
zg'aszali si& po pomoc medyczn#, je$li wyst#pi# objawy depresji i (lub) my$li oraz zachowania samobójcze. Nietypowe 
i agresywne zachowania. Lewetyracetam mo!e powodowa% objawy psychotyczne i zaburzenia behawioralne, w tym 
dra!liwo$%i agresywno$%. Pacjenci leczeni lewetyracetamem powinni by% monitorowani pod k#tem rozwoju objawów 
psychiatrycznych sugeruj#cych istotne zmiany nastroju i (lub) osobowo$ci. W przypadku zauwa!enia takich zachowa( 
nale!y rozwa!y% dostosowanie leczenia lub jego stopniowe zaprzestanie. Je!eli rozwa!ane jest przerwanie leczenia, 
nale!y zapozna% si& z punktem 4.2. Dzieci i m'odzie!. Produkt w postaci tabletki nie jest dostosowany do podawania 
niemowl&tom i dzieciom w wieku poni!ej 6"lat. Dost&pne dane dotycz#ce stosowania u dzieci nie wskazuj# wp'ywu na 
wzrost i dojrzewanie. Jednak d'ugotrwa'y wp'yw na uczenie si&, inteligencj&, wzrost, funkcje endokrynologiczne, 
dojrzewanie i potencjalny wp'yw na p'odno$% pozostaj# nieznane. Substancje pomocnicze. Tabletki powlekane 750 mg 
produktu Levetiracetam Accord zawieraj# barwnik !ó'cie( pomara(czow# FCF (E110), który mo!e wywo'ywa% reakcje 
alergiczne. Wp!yw na p!odno$&, ci'"# i laktacj#. Kobiety w wieku rozrodczym. Kobiety w wieku rozrodczym powinny 
otrzyma% specjalistyczn# porad& medyczn#. U kobiety, która planuje zaj$% w ci#!&, nale!y oceni% leczenie 
lewetyracetamem. Tak jak w przypadku wszystkich leków przeciwpadaczkowych, nale!y unika% nag'ego przerywania 
leczenia lewetyracetamem, poniewa! mo!e to prowadzi% do wyst#pienia napadów drgawkowych z odstawienia, które 
mog# mie% powa!ne konsekwencje dla kobiety i nienarodzonego dziecka. Je$li tylko mo!liwe, preferuje si& monoterapi&, 
gdy! leczenie wieloma lekami przeciwpadaczkowymi (LPP) mo!e wi#za% si& z wi&kszym ryzykiem wad wrodzonych ni! 
podczas monoterapii, w zale!no$ci od zastosowanych dodatkowych leków przeciwpadaczkowych. Ci#!a. Szeroki zakres 
danych z okresu po wprowadzeniu do obrotu, dotycz#cych ci&!arnych kobiet przyjmuj#cych lewetyracetam 
w monoterapii (ponad 1800, w tym ponad 1500 przyjmuj#cych go w pierwszym trymestrze ci#!y) nie wskazuje na 
zwi&kszenie ryzyka du!ych wrodzonych wad rozwojowych. Dane dotycz#ce neurorozwoju dzieci nara!onych in utero na 
monoterapi& produktem lewetyracetamem s# ograniczone, jednak!e bie!#ce badania epidemiologiczne (z udzia'em 
oko'o 100 dzieci) nie wskazuj# na zwi&kszone ryzyko zaburze( neurorozwojowych lub opó)nienia w rozwoju. 
Lewetyracetam mo!na stosowa% w ci#!y, je$li po dok'adnym przeanalizowaniu sytuacji, zostanie to uznane za klinicznie 
konieczne. W takich przypadkach zaleca si& przyjmowanie najni!szej skutecznej dawki. Zmiany *zjologiczne zachodz#ce 
podczas ci#!y mog# wp'ywa% na st&!enie lewetyracetamu. Obserwowano zmniejszenie st&!enia lewetyracetamu 
w osoczu podczas ci#!y. Zmniejszenie st&!enia jest bardziej wyra)ne w trzecim trymestrze (do 60% warto$ci wzgl&dem 
okresu wyj$ciowego, przed ci#!#). U kobiet w ci#!y stosuj#cych lewetyracetam nale!y zapewni% odpowiednie 
post&powanie kliniczne. Karmienie piersi#. Lewetyracetam przenika do mleka kobiecego. Z tego wzgl&du karmienie 
piersi# nie jest zalecane. Jednak, je!eli konieczne jest leczenie podczas karmienia piersi#, nale!y uwzgl&dniaj#c znaczenie 
karmienia piersi#, rozwa!y% stosunek korzy$ci do ryzyka zwi#zany z leczeniem. P'odno$%. W badaniach na zwierz&tach nie 
wykryto wp'ywu na p'odno$% (patrz punkt 5.3). Brak danych klinicznych, nie jest znane ryzyko u ludzi. Wp!yw na 
zdolno$& prowadzenia pojazdów i obs!ugiwania maszyn. Lewetyracetam ma niewielki lub umiarkowany wp'yw na 
zdolno$% prowadzenia pojazdów i obs'ugiwania urz#dze( mechanicznych. Z powodu ró!nic w osobniczej wra!liwo$ci, 
u niektórych pacjentów, szczególnie na pocz#tku leczenia lub podczas zwi&kszania dawki, mo!e wyst#pi% senno$% lub 
inne objawy ze strony o$rodkowego uk'adu nerwowego. Z tego wzgl&du, pacjentom wykonuj#cym czynno$ci z'o!one, 
zaleca si& ostro!no$%, np.: podczas prowadzenia pojazdów lub obs'ugiwania maszyn. Nie zaleca si& prowadzenia 
pojazdów ani obs'ugiwania urz#dze( mechanicznych, dopóki nie jest znany wp'yw leku na zdolno$% pacjenta do 
wykonywania tych czynno$ci. Dzia!ania niepo"'dania. Podsumowanie pro*lu bezpiecze(stwa. Do najcz&$ciej 
zg'aszanych reakcji niepo!#danych nale!a'o zapalenie b'ony $luzowej nosa i gard'a, senno$%, ból g'owy, zm&czenie 
i zawroty g'owy. Przedstawiony poni!ej pro*l dzia'a( niepo!#danych sporz#dzono na podstawie zbiorczej analizy bada( 
klinicznych kontrolowanych placebo we wszystkich badanych wskazaniach, w których lewetyracetam podawano 
w sumie 3 416 pacjentom. Do uzyskanych danych w'#czono równie! informacje dotycz#ce stosowania lewetyracetamu 
w otwartych badaniach uzupe'niaj#cych oraz dane z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu."Pro*l bezpiecze(stwa 
lewetyracetamu jest na ogó' podobny we wszystkich grupach wiekowych (doro$li i dzieci) i zarejestrowanych 
wskazaniach w leczeniu padaczki. Tabelaryczne zestawienie dzia'a( niepo!#danych. Dzia'ania niepo!#dane zg'aszane 
w badaniach klinicznych (u doros'ych, m'odzie!y, dzieci i niemowl#t">1"miesi#ca) i po wprowadzeniu produktu do obrotu 
zosta'y przedstawione poni!ej wed'ug cz&sto$ci wyst&powania oraz uk'adów i narz#dów. Reakcje niepo!#dane 
uszeregowano wed'ug stopnia ci&!ko$ci, a cz&sto$% ich wyst&powania zosta'a okre$lona w nast&puj#cy sposób: bardzo 
cz&sto (+1/10); cz&sto (+1/100 do <1/10); niezbyt cz&sto (+1/1 000 do <1/100); rzadko (+1/10 000 do <1/1"000) i bardzo 
rzadko (<1/10" 000). Bardzo cz&sto: zapalenie b'ony $luzowej nosa i gard'a, senno$%, bóle g'owy. Cz&sto: jad'owstr&t, 
depresja, wrogo$%/ agresywno$%, l&k, bezsenno$%, nerwowo$%/dra!liwo$%, drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty 
g'owy (pochodzenia o$rodkowego), ospa'o$%, dr!enie, zawroty g'owy (pochodzenia b'&dnikowego), ból brzucha, 
biegunka, dyspepsja, wymioty, nudno$ci, kaszel, wysypka, astenia/zm&czenie. Niezbyt cz&sto: ma'op'ytkowo$c, 
leukopenia, zmniejszenie masy cia'a, zwi&kszenie masy cia'a, próby samobójcze, my$li samobójcze, zaburzenia 
psychotyczne, zaburzenia zachowania, omamy, uczucie z'o$ci, spl#tanie, napady paniki, chwiejno$% emocjonalna/
wahania nastroju, pobudzenie, niepami&%, zaburzenia pami&ci zaburzenia koordynacji ruchów/ataksja, parestezja, 
zaburzenia koncentracji uwagi, podwójne widzenie, niewyra)ne widzenie, nieprawid'owe wyniki testów w#trobowych, 
'ysienie, wyprysk, $wi#d, os'abienie mi&$ni, ból mi&$ni, urazy. Rzadko: infekcje, pancytopenia neutropenia, 
agranulocytoza, wysypka polekowa z eozyno*li# i objawami narz#dowymi (zespó' DRESS), nadwra!liwo$% (w tym obrz&k 
naczynioruchowy i ana*laksja), hiponatremia, samobójstwo, zaburzenia osobowo$ci, zaburzenia my$lenia, majaczenie, 
choreoatetoza, dyskineza, hiperkinezja, zaburzenia chodu, Encefalopatia, zapalenie trzustki, niewydolno$% w#troby, 
zapalenie w#troby, ostre uszkodzenie nerek, martwica toksyczno-rozp'ywna naskórka, zespó' Stevensa-Johnsona, rumie( 
wielopostaciowy, rabdomioliza i zwi&kszenie aktywno$ci fosfokinazy kreatynowej we krwi*. *"Cz&sto$% wyst&powania jest 
znacz#co wi&ksza u Japo(czyków, w porównaniu z pacjentami nie pochodz#cymi z Japonii. Opis wybranych dzia'a( 
niepo!#danych. Ryzyko wyst#pienia jad'owstr&tu jest wi&ksze w przypadku jednoczesnego podawania lewetyracetamu 
i topiramatu. W kilku przypadkach 'ysienia zaobserwowano ust#pienie zmian po odstawieniu lewetyracetamu. W kilku 
przypadkach pancytopenii zaobserwowano zahamowanie czynno$ci szpiku kostnego. Przypadki encefalopatii zazwyczaj 
wyst&powa'y na pocz#tku leczenia (w ci#gu kilku dni do kilku miesi&cy) i by'y odwracalne po przerwaniu leczenia. Dzieci 
i m'odzie!. W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo i otwartych badaniach uzupe'niaj#cych, lewetyracetam 
podawano 190"pacjentom w wieku od 1"miesi#ca do poni!ej 4"lat (60 z nich otrzymywa'o lewetyracetam w badaniach 
kontrolowanych placebo)."W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo i otwartych badaniach uzupe'niaj#cych, 
lewetyracetam podawano 645 pacjentom w wieku od 4 do 16"lat (233 z nich otrzymywa'o lewetyracetam w badaniach 
kontrolowanych placebo). W obu grupach wiekowych, dane te uzupe'niono informacjami na temat stosowania 
lewetyracetamu uzyskanymi w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu. Zg$aszanie podejrzewanych dzia$a' 
niepo!#danych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zg'aszanie podejrzewanych dzia'a( 
niepo!#danych. Umo!liwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzy$ci do ryzyka stosowania produktu 
leczniczego. Osoby nale!#ce do fachowego personelu medycznego powinny zg'asza% wszelkie podejrzewane dzia'ania 
niepo!#dane za po$rednictwem krajowego systemu zg'aszania: bezpo$rednio do Departamentu Monitorowania 
Niepo!#danych Dzia'a( Produktów Leczniczych Urz&du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21"301, faks: + 48 22 49 21"309, e-mail: 
ndl@urpl.gov.pl. Wi&cej informacji w punkcie 4.8 ChPL. Wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1 ChPL. 
Opakowanie blistrowe PVC/PVDC– Aluminium: Pojedyncze opakowanie zawiera 10, 20, 30, 50, 60, 100 lub 200 tabletek. 
Tabletki dostarczane s# w opakowaniach zawieraj#cych po 30x1, 60x1 lub 100x1 tabletek w blistrach perforowanych 
podzielnych na dawki pojedyncze. Nie wszystkie rodzaje opakowa( musz# znajdowa% si& w obrocie. Podmiot 
odpowiedzialny posiadaj'cy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Accord Healthcare S.L.U. World Trade Center, 
Moll de Barcelona, s/n, Edi*ci Est 6ª planta, 08039 Barcelona, Hiszpania. EU/1/11/712/001-007, EU/1/11/712/029-031, 
EU/1/11/712/008-014. EU/1/11/712/032-034, EU/1/11/712/015-021, EU/1/11/712/035-037, EU/1/11/712/022-028, 
EU/1/11/712/038-040. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 03 pa)dziernik 2011. Data 
ostatniego przed'u!enia pozwolenia: 22 lipca 2016. Data zatwierdzenia lub cz#$ciowej zmiany tekstu charakterystyki 
produktu leczniczego: 04 lutego 2020. Szczegó'owe informacje o tym produkcie leczniczym s# dost&pne na stronie 
internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu. 
Kategoria dost#pno$ci: Rp-produkt leczniczy wydawany na recept&. Refundacja zgodnie z Obwieszczeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, $rodków spo!ywczych specjalnego 
przeznaczenia !ywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2021 r. Maksymalna dop!ata ponoszona przez 
pacjenta – 100 tabletek 1000 mg – 7,11 z', 50 tabletek 1000 mg – 3,56 z', 100 tabletek 250 mg – 4, 46 z', 50 tabletek 250 
mg – 4,60 z', 100 tabletek 500mg – 3,56 z', 50 tabletek 500 mg – 4,49z', 100 tabletek 750 mg – 5,33z', 50 tabletek 750 
mg – 3,87 z', Urz#dowa cena detaliczna – 100 tabletek 1000 mg – 95,81 z', 50 tabletek 1000 mg – 50,23 z', 100 tabletek 
250 mg – 26,38 z', 50 tabletek 250 mg – 13,96 z', 100 tabletek 500mg – 50,23 z', 50 tabletek 500 mg – 26,41z', 100 tabletek 
750 mg – 73,06 z', 50 tabletek 750 mg – 38,34 z', l Informacja Medyczna: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Ta$mowa 
7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 577 28 00.
Na podstawie ChPL Levetiracetam Accord z dnia 04.02.2020 r.

1)  Refundacja zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych 
leków, $rodków spo!ywczych specjalnego przeznaczenia !ywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2021 r.

2)  Na podstawie ChPL Levetiracetam Accord, 100 mg/ml, roztwór doustny z dnia 15.10.2019 r.



19r e n t g e n  m i e s i ! c a
R Y N E K  A P T E C Z N Y

– Tworz!c prognoz" na 
ten rok, zak#adali$my, %e 
rynek si" odbije, 
a&pandemi" uda si" 
wygasi'. To drugie si"
nie zdarzy#o. Czy to 
znaczy, %e prognoza
co do odbicia si" rynku 
w&tym roku jest 
nieaktualna? Nie, cho' 
troch" prognozowany 
wcze$niej wzrost 
obci"li$my.
Dzi$ zak#adamy, %e 
powinien wynie$'
2-3 proc. – mówi
dr Jaros#aw Fr!ckowiak, 
socjolog, prezes zarz!du 
PEX PharmaSequence, 
w&rozmowie
z&Ma#gorzat! Grosman.

Ubieg!oroczna prognoza dla 
rynku aptecznego, przygo-
towywana jeszcze przed 
pandemi", nie mia!a prawa si# 
sprawdzi$. A%ta na bie&"cy rok? 
Po pierwszym jego kwartale 
mo&emy ju& chyba oceni$, 
czy przypuszczenia odno'nie 
do rynku aptecznego mog" 
si# sprawdzi$, czy jednak 
sytuacja okaza!a si# zupe!nie 
inna i%wszelkie prognozy 
trzeba od!o&y$ ad acta?
Pierwsza zasada, któr! 
kierujemy si" jako ( rma 
doradczo-badawcza i&któr! 
powinni kierowa' si" nie tylko 
analitycy, ale i&decydenci, jest 
prosta: lepiej mie' prognoz" i&j! 
w&razie potrzeby korygowa', ni% 
usprawiedliwia' brak prognozy 
brakiem przewidywalno$ci 
w&sytuacji niepewno$ci,
np. pandemii. Ka%da prognoza 
zawiera jakie$ za#o%enia, #atwiej 
zmienia' za#o%enia i&prognozy ni% 
roz#o%y' r"ce. Agencje ratingowe 
i&konsultingowe, ekonomi$ci, 
rz!dy i&think tanki przygotowuj! 
wi"c prognozy, by w&oparciu 
o&nie mo%na by#o podejmowa' 
decyzje, tak%e te codzienne: 
%yciowe czy biznesowe. I&z&tak! 
sytuacj! mamy do czynienia 
podczas pandemii. Zwyk#ym 
ludziom, ale te% przedsi"biorcom 

i&rz!dz!cym  trzeba przedstawia' 
prognozy, bo wszyscy musz! 
mie' w&oparciu o&co podej-
mowa' decyzje. Dzi$, gdy mamy 
szczyt trzeciej fali pandemii, cho' 
nie wiemy, czy to ostatnia jej fala, 
czy b"dzie jeszcze czwarta oraz 
jak b"dzie wygl!da#o w&praktyce 
szczepienie przeciwko 
COVID-19, mamy prognozy na 
bie%!cy rok i&je wery( kujemy, 
uwzgl"dniaj!c nowe informacje. 
)eby ci, którzy ich oczekuj!, 
mieli jakie$ podstawy do 
podejmowania decyzji.

Co wi#c dzi' wynika z%prognoz 
dla rynku aptecznego?
Tworz!c prognoz" na ten rok, 
zak#adali$my, %e rynek si" odbije, 
a&pandemi" uda si" wygasi'. 
To drugie si" nie zdarzy#o. Czy 
to znaczy, %e prognoza co do 
odbicia si" rynku w&tym roku jest 
nieaktualna? Nie, cho' troch" 
prognozowany wcze$niej wzrost 
obci"li$my. Dzi$ zak#adamy, %e 
powinien wynie$' 2-3 proc.

Rynek naprawd# mo&e 
w%tym roku urosn"$?
Mo%e. Co do pierwszego 
kwarta#u, w&porównaniu z&rokiem 
ubieg#ym, sprawa jest ju% jasna. 
W&styczniu i&lutym 2020 r. nie 
mieli$my jeszcze pandemii, 
by# to za to „dobry” sezon 
przezi"bieniowy; dobry w&sensie 
liczby sprzedanych opakowa* 
leków przeciwko przezi"bieniu. 
Dopiero pó+niej sytuacja zacz"#a 
odbiega' od standardowej. 
Rozpocz!# si" sezon pylenia, ale 
nie prze#o%y# si" na sprzeda% 
w&aptekach, bo siedzieli$my 
w&domach, wi"c sezonowe 
alergie nie by#y dokuczliwe. 
W&zamian pacjenci kupowali leki 
przeciwgor!czkowe i&rozmaite 
inne produkty faktycznie lub 

tylko teoretycznie potrzebne do 
ochrony przed koronawirusem. 
W&tym roku natomiast 
pierwszy kwarta# przeszed# bez 
przezi"bie*, bo nie spotykaj!c si" 
ze sob!, nie mieli$my jak i&gdzie 
si" zara%a'. Dopiero w&kwietniu 
pojawi#o si" takich infekcji 
nieco wi"cej. Odbi#o si" to na 
sprzeda%y antybiotyków i&leków 
na przezi"bienie. By#a ona ni%sza 
ni% w&minionych latach. Trudno 
nawet mówi', %e mieli$my 
ostatniej zimy sezon grypowy. 
W&kwietniu ros#a za to sprzeda% 
produktów na alergie, bo nie by#o 
zakazu wychodzenia z&domu, 
spacerowania po parkach. 
By#o wi"c wi"cej problemów 
z&alergiami ni% w&minionym roku, 
ale wci!% nie tyle, co w&jeszcze 
wcze$niejszych sezonach. 
W&efekcie do 7 kwietnia
rynek by# warto$ciowo o&14 proc. 
s#abszy ni% w&analogicznym 
okresie 2020 r. w#a$nie za 
spraw! mniejszej sprzeda%y 
antybiotyków i&produktów na 
infekcje sezonowe. Tego jednak 
mo%na si" by#o spodziewa'.

Skoro w%pierwszym kwartale 
by!o gorzej ni& rok temu, 
jak rynek mo&e urosn"$?
Cho'by dlatego, %e depresja, 
hipercholesterolemia 
i&nadci$nienie nie znik#y, tylko s! 
wci!% aktualnymi problemami 
zdrowotnymi wielu Polaków. 
Wr"cz narastaj!cymi, bo gdy 
siedzieli$my podczas pandemii 
w&domach, wi"cej jedli$my 
i&w&konsekwencji przytyli$my. 
Z&demogra( i wynika natomiast, 
%e jeste$my spo#ecze*stwem 
starzej!cym si" i&z&tego powodu 
równie% przybywa osób z&takimi 
schorzeniami. Statystyka 
podpowiada, %e w&takiej sytuacji 
powinno by' X nowych

Optymistyczna prognoza 
utrzymana

(1) W przypadku dawek poni!ej 250" mg, dawek, które nie s# wielokrotno$ci# 250 mg i gdy zalecanej dawki nie 
mo!na uzyska% przez przyj&cie kilku tabletek, oraz pacjentów niezdolnych do po'ykania tabletek, nale!y stosowa% 
lewetyracetam w roztworze doustnym. 

(2)  pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycaj#ca 10,5"mg/kg mc. (0,105"ml/kg mc.) 
(3)  pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycaj#ca 15"mg/kg mc. (0,15"ml/kg mc.) 
(4)  po dializie zalecana jest dawka uzupe'niaj#ca 3,5 do 7"mg/kg mc. (0,035 do 0,07"ml/kg mc.)
(5)  po dializie zalecana jest dawka uzupe'niaj#ca 5 do 10"mg/kg mc. (0,05 do 0,10"ml/kg mc.). 
Zaburzenia czynno$ci w#troby. U pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynno$ci w#troby nie ma 
potrzeby dostosowania dawki. U pacjentów z ci&!kim zaburzeniem czynno$ci w#troby, klirens kreatyniny mo!e nie 
oddawa% w pe'ni stopnia rzeczywistej, wspó'istniej#cej niewydolno$ci nerek. Z tego wzgl&du, zaleca si& zmniejszenie 
podtrzymuj#cej dawki dobowej o 50%, gdy klirens kreatyniny wynosi <60 ml/min/1,73" m2. Dzieci i m'odzie!. Lekarz 
powinien zaleci% najw'a$ciwsz# posta% farmaceutyczn# i moc, w zale!no$ci od wieku, masy cia'a i dawkowania. Produkt 
w postaci tabletki nie jest dostosowany do podawania niemowl&tom i dzieciom w wieku poni!ej 6" lat. Lewetyracetam 
roztwór doustny jest postaci# zalecan# do stosowania w tej grupie pacjentów. Ponadto, dost&pne moce tabletek nie 
s# odpowiednie do pocz#tkowego leczenia dzieci o masie cia'a mniejszej ni! 25" kg, dla pacjentów niezdolnych do 
po'ykania tabletek ani do podawania dawek poni!ej"250"mg. We wszystkich powy!szych przypadkach nale!y stosowa% 
lewetyracetam roztwór doustny. Monoterapia. Nie ustalono skuteczno$ci i bezpiecze(stwa stosowania lewetyracetamu 
w monoterapii u dzieci i m'odzie!y w wieku poni!ej 16"lat. Brak dost&pnych danych. Terapia wspomagaj!ca u niemowl!t 
i dzieci w wieku od 6 do 23"miesi#cy, dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i m$odzie%y (w wieku od 12 do 17 lat) o masie cia$a mniejszej 
ni% 50" kg. Pocz#tkowa dawka terapeutyczna wynosi 10 mg/kg mc. dwa razy na dob&. W zale!no$ci od odpowiedzi 
klinicznej i tolerancji, dawk& dobow# mo!na zwi&kszy% do 30 mg/kg mc. dwa razy na dob&. Zmiany dawkowania 
nie powinny przekracza% zmniejszania lub zwi&kszania dawki o 10 mg/kg mc. dwa razy na dob&, co dwa tygodnie. 
Nale!y stosowa% najni!sz# skuteczn# dawk&. Dawkowanie u dzieci o masie cia'a 50 kg lub wi&kszej jest takie samo jak 
u doros'ych. Zalecana dawka dla niemowl#t w wieku od 6 miesi&cy, dzieci i m'odzie!y; 

Masa cia'a Dawka pocz#tkowa:
10 mg/kg mc. dwa razy na dob&

Dawka maksymalna:
30 mg/kg mc. dwa razy na dob&

6 kg (1) 60 mg (0,6 ml) dwa razy na dob& 180 mg (1,8 ml) dwa razy na dob&
10 kg (1) 100 mg (1 ml) dwa razy na dob& 300 mg (3 ml) dwa razy na dob&
15 kg (1) 150 mg (1,5 ml) dwa razy na dob& 450 mg (4,5 ml) dwa razy na dob&
20 kg (1) 200 mg (2 ml) dwa razy na dob& 600 mg (6 ml) dwa razy na dob&
25 kg (1) 250 mg dwa razy na dob& 750 mg dwa razy na dob&
od 50 kg (2) 500 mg dwa razy na dob& 1500 mg dwa razy na dob&

(1)  U dzieci o masie cia'a 25 kg lub mniejszej zaleca si& rozpocz#% leczenie produktem Levetiracetam Accord w postaci 
roztworu doustnego.

(2)  Dawka u dzieci i m'odzie!y o masie cia'a 50 kg lub wi&kszej jest taka sama, jak u doros'ych. Terapia wspomagaj!ca 
u niemowl!t w wieku od 1 miesi!ca %ycia do poni%ej 6 miesi#cy. Pocz#tkowa dawka terapeutyczna wynosi 7 mg/kg mc. 
dwa razy na dob&. W zale!no$ci od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawk& dobow# mo!na zwi&kszy% do 21 mg/kg 
mc. dwa razy na dob&. Zmiany dawkowania nie powinny przekracza% zmniejszania lub zwi&kszania dawki o 7 mg/kg 
mc. dwa razy na dob&, co dwa tygodnie. Nale!y stosowa% najmniejsz# skuteczn# dawk&. Leczenie niemowl#t nale!y 
rozpoczyna% od podawania produktu Levetiracetam Accord w postaci roztworu doustnego. Zalecana dawka dla 
niemowl#t w wieku od 1 miesi#ca !ycia do poni!ej 6 miesi&cy:

Masa cia'a Dawka pocz#tkowa:
7 mg/kg mc. dwa razy na dob&

Dawka maksymalna:
21 mg/kg mc. dwa razy na dob&

4 kg 28 mg (0,3 ml) dwa razy na dob& 84 mg (0,85 ml) dwa razy na dob&
5 kg 35 mg (0,35 ml) dwa razy na dob& 105 mg (1,05 ml) dwa razy na dob&
7 kg 49 mg (0,5 ml) dwa razy na dob& 147 mg (1,5 ml) dwa razy na dob&

Dost&pne s# trzy rodzaje opakowania: – butelka 300 ml ze strzykawk# doustn# 10 ml (podaj#c# do 1000 mg 
lewetyracetamu) podzia'k# co 0,25 ml (25 mg). Ten rodzaj opakowania nale!y przeznaczy% dla dzieci w wieku 4 lat 
i starszych, m'odzie!y i doros'ych. – butelka 150 ml ze strzykawk# doustn# 3 ml (podaj#c# do 300 mg lewetyracetamu) 
z podzia'k# co 0,1 ml (10 mg). W celu zapewnienia dok'adnego dawkowania t& wielko$% opakowania nale!y przeznaczy% 
dla niemowl#t i ma'ych dzieci w wieku od 6 miesi&cy do poni!ej 4 lat. – butelka 150 ml ze strzykawk# doustn# 1 ml 
(podaj#c# do 100 mg lewetyracetamu) z podzia'k# co 0,05 ml (5 mg). W celu zapewnienia dok'adnego dawkowania t& 
wielko$% opakowania nale!y przeznaczy% dla niemowl#t w wieku 1 miesi#ca !ycia do poni!ej 6 miesi&cy. Sposób 
podawania. Roztwór doustny mo!na rozcie(czy% w szklance wody lub w butelce dziecka. Roztwór mo!e by% 
przyjmowany z posi'kiem lub bez posi'ku. Po podaniu doustnym lewetyracetam mo!e pozostawia% gorzki smak. 
Specjalne ostrze!enia i "rodki ostro!no"ci dotycz#ce stosowania. Zaburzenia czynno$ci nerek. Podawanie produktu 
Levetiracetam Accord pacjentom z zaburzeniami czynno$ci nerek mo!e wymaga% odpowiedniego dostosowania dawki. 
U pacjentów z ci&!kimi zaburzeniami czynno$ci w#troby zaleca si& ocen& czynno$ci nerek przed ustaleniem 
odpowiedniej dawki (patrz punkt 4.2). Ostre uszkodzenie nerek. Stosowanie lewetyracetamu bardzo rzadko wi#za'o si& 
z ostrym uszkodzeniem nerek, wyst&puj#cym od kilku dni do kilku miesi&cy po podaniu. Liczba krwinek. Opisywano 
rzadkie przypadki zmniejszenia liczby krwinek (neutropenia, agranulocytoza, leukopenia, ma'op'ytkowo$% 
i pancytopenia) zwi#zane z podawaniem lewetyracetamu, wyst&puj#ce g'ównie na pocz#tku leczenia. Zaleca si& badanie 
morfologii krwi u pacjentów znacznie os'abionych, z gor#czk#, nawracaj#cymi infekcjami lub zaburzeniami krzepni&cia 
krwi (patrz punkt 4.8 Samobójstwa. U pacjentów leczonych produktami przeciwpadaczkowymi,w tym lewetyracetamem, 
opisywano przypadki samobójstw, prób samobójczych oraz my$li i zachowa( samobójczych. Meta-analiza wyników 
randomizowanych, kontrolowanych placebo, bada( klinicznych z zastosowaniem przeciwpadaczkowych produktów 
leczniczych wykaza'a niewielkie zwi&kszenie ryzyka wyst&powania my$li i zachowa( samobójczych. Mechanizm tego 
dzia'ania nie jest znany. Dlatego nale!y monitorowa% pacjentów pod wzgl&dem wyst&powania depresji i (lub) my$li oraz 
zachowa( samobójczych i rozwa!y% odpowiednie leczenie. Nale!y zaleci% pacjentom (i opiekunom pacjentów), aby 
zg'aszali si& po pomoc medyczn#, je$li wyst#pi# objawy depresji i (lub) my$li oraz zachowania samobójcze. Nietypowe 
i agresywne zachowania. Lewetyracetam mo!e powodowa% objawy psychotyczne i zaburzenia behawioralne, w tym 
dra!liwo$% i agresywno$%. Pacjenci leczeni lewetyracetamem powinni by% monitorowani pod k#tem rozwoju objawów 
psychiatrycznych sugeruj#cych istotne zmiany nastroju i (lub) osobowo$ci. W przypadku zauwa!enia takich zachowa( 
nale!y rozwa!y% dostosowanie leczenia lub jego stopniowe zaprzestanie. Je!eli rozwa!ane jest przerwanie leczenia, 
nale!y zapozna% si& z punktem 4.2. Dzieci i m'odzie!. Dost&pne dane dotycz#ce stosowania u dzieci nie wskazuj# wp'ywu 
na wzrost i dojrzewanie. Jednak d'ugotrwa'y wp'yw na uczenie si&, inteligencj&, wzrost, funkcje endokrynologiczne, 
dojrzewanie i potencjalny wp'yw na p'odno$% pozostaj# nieznane. Substancje pomocnicze. Levetiracetam Accord 
zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) oraz propylu parahydroksybenzoesan (E216), które mog# powodowa% 
reakcj& alergiczn# (mo!liwe reakcje typu pó)nego). Zawiera tak!e maltitol ciek'y; pacjenci z rzadk# dziedziczn# 
nietolerancj# fruktozy nie powinni przyjmowa% tego produktu leczniczego. Wp$yw na p$odno"%, ci#!& i laktacj&. Kobiety 
w wieku rozrodczym. Kobiety w wieku rozrodczym powinny otrzyma% specjalistyczn# porad& medyczn#. U kobiety, która 
planuje zaj$% w ci#!&, nale!y oceni% leczenie lewetyracetamem. Tak jak w przypadku wszystkich leków 
przeciwpadaczkowych, nale!y unika% nag'ego przerywania leczenia lewetyracetamem, poniewa! mo!e to prowadzi% do 
napadów drgawkowych z odstawienia, które mog# mie% powa!ne konsekwencje dla kobiety i nienarodzonego dziecka. 
Je$li to tylko mo!liwe, preferuje si& monoterapi&, gdy! leczenie wieloma lekami przeciwpadaczkowymi (LPP) mo!e wi#za% 
si& z wi&kszym ryzykiem wad wrodzonych ni! monoterapia, w zale!no$ci od zastosowanych dodatkowych leków 
przeciwpadaczkowych. Ci#!a. Liczne dane z okresu po wprowadzeniu do obrotu, dotycz#ce ci&!arnych kobiet 
przyjmuj#cych lewetyracetam w monoterapii (ponad 1800, w tym ponad 1500 przyjmuj#cych go w pierwszym 
trymestrze ci#!y) nie wskazuj# na zwi&kszenie ryzyka du!ych wrodzonych wad rozwojowych u dziecka. Dane dotycz#ce 
neurorozwoju dzieci nara!onych in utero na monoterapi& levetiracetamem s# ograniczone, jednak!e bie!#ce badania 
epidemiologiczne (z udzia'em oko'o 100 dzieci) nie wskazuj# zwi&kszenia ryzyka zaburze( neurorozwojowych ani 
opó)nienia w rozwoju. Lewetyracetam mo!na stosowa% w ci#!y, je$li po dok'adnym przeanalizowaniu sytuacji zostanie to 
uznane za klinicznie potrzebne. W takich przypadkach zaleca si& przyjmowanie najmniejszej skutecznej dawki. Zmiany 
*zjologiczne zachodz#ce podczas ci#!y mog# wp'ywa% na st&!enie lewetyracetamu. Obserwowano zmniejszenie 
st&!enia lewetyracetamu w osoczubpodczas ci#!y. Jest ono bardziej wyra)ne w trzecim trymestrze (do 60% warto$ci 
wzgl&dem okresu wyj$ciowego, przed ci#!#). Kobietom w ci#!y stosuj#cym lewetyracetam nale!y zapewni% odpowiednie 
post&powanie kliniczne. Karmienie piersi#. Lewetyracetam przenika do mleka kobiecego. Z tego wzgl&du karmienie 
piersi# nie jest zalecane. Jednak, je!eli konieczne jest leczenie podczas karmienia piersi#, nale!y uwzgl&dniaj#c znaczenie 
karmienia piersi#, rozwa!y% stosunek korzy$ci do ryzyka zwi#zany z leczeniem. P'odno$%. W badaniach na zwierz&tach nie 
wykryto wp'ywu na p'odno$% (patrz punkt 5.3). Brak danych klinicznych, nie jest znane ryzyko u ludzi. Wp$yw na zdolno"% 
prowadzenia pojazdów i obs$ugiwania maszyn. Lewetyracetam ma niewielki lub umiarkowany wp'yw na zdolno$% 
prowadzenia pojazdów i obs'ugiwania maszyn. Z powodu ró!nic w osobniczej wra!liwo$ci, u niektórych pacjentów, 
szczególnie na pocz#tku leczenia lub podczas zwi&kszania dawki, mo!e wyst#pi% senno$% lub inne objawy ze strony 
o$rodkowego uk'adu nerwowego. Z tego wzgl&du, pacjentom wykonuj#cym czynno$ci z'o!one, zaleca si& ostro!no$%, 
np.: podczas prowadzenia pojazdów lub obs'ugiwania maszyn. Nie zaleca si& prowadzenia pojazdów ani obs'ugiwania 
urz#dze( mechanicznych, dopóki nie jest znany wp'yw leku na zdolno$% pacjenta do wykonywania tych czynno$ci. 
Dzia$ania niepo!#dane. Podsumowanie pro*lu bezpiecze(stwa. Do najcz&$ciej zg'aszanych dzia'a( niepo!#danych 
nale!a'y: zapalenie b'ony $luzowej nosa i gard'a, senno$%, ból g'owy, zm&czenie i zawroty g'owy. Przedstawiony poni!ej 
pro*l dzia'a( niepo!#danych sporz#dzono na podstawie zbiorczej analizy bada( klinicznych kontrolowanych placebo we 
wszystkich badanych wskazaniach, w których lewetyracetam podawano w sumie 3 416 pacjentom. Do uzyskanych 
danych w'#czono równie! informacje dotycz#ce stosowania lewetyracetamu w otwartych badaniach uzupe'niaj#cych 
oraz dane z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu. Pro*l bezpiecze(stwa lewetyracetamu jest na ogó' podobny 
we wszystkich grupach wiekowych (doro$li i dzieci) i zarejestrowanych wskazaniach w leczeniu  padaczki. Tabelaryczne 
zestawienie dzia'a( niepo!#danych. Dzia'ania niepo!#dane zg'aszane w badaniach klinicznych (u doros'ych, m'odzie!y, 
dzieci i niemowl#t" >1" miesi#ca !ycia) i po wprowadzeniu produktu do obrotu zosta'y przedstawione poni!ej wed'ug 
cz&sto$ci wyst&powania oraz uk'adów i narz#dów. Reakcje niepo!#dane uszeregowano wed'ug stopnia ci&!ko$ci, 
a cz&sto$% ich wyst&powania zosta'a okre$lona w nast&puj#cy sposób: bardzo cz&sto (+1/10); cz&sto (+1/100 do <1/10); 
niezbyt cz&sto (+1/1 000 do <1/100); rzadko (+1/10 000 do <1/1"000). Bardzo cz&sto: zapalenie b'ony $luzowej nosa i gard'a, 
senno$%, bóle g'owy. Cz&sto: jad'owstr&t, depresja, wrogo$%/ agresywno$%, l&k, bezsenno$%, nerwowo$%/dra!liwo$%, 
drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty g'owy (pochodzenia o$rodkowego), ospa'o$%, dr!enie, zawroty g'owy 
(pochodzenia b'&dnikowego), ból brzucha, biegunka, dyspepsja, wymioty, nudno$ci, kaszel, wysypka, astenia/zm&czenie. 
Niezbyt cz&sto: ma'op'ytkowo$c, leukopenia, zmniejszenie masy cia'a, zwi&kszenie masy cia'a, próby samobójcze, my$li 
samobójcze, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia zachowania, omamy, uczucie z'o$ci, spl#tanie, napady paniki, 
chwiejno$% emocjonalna/wahania nastroju, pobudzenie, niepami&%, zaburzenia pami&ci zaburzenia koordynacji ruchów/
ataksja, parestezja, zaburzenia koncentracji uwagi, podwójne widzenie, niewyra)ne widzenie, nieprawid'owe wyniki 
testów w#trobowych, 'ysienie, wyprysk, $wi#d, os'abienie mi&$ni, ból mi&$ni, urazy. Rzadko: infekcje, pancytopenia 
neutropenia, agranulocytoza, wysypka polekowa z eozyno*li# i objawami narz#dowymi (zespó' DRESS), nadwra!liwo$% 
(w tym obrz&k naczynioruchowy i ana*laksja), hiponatremia, samobójstwo, zaburzenia osobowo$ci, zaburzenia my$lenia, 
majaczenie, choreoatetoza, dyskineza, hiperkinezja, zaburzenia chodu, zapalenie trzustki, niewydolno$% w#troby, 
zapalenie w#troby, ostre uszkodzenie nerek,encefalopatia, martwica toksyczno-rozp'ywna naskórka, zespó' Stevensa-
Johnsona, rumie( wielopostaciowy, rabdomioliza i zwi&kszenie aktywno$ci fosfokinazy kreatynowej we krwi*. * Cz&sto$% 
wyst&powania jest znacz#co wi&ksza u Japo(czyków, w porównaniu z pacjentami nie pochodz#cymi z Japonii. Przypadki 
encefalopatii zazwyczaj wyst&powa'y na pocz#tku leczenia (w ci#gu kilku dni do kilkumiesi&cy) i by'y przemijaj#ce po 

przerwaniu leczenia. Opis wybranych dzia'a( niepo!#danych. Ryzyko wyst#pienia jad'owstr&tu jest wi&ksze w przypadku 
jednoczesnego podawania lewetyracetamu i topiramatu. W kilku przypadkach 'ysienia zaobserwowano ust#pienie zmian 
po odstawieniu lewetyracetamu. W kilku przypadkach pancytopenii zaobserwowano zahamowanie czynno$ci szpiku 
kostnego. Przypadki encefalopatii zazwyczaj wyst&powa'y na pocz#tku leczenia (w ci#gu kilku dni do kilku miesi&cy) i by'y 
odwracalne po przerwaniu leczenia. Dzieci i m'odzie!. W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo i otwartych 
badaniach uzupe'niaj#cych, lewetyracetam podawano 190"pacjentom w wieku od 1"miesi#ca !ycia do poni!ej 4"lat (60 
z nich otrzymywa'o lewetyracetam w badaniach kontrolowanych placebo)."W badaniach klinicznych kontrolowanych 
placebo i otwartych badaniach uzupe'niaj#cych, lewetyracetam podawano 645 pacjentom w wieku od 4 do 16"lat (233 
z nich otrzymywa'o lewetyracetam w badaniach kontrolowanych placebo). W obu grupach wiekowych, dane te 
uzupe'niono informacjami na temat stosowania lewetyracetamu uzyskanymi w okresie po wprowadzeniu produktu do 
obrotu. Dodatkowo, 101 niemowl#t w wieku poni!ej 12 miesi&cy otrzymywa'o lek w badaniu bezpiecze(stwa po 
dopuszczeniu do obrotu. Nie zidenty*kowano nowych zagro!e( zwi#zanych z bezpiecze(stwem stosowania 
lewetyracetamu u niemowl#t z padaczk#, w wieku poni!ej 12 miesi&cy. Pro*l dzia'a( niepo!#danych lewetyracetamu jest 
na ogó' podobny we wszystkich grupach wiekowych i zarejestrowanych wskazaniach w leczeniu padaczki. Dane 
dotycz#ce bezpiecze(stwa u dzieci uzyskane w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo by'y podobne do pro*lu 
bezpiecze(stwa lewetyracetamu u doros'ych, z wyj#tkiem dzia'a( niepo!#danych dotycz#cych zachowania i zaburze( 
psychicznych, które wyst&powa'y cz&$ciej u dzieci."U dzieci i m'odzie!y w wieku od 4 do 16" lat, cz&$ciej ni! w innych 
grupach wiekowych lub ni! to wynika z ogólnego pro*lu bezpiecze(stwa zg'aszano: wymioty (bardzo cz&sto, 11,2%), 
pobudzenie (cz&sto, 3,4%), wahania nastroju (cz&sto, 2,1%), chwiejno$% emocjonaln# (cz&sto, 1,7%), agresj& (cz&sto, 8,2%), 
zaburzenia zachowania (cz&sto, 5,6%) i ospa'o$% (cz&sto, 3,9%)." U niemowl#t i dzieci w wieku od 1" miesi#ca !ycia do 
poni!ej 4" lat, cz&$ciej ni! w innych grupach wiekowych lub w ramach ogólnego pro*lu bezpiecze(stwa zg'aszano: 
dra!liwo$% (bardzo cz&sto, 11,7%) i zaburzenia koordynacji ruchów (cz&sto, 3,3%). Badanie u dzieci i m'odzie!y, 
zaprojektowane w celu wykazania, !e produkt leczniczy nie jest gorszy (ang. non-inferiority), prowadzone metod# 
podwójnie $lepej próby i z grup# kontroln# placebo, dotycz#ce bezpiecze(stwa stosowania, ocenia'o wp'yw 
lewetyracetamu na funkcje poznawcze oraz neuropsychiczne u dzieci w wieku od 4 do 16"lat z napadami cz&$ciowymi. 
Stwierdzono, !e lewetyracetam nie ró!ni' si& (nie by' gorszy) od placebo pod wzgl&dem zmiany Z'o!onego wyniku testu 
pami&ci w cz&$ci Uwaga i pami&% Mi&dzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera-R (ang. Leiter-R Attention and Memory, 
Memory Screen Composite) wobec stanu wyj$ciowego, w populacji ze*niowanej przez protokó' badania. Wyniki dotycz#ce 
funkcji behawioralnych i emocjonalnych u pacjentów leczonych lewetyracetamem wskazywa'y pogorszenie w zakresie 
zachowa( agresywnych, co zmierzono w sposób standaryzowany i systematyczny z wykorzystaniem zwalidowanego 
narz&dzia – Kwestionariusza zachowa( dziecka Achenbacha (ang. CBCL – Achenbach Child Behavior Checklist). 
U pacjentów, którzy przyjmowali lewetyracetam w ramach d'ugoterminowego, otwartego badania obserwacyjnego, 
zazwyczaj nie" wyst&powa'o jednak pogorszenie w zakresie funkcji behawioralnych i emocjonalnych; w" szczególno$ci 
wyniki pomiarów dotycz#cych zachowa( agresywnych nie by'y gorsze od warto$ci wyj$ciowych. Zg$aszanie 
podejrzewanych dzia$a' niepo!#danych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zg'aszanie 
podejrzewanych dzia'a( niepo!#danych. Umo!liwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzy$ci do ryzyka 
stosowania produktu leczniczego. Osoby nale!#ce do fachowego personelu medycznego powinny zg'asza% wszelkie 
podejrzewane dzia'ania niepo!#dane za po$rednictwem krajowego systemu zg'aszania: bezpo$rednio do Departamentu 
Monitorowania Niepo!#danych Dzia'a( Produktów Leczniczych Urz&du 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. Wi&cej informacji w punkcie 4.8 ChPL. Wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1 
ChPL. Podmiot odpowiedzialny posiadaj#cy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. 
ul. Ta$mowa 7 02-677 Warszawa. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 24777. Data wydania pierwszego 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu / data przed!u"enia pozwolenia 01.06.2018. Data zatwierdzenia lub 
cz#$ciowej zmiany tekstu charakterystyki produktu leczniczego 14.12.2020. 
Kategoria dost&pno$ci: Rp-produkt leczniczy wydawany na recept&. Refundacja zgodnie z Obwieszczeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, $rodków spo!ywczych specjalnego 
przeznaczenia !ywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2021 r. Maksymalna dop'ata ponoszona przez 
pacjenta – 1 but. po 150 ml + strz. po 1 ml 4,82 z', 1 but. po 300 ml + strz. po 10 ml – 3,20 z' Urz&dowa cena detaliczna – 1 
but. po 150 ml + strz. po 1 ml 37,74 z', 1 but. po 300 ml + strz. po 10 ml – 71,90z' l Informacja Medyczna: Accord Healthcare 
Polska Sp. z o.o., ul. Ta$mowa 7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 577 28 00.
Na podstawie ChPL Levetiracetam Accord, 100 mg/ml, roztwor doustny z dnia 15.10.2019 r.

Levetiracetam Accord, lewetyracetam 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg, tabletki powlekane. Ka!da tabletka 
powlekana zawiera odpowiednio 250" mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg lewetyracetamu. Pe'ny wykaz substancji 
pomocniczych, patrz punkt 6.l Charakterystyki Produktu Leczniczego. Wskazania do stosowania. Produkt 
Lewetyracetam jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów cz&$ciowych lub cz&$ciowych wtórnie uogólnionych 
u doros'ych i m'odzie!y w wieku od 16" lat z nowo rozpoznan# padaczk#.Produkt Lewetyracetam jest wskazany jako 
terapia wspomagaj#ca: w leczeniu napadów cz&$ciowych lub cz&$ciowych wtórnie uogólnionych u doros'ych, m'odzie!y 
dzieci i niemowl#t w wieku od 1" miesi#ca z padaczk#. W leczeniu napadów mioklonicznych u doros'ych i m'odzie!y 
w wieku od 12" lat z m'odzie(cz# padaczk# miokloniczn#. W leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie 
uogólnionych u doros'ych i m'odzie!y w"wieku od 12" lat z idiopatyczn# padaczk# uogólnion#. Dawkowanie i sposób 
podawania. Dawkowanie: Monoterapia: doro&li i m$odzie% w wieku od 16" lat. Pocz#tkowa dawka terapeutyczna wynosi 
500"mg dwa razy na dob& i mo!e by% osi#gni&ta po dwóch tygodniach stosowania dawki 250"mg dwa razy na dob&. 
W zale!no$ci od odpowiedzi klinicznej, dawk& dobow# mo!na zwi&ksza% co dwa tygodnie o 250"mg dwa razy na dob&. 
Maksymalna dawka wynosi 1500"mg dwa razy na dob&. Terapia wspomagaj!ca: doro&li ('18"lat) i m$odzie% (od 12 do 17"lat) 
o masie cia$a 50" kg lub wi#cej. Pocz#tkowa dawka terapeutyczna wynosi 500" mg dwa razy na dob&. Dawk& t& mo!na 
podawa% od pierwego dnia leczenia. W zale!no$ci od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawk& dobow# mo!na zwi&kszy% 
do 1"500"mg dwa razy na dob&. Dawkowanie mo!na zmienia%, zwi&kszaj#c lub zmniejszaj#c dawk& dobow# o 500"mg dwa 
razy na dob&, co dwa do czterech tygodni. Zako(czenie podawania. Je$li leczenie lewetyracetamem ma by% zako(czone, 
zaleca si& jego stopniowe odstawianie [np. doro$li i m'odzie! o masie cia'a powy!ej 50"kg: zmniejszanie dawki o 500"mg 
dwa razy na dob&, co dwa do czterech tygodni; niemowl&ta w wieku powy!ej 6 miesi&cy, dzieci i m'odzie! o masie 
cia'a poni!ej 50"kg: zmniejszanie dawki o nie wi&cej ni! 10 mg/kg mc. dwa razy na dob&, co dwa tygodnie; niemowl&ta 
(w wieku do 6 miesi&cy): zmniejszanie dawki o nie wi&cej ni! 7 mg/kg mc. dwa razy na dob&, co dwa tygodnie]. Specjalne 
grupy pacjentów. Osoby w podesz$ym wieku (powy%ej 65 lat). U osób w podesz'ym wieku z zaburzon# czynno$ci# nerek 
zaleca si& dostosowanie dawki (patrz „Zaburzenia czynno$ci nerek” poni!ej). Zaburzenia czynno&ci nerek. Dawk& dobow# 
ustala si& indywidualnie w zale!no$ci od czynno$ci nerek. U doros'ych pacjentów dawkowanie nale!y dostosowa% 
zgodnie z poni!sz# tabel#. Aby skorzysta% z tabeli dawkowania, trzeba obliczy% klirens kreatyniny u pacjenta (CLkr.) w ml/
min. Klirens kreatyniny w ml/min mo!na obliczy% na podstawie st&!enia kreatyniny w surowicy (w"mg/dl) u doros'ych 
i m'odzie!y o masie cia'a 50"kg i wi&cej, pos'uguj#c si& nast&puj#cym wzorem:
 [140 – wiek (lata)] x masa cia'a (kg) 
CLkr (ml/min) =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (x 0,85 dla kobiet) 
 72 x st&!enie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Nast&pnie nale!y okre$li% CLkr. dostosowany do powierzchni cia'a (body surface area, BSA) wed'ug poni!szego 
wzoru: 
 CLkr (ml/min) 
CLkr (ml/min/1,73 m2) = –––––––––––––––––––––––– x 1,73 
 Powierzchnia cia'a (m2)
Dostosowanie dawkowania u doros'ych i m'odzie!y o masie cia'a powy!ej 50"kg z zaburzon# czynno$ci# nerek: Czynno$% 
prawid'owa – Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2) +80; dawka i cz&sto$% stosowania: 500 do 1500" mg dwa razy na 
dob& odpowiednio gdy: niewielkie zaburzenie czynno$ci (50–79) – 500 do 1000"mg dwa razy na dob&; Umiarkowane 
zaburzenie czynno$ci (30–49) – 250 do 750"mg dwa razy na dob&; Ci&!kie zaburzenie czynno$ci (<30) – 250 do 500"mg 
dwa razy na dob&; schy'kowa niewydolno$% nerek pacjenci poddawani dializie (l) (–) 500 do 1000"mg jeden raz na dob&(2). 
(1) pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka pocz#tkowa 750" mg(2) po dializie zalecana jest 
dawka uzupe'niaj#ca 250"do 500"mg. U dzieci z zaburzon# czynno$ci# nerek, dawki lewetyracetamu nale!y dostosowa% 
w zale!no$ci od czynno$ci nerek, poniewa! klirens lewetyracetamu jest z ni# zwi#zany. Niniejsze zalecenie jest oparte 
na badaniu przeprowadzonym u doros'ych pacjentów z zaburzon# czynno$ci# nerek. U m'odszej m'odzie!y, dzieci 
i niemowl#t klirens kreatyniny w ml/min/1,73"m2 mo!na obliczy% na podstawie st&!enia kreatyniny w surowicy (mg/dl), 
korzystaj#c z poni!szego wzoru (wzór Schwartza):
 Wzrost (cm) x ks 
CLkr (ml/min/1,73"m2) =  –––––––––––––––––––––––––––– 
 St&!enie kreatyniny (mg/dl)
ks= 0,45 u niemowl#t urodzonych w terminie, w wieku do 1. roku !ycia; ks= 0,55 u dzieci w wieku poni!ej 13"lat i m'odzie!y 
p'ci !e(skiej; ks= 0,7 u m'odzie!y p'ci m&skiej. Dostosowanie dawkowania u niemowl#t, dzieci i m'odzie!y o masie cia'a 
poni!ej 50 kg z zaburzon# czynno$ci# nerek:

Grupa Klirens 
kreatyniny 
(ml/min/ 
1,73%m2)

Dawka i cz#sto$& stosowania (1)

Niemowl#ta od 1 do poni"ej 
6%miesi#cy

Niemowl#ta i dzieci od 6 do 
23%miesi#cy, dzieci i m!odzie" 
o masie cia!a mniejszej ni" 50%kg

Czynno$% prawid'owa +80 7 do 21 mg/kg mc. (0,07 do 0,21 ml/
kg mc.) dwa razy na dob& 

10 do 30 mg/kg mc. (0,10 do 0,30 
ml/kg mc.) dwa razy na dob& 

Niewielkie zaburzenie 
czynno$ci

50–79 7 do 14 mg/kg mc. (0,07 do 0,14 ml/
kg mc.) dwa razy na dob& 

10 do 20 mg/kg mc. (0,10 do 0,20 
ml/kg mc.) dwa razy na dob&

Umiarkowane zaburzenie 
czynno$ci

30–49 3,5 do 10,5 mg/kg mc. (0,035 do 
0,105 ml/kg mc.) dwa razy na dob& 

5 do 15 mg/kg mc. (0,05 do 0,15 ml/
kg mc.) dwa razy na dob&

Ci&!kie zaburzenie 
czynno$ci

<30 3,5 do 7 mg/kg mc. (0,035 do 0,07 
ml/kg mc.) dwa razy na dob& 

5 do 10 mg/kg mc. (0,05 do 0,10 ml/
kg mc.) dwa razy na dob& 

Schy'kowa niewydolno$% 
nerek, pacjenci 
poddawani dializie 

–– 7 do 14 mg/kg mc. (0,07 do 0,14 ml/
kg mc.) jeden raz na dob& (2) (4)

10 do 20 mg/kg mc. (0,10 do 0,20 
ml/kg mc.) jeden raz na dob& (3) (5)

(1)  W przypadku dawek poni!ej 250" mg, dawek, które nie s# wielokrotno$ci# 250 mg i gdy zalecanej dawki nie 
mo!na uzyska% przez przyj&cie kilku tabletek, oraz pacjentów niezdolnych do po'ykania tabletek, nale!y stosowa% 
lewetyracetam w roztworze doustnym. 

(2)  pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycaj#ca 10,5"mg/kg mc. (0,105"ml/kg mc.) 
(3)  pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycaj#ca 15"mg/kg mc. (0,15"ml/kg mc.) 
(4)  po dializie zalecana jest dawka uzupe'niaj#ca 3,5 do 7"mg/kg mc. (0,035 do 0,07"ml/kg mc.) 
(5)  po dializie zalecana jest dawka uzupe'niaj#ca 5 do 10"mg/kg mc. (0,05 do 0,10"ml/kg mc.). 
Zaburzenia czynno$ci w#troby. U pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynno$ci w#troby nie ma 

potrzeby dostosowania dawki. U pacjentów z ci&!kim zaburzeniem czynno$ci w#troby, klirens kreatyniny mo!e nie 
oddawa% w pe'ni stopnia rzeczywistej, wspó'istniej#cej niewydolno$ci nerek. Z tego wzgl&du, zaleca si& zmniejszenie 
podtrzymuj#cej dawki dobowej o 50%, gdy klirens kreatyniny wynosi <60 ml/min/1,73" m2. Dzieci i m'odzie!. Lekarz 
powinien zaleci% najw'a$ciwsz# posta% farmaceutyczn# i moc, w zale!no$ci od wieku, masy cia'a i dawkowania. Produkt 
w postaci tabletki nie jest dostosowany do podawania niemowl&tom i dzieciom w wieku poni!ej 6" lat. Lewetyracetam 
roztwór doustny jest postaci# zalecan# do stosowania w tej grupie pacjentów. Ponadto, dost&pne moce tabletek nie s# 
odpowiednie do pocz#tkowego leczenia dzieci o masie cia'a mniejszej ni! 25"kg, dla pacjentów niezdolnych do po'ykania 
tabletek ani do podawania dawek poni!ej" 250" mg. We wszystkich powy!szych przypadkach nale!y stosowa% 
lewetyracetam roztwór doustny. Monoterapia. Nie ustalono skuteczno$ci i bezpiecze(stwa stosowania lewetyracetamu 
w monoterapii u dzieci i m'odzie!y w wieku poni!ej 16"lat. Brak dost&pnych danych. Terapia wspomagaj!ca u niemowl!t 
i dzieci w wieku od 6 do 23"miesi#cy, dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i m$odzie%y (w wieku od 12 do 17 lat) o masie cia$a mniejszej 
ni% 50"kg. Postaci# leku zalecan# do stosowania u niemowl#t i dzieci w wieku poni!ej 6" lat jest lewetyracetam roztwór 
doustny. U dzieci w wieku od 6 lat, w przypadku dawek poni!ej 250"mg, dawek, które nie s# wielokrotno$ci# 250 mg i gdy 
zalecanej dawki nie mo!na uzyska% przez przyj&cie kilku tabletek, oraz u pacjentów niezdolnych do po'ykania tabletek, 
nale!y stosowa% lewetyracetam w roztworze doustnym. Nale!y stosowa% najmniejsz# skuteczn# dawk&. Dawka 
pocz#tkowa u dzieci i m'odzie!y o masie cia'a 25 kg powinna wynosi% 250"mg dwa razy na dob&, dawka maksymalna za$ 
750" mg dwa razy na dob&. Dawka u dzieci o masie cia'a 50 kg lub wi&kszej jest taka sama, jak u doros'ych. Terapia 
wspomagaj#ca u niemowl#t w wieku od 1" miesi#ca do poni!ej 6" miesi&cy. Postaci# odpowiedni# do stosowania 
u niemowl#t jest roztwór doustny. Sposób podawania. Tabletki powlekane nale!y przyjmowa% doustnie, po'yka% 
popijaj#c wystarczaj#c# ilo$ci# p'ynu, z posi'kiem lub bez posi'ku. Po podaniu doustnym lewetyracetam mo!e 
pozostawia% gorzki smak. Dawka dobowa jest podawana w dwóch równo podzielonych dawkach. Specjalne 
ostrze"enia i $rodki ostro"no$ci dotycz'ce stosowania. Zaburzenia czynno$ci nerek. Podawanie lewetyracetamu 
pacjentom z zaburzeniem czynno$ci nerek mo!e wymaga% odpowiedniego dostosowania dawki. U pacjentów z ci&!kim 
zaburzeniem czynno$ci w#troby zaleca si& ocen& czynno$ci nerek przed ustaleniem odpowiedniej dawki (patrz punkt 
4.2). Ostre uszkodzenie nerek. Stosowanie lewetyracetamu wi#za'o si& bardzo rzadko z ostrym uszkodzeniem nerek, 
z czasem wyst#pienia od kilku dni do kilku miesi&cy po podaniu. Liczba krwinek. Opisywano rzadkie przypadki 
zmniejszenia liczby krwinek (neutropenia, agranulocytoza, leukopenia, ma'op'ytkowo$% i pancytopenia) zwi#zane 
z podawaniem lewetyracetamu, wyst&puj#ce g'ównie na pocz#tku leczenia. Zaleca si& badanie morfologii krwi 
u pacjentów znacznie os'abionych, z gor#czk#, nawracaj#cymi infekcjami lub zaburzeniami krzepni&cia krwi (patrz punkt 
4.8). Samobójstwa. U pacjentów leczonych produktami przeciwpadaczkowymi, w tym lewetyracetamem, opisywano 
przypadki samobójstw, prób samobójczych oraz my$li i zachowa( samobójczych. Meta-analiza wyników 
randomizowanych, kontrolowanych placebo, bada( klinicznych z zastosowaniem przeciwpadaczkowych produktów 
leczniczych wykaza'a niewielkie zwi&kszenie ryzyka wyst&powania my$li i zachowa( samobójczych. Mechanizm tego 
dzia'ania nie jest znany. Dlatego nale!y monitorowa% pacjentów pod wzgl&dem wyst&powania depresji i (lub) my$li oraz 
zachowa( samobójczych i rozwa!y% odpowiednie leczenie. Nale!y zaleci% pacjentom (i opiekunom pacjentów), aby 
zg'aszali si& po pomoc medyczn#, je$li wyst#pi# objawy depresji i (lub) my$li oraz zachowania samobójcze. Nietypowe 
i agresywne zachowania. Lewetyracetam mo!e powodowa% objawy psychotyczne i zaburzenia behawioralne, w tym 
dra!liwo$%i agresywno$%. Pacjenci leczeni lewetyracetamem powinni by% monitorowani pod k#tem rozwoju objawów 
psychiatrycznych sugeruj#cych istotne zmiany nastroju i (lub) osobowo$ci. W przypadku zauwa!enia takich zachowa( 
nale!y rozwa!y% dostosowanie leczenia lub jego stopniowe zaprzestanie. Je!eli rozwa!ane jest przerwanie leczenia, 
nale!y zapozna% si& z punktem 4.2. Dzieci i m'odzie!. Produkt w postaci tabletki nie jest dostosowany do podawania 
niemowl&tom i dzieciom w wieku poni!ej 6"lat. Dost&pne dane dotycz#ce stosowania u dzieci nie wskazuj# wp'ywu na 
wzrost i dojrzewanie. Jednak d'ugotrwa'y wp'yw na uczenie si&, inteligencj&, wzrost, funkcje endokrynologiczne, 
dojrzewanie i potencjalny wp'yw na p'odno$% pozostaj# nieznane. Substancje pomocnicze. Tabletki powlekane 750 mg 
produktu Levetiracetam Accord zawieraj# barwnik !ó'cie( pomara(czow# FCF (E110), który mo!e wywo'ywa% reakcje 
alergiczne. Wp!yw na p!odno$&, ci'"# i laktacj#. Kobiety w wieku rozrodczym. Kobiety w wieku rozrodczym powinny 
otrzyma% specjalistyczn# porad& medyczn#. U kobiety, która planuje zaj$% w ci#!&, nale!y oceni% leczenie 
lewetyracetamem. Tak jak w przypadku wszystkich leków przeciwpadaczkowych, nale!y unika% nag'ego przerywania 
leczenia lewetyracetamem, poniewa! mo!e to prowadzi% do wyst#pienia napadów drgawkowych z odstawienia, które 
mog# mie% powa!ne konsekwencje dla kobiety i nienarodzonego dziecka. Je$li tylko mo!liwe, preferuje si& monoterapi&, 
gdy! leczenie wieloma lekami przeciwpadaczkowymi (LPP) mo!e wi#za% si& z wi&kszym ryzykiem wad wrodzonych ni! 
podczas monoterapii, w zale!no$ci od zastosowanych dodatkowych leków przeciwpadaczkowych. Ci#!a. Szeroki zakres 
danych z okresu po wprowadzeniu do obrotu, dotycz#cych ci&!arnych kobiet przyjmuj#cych lewetyracetam 
w monoterapii (ponad 1800, w tym ponad 1500 przyjmuj#cych go w pierwszym trymestrze ci#!y) nie wskazuje na 
zwi&kszenie ryzyka du!ych wrodzonych wad rozwojowych. Dane dotycz#ce neurorozwoju dzieci nara!onych in utero na 
monoterapi& produktem lewetyracetamem s# ograniczone, jednak!e bie!#ce badania epidemiologiczne (z udzia'em 
oko'o 100 dzieci) nie wskazuj# na zwi&kszone ryzyko zaburze( neurorozwojowych lub opó)nienia w rozwoju. 
Lewetyracetam mo!na stosowa% w ci#!y, je$li po dok'adnym przeanalizowaniu sytuacji, zostanie to uznane za klinicznie 
konieczne. W takich przypadkach zaleca si& przyjmowanie najni!szej skutecznej dawki. Zmiany *zjologiczne zachodz#ce 
podczas ci#!y mog# wp'ywa% na st&!enie lewetyracetamu. Obserwowano zmniejszenie st&!enia lewetyracetamu 
w osoczu podczas ci#!y. Zmniejszenie st&!enia jest bardziej wyra)ne w trzecim trymestrze (do 60% warto$ci wzgl&dem 
okresu wyj$ciowego, przed ci#!#). U kobiet w ci#!y stosuj#cych lewetyracetam nale!y zapewni% odpowiednie 
post&powanie kliniczne. Karmienie piersi#. Lewetyracetam przenika do mleka kobiecego. Z tego wzgl&du karmienie 
piersi# nie jest zalecane. Jednak, je!eli konieczne jest leczenie podczas karmienia piersi#, nale!y uwzgl&dniaj#c znaczenie 
karmienia piersi#, rozwa!y% stosunek korzy$ci do ryzyka zwi#zany z leczeniem. P'odno$%. W badaniach na zwierz&tach nie 
wykryto wp'ywu na p'odno$% (patrz punkt 5.3). Brak danych klinicznych, nie jest znane ryzyko u ludzi. Wp!yw na 
zdolno$& prowadzenia pojazdów i obs!ugiwania maszyn. Lewetyracetam ma niewielki lub umiarkowany wp'yw na 
zdolno$% prowadzenia pojazdów i obs'ugiwania urz#dze( mechanicznych. Z powodu ró!nic w osobniczej wra!liwo$ci, 
u niektórych pacjentów, szczególnie na pocz#tku leczenia lub podczas zwi&kszania dawki, mo!e wyst#pi% senno$% lub 
inne objawy ze strony o$rodkowego uk'adu nerwowego. Z tego wzgl&du, pacjentom wykonuj#cym czynno$ci z'o!one, 
zaleca si& ostro!no$%, np.: podczas prowadzenia pojazdów lub obs'ugiwania maszyn. Nie zaleca si& prowadzenia 
pojazdów ani obs'ugiwania urz#dze( mechanicznych, dopóki nie jest znany wp'yw leku na zdolno$% pacjenta do 
wykonywania tych czynno$ci. Dzia!ania niepo"'dania. Podsumowanie pro*lu bezpiecze(stwa. Do najcz&$ciej 
zg'aszanych reakcji niepo!#danych nale!a'o zapalenie b'ony $luzowej nosa i gard'a, senno$%, ból g'owy, zm&czenie 
i zawroty g'owy. Przedstawiony poni!ej pro*l dzia'a( niepo!#danych sporz#dzono na podstawie zbiorczej analizy bada( 
klinicznych kontrolowanych placebo we wszystkich badanych wskazaniach, w których lewetyracetam podawano 
w sumie 3 416 pacjentom. Do uzyskanych danych w'#czono równie! informacje dotycz#ce stosowania lewetyracetamu 
w otwartych badaniach uzupe'niaj#cych oraz dane z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu."Pro*l bezpiecze(stwa 
lewetyracetamu jest na ogó' podobny we wszystkich grupach wiekowych (doro$li i dzieci) i zarejestrowanych 
wskazaniach w leczeniu padaczki. Tabelaryczne zestawienie dzia'a( niepo!#danych. Dzia'ania niepo!#dane zg'aszane 
w badaniach klinicznych (u doros'ych, m'odzie!y, dzieci i niemowl#t">1"miesi#ca) i po wprowadzeniu produktu do obrotu 
zosta'y przedstawione poni!ej wed'ug cz&sto$ci wyst&powania oraz uk'adów i narz#dów. Reakcje niepo!#dane 
uszeregowano wed'ug stopnia ci&!ko$ci, a cz&sto$% ich wyst&powania zosta'a okre$lona w nast&puj#cy sposób: bardzo 
cz&sto (+1/10); cz&sto (+1/100 do <1/10); niezbyt cz&sto (+1/1 000 do <1/100); rzadko (+1/10 000 do <1/1"000) i bardzo 
rzadko (<1/10" 000). Bardzo cz&sto: zapalenie b'ony $luzowej nosa i gard'a, senno$%, bóle g'owy. Cz&sto: jad'owstr&t, 
depresja, wrogo$%/ agresywno$%, l&k, bezsenno$%, nerwowo$%/dra!liwo$%, drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty 
g'owy (pochodzenia o$rodkowego), ospa'o$%, dr!enie, zawroty g'owy (pochodzenia b'&dnikowego), ból brzucha, 
biegunka, dyspepsja, wymioty, nudno$ci, kaszel, wysypka, astenia/zm&czenie. Niezbyt cz&sto: ma'op'ytkowo$c, 
leukopenia, zmniejszenie masy cia'a, zwi&kszenie masy cia'a, próby samobójcze, my$li samobójcze, zaburzenia 
psychotyczne, zaburzenia zachowania, omamy, uczucie z'o$ci, spl#tanie, napady paniki, chwiejno$% emocjonalna/
wahania nastroju, pobudzenie, niepami&%, zaburzenia pami&ci zaburzenia koordynacji ruchów/ataksja, parestezja, 
zaburzenia koncentracji uwagi, podwójne widzenie, niewyra)ne widzenie, nieprawid'owe wyniki testów w#trobowych, 
'ysienie, wyprysk, $wi#d, os'abienie mi&$ni, ból mi&$ni, urazy. Rzadko: infekcje, pancytopenia neutropenia, 
agranulocytoza, wysypka polekowa z eozyno*li# i objawami narz#dowymi (zespó' DRESS), nadwra!liwo$% (w tym obrz&k 
naczynioruchowy i ana*laksja), hiponatremia, samobójstwo, zaburzenia osobowo$ci, zaburzenia my$lenia, majaczenie, 
choreoatetoza, dyskineza, hiperkinezja, zaburzenia chodu, Encefalopatia, zapalenie trzustki, niewydolno$% w#troby, 
zapalenie w#troby, ostre uszkodzenie nerek, martwica toksyczno-rozp'ywna naskórka, zespó' Stevensa-Johnsona, rumie( 
wielopostaciowy, rabdomioliza i zwi&kszenie aktywno$ci fosfokinazy kreatynowej we krwi*. *"Cz&sto$% wyst&powania jest 
znacz#co wi&ksza u Japo(czyków, w porównaniu z pacjentami nie pochodz#cymi z Japonii. Opis wybranych dzia'a( 
niepo!#danych. Ryzyko wyst#pienia jad'owstr&tu jest wi&ksze w przypadku jednoczesnego podawania lewetyracetamu 
i topiramatu. W kilku przypadkach 'ysienia zaobserwowano ust#pienie zmian po odstawieniu lewetyracetamu. W kilku 
przypadkach pancytopenii zaobserwowano zahamowanie czynno$ci szpiku kostnego. Przypadki encefalopatii zazwyczaj 
wyst&powa'y na pocz#tku leczenia (w ci#gu kilku dni do kilku miesi&cy) i by'y odwracalne po przerwaniu leczenia. Dzieci 
i m'odzie!. W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo i otwartych badaniach uzupe'niaj#cych, lewetyracetam 
podawano 190"pacjentom w wieku od 1"miesi#ca do poni!ej 4"lat (60 z nich otrzymywa'o lewetyracetam w badaniach 
kontrolowanych placebo)."W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo i otwartych badaniach uzupe'niaj#cych, 
lewetyracetam podawano 645 pacjentom w wieku od 4 do 16"lat (233 z nich otrzymywa'o lewetyracetam w badaniach 
kontrolowanych placebo). W obu grupach wiekowych, dane te uzupe'niono informacjami na temat stosowania 
lewetyracetamu uzyskanymi w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu. Zg$aszanie podejrzewanych dzia$a' 
niepo!#danych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zg'aszanie podejrzewanych dzia'a( 
niepo!#danych. Umo!liwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzy$ci do ryzyka stosowania produktu 
leczniczego. Osoby nale!#ce do fachowego personelu medycznego powinny zg'asza% wszelkie podejrzewane dzia'ania 
niepo!#dane za po$rednictwem krajowego systemu zg'aszania: bezpo$rednio do Departamentu Monitorowania 
Niepo!#danych Dzia'a( Produktów Leczniczych Urz&du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21"301, faks: + 48 22 49 21"309, e-mail: 
ndl@urpl.gov.pl. Wi&cej informacji w punkcie 4.8 ChPL. Wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1 ChPL. 
Opakowanie blistrowe PVC/PVDC– Aluminium: Pojedyncze opakowanie zawiera 10, 20, 30, 50, 60, 100 lub 200 tabletek. 
Tabletki dostarczane s# w opakowaniach zawieraj#cych po 30x1, 60x1 lub 100x1 tabletek w blistrach perforowanych 
podzielnych na dawki pojedyncze. Nie wszystkie rodzaje opakowa( musz# znajdowa% si& w obrocie. Podmiot 
odpowiedzialny posiadaj'cy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Accord Healthcare S.L.U. World Trade Center, 
Moll de Barcelona, s/n, Edi*ci Est 6ª planta, 08039 Barcelona, Hiszpania. EU/1/11/712/001-007, EU/1/11/712/029-031, 
EU/1/11/712/008-014. EU/1/11/712/032-034, EU/1/11/712/015-021, EU/1/11/712/035-037, EU/1/11/712/022-028, 
EU/1/11/712/038-040. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 03 pa)dziernik 2011. Data 
ostatniego przed'u!enia pozwolenia: 22 lipca 2016. Data zatwierdzenia lub cz#$ciowej zmiany tekstu charakterystyki 
produktu leczniczego: 04 lutego 2020. Szczegó'owe informacje o tym produkcie leczniczym s# dost&pne na stronie 
internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu. 
Kategoria dost#pno$ci: Rp-produkt leczniczy wydawany na recept&. Refundacja zgodnie z Obwieszczeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, $rodków spo!ywczych specjalnego 
przeznaczenia !ywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2021 r. Maksymalna dop!ata ponoszona przez 
pacjenta – 100 tabletek 1000 mg – 7,11 z', 50 tabletek 1000 mg – 3,56 z', 100 tabletek 250 mg – 4, 46 z', 50 tabletek 250 
mg – 4,60 z', 100 tabletek 500mg – 3,56 z', 50 tabletek 500 mg – 4,49z', 100 tabletek 750 mg – 5,33z', 50 tabletek 750 
mg – 3,87 z', Urz#dowa cena detaliczna – 100 tabletek 1000 mg – 95,81 z', 50 tabletek 1000 mg – 50,23 z', 100 tabletek 
250 mg – 26,38 z', 50 tabletek 250 mg – 13,96 z', 100 tabletek 500mg – 50,23 z', 50 tabletek 500 mg – 26,41z', 100 tabletek 
750 mg – 73,06 z', 50 tabletek 750 mg – 38,34 z', l Informacja Medyczna: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Ta$mowa 
7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 577 28 00.
Na podstawie ChPL Levetiracetam Accord z dnia 04.02.2020 r.

1)  Refundacja zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych 
leków, $rodków spo!ywczych specjalnego przeznaczenia !ywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2021 r.

2)  Na podstawie ChPL Levetiracetam Accord, 100 mg/ml, roztwór doustny z dnia 15.10.2019 r.
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W"tym roku pierwszy 
kwarta# przeszed# bez 

przezi$bie%, bo nie 
spotykaj!c si$ ze sob!, 

nie mieli&my jak i"gdzie 
si$ zara'a(. Dopiero 

w"kwietniu pojawi#o si$ 
takich infekcji nieco 

wi$cej. Odbi#o si$ to na 
sprzeda'y 

antybiotyków i"leków 
na przezi$bienie. By#a 

ona ni'sza ni' 
w"minionych latach. 

Trudno nawet mówi(, 
'e mieli&my ostatniej 
zimy sezon grypowy.

R Y N E K  A P T E C Z N Y

wykrytych przypadków 
zachorowa% na takie choroby. 
Nie widzimy tego jednak 
w"praktyce, bo pacjenci mieli 
i"maj! ograniczony dost$p 
do lekarzy, boj! si$ i&( do 
przychodni, odk#adaj! takie 
wizyty na pó)niej. Na dodatek 
podwy'szony cholesterol nie 
boli i"pacjenci uwa'aj!, 'e mog! 
z"tym poczeka(. Ro&nie wi$c 
d#ug zdrowotny, który kiedy& 
trzeba b$dzie sp#aci(. Gdy 
si$ zaszczepimy, wiele z"tych 
osób ruszy do lekarzy. I"wtedy 
wzro&nie te' sprzeda' leków 
i"innych produktów aptecznych, 
bo ich za'ywanie stanowi istotny 
element procesu leczenia. S! 
te' zapowiedzi rozmaitych 
programów prozdrowotnych, 
robienia bada% przesiewowych, 
których pok#osiem b$dzie wzrost 
liczby osób rozpoczynaj!cych 
terapi$. Maj! by( te' rehabilitacja 
postcovidowa i"wznowione 
terapie zarzucone podczas 
pandemii, a"one równie' 
b$d! podnosi( sprzeda' 
w"aptekach. Pocz!tek roku 
by# wi$c s#aby, ale gdy tylko 
b$dziemy wyszczepieni, gdy 
pojawi si$ stadna odporno&( na 
koronawirusa, nast!pi przyspie-
szenie sprzeda'y w"aptekach, 
a"tym samym wzrost rynku.

Jest jednak pewne „ale”. 
Chodzi o!ograniczone 
mo"liwo#ci lekarzy czy 
ochrony zdrowia. Ona nie 
jest w!stanie w!krótkim czasie 
nadrobi$ wielomiesi%cznych 
kolejek, lekarze nie s& w!stanie 
w!krótkim czasie przyj&$ 
tych wszystkich pacjentów, 
którzy od roku zwlekaj& 
z!wizyt& u!specjalisty.
St!d wniosek, 'e w"proces ten 
w#!czy( si$ powinny tak'e 
prywatne placówki ochrony 
zdrowia w"ramach kontraktów 
z"NFZ. Warto by te' w"ko%cu 
policzy(, ilu tak naprawd$ mamy 
lekarzy, ile i"jakie &wiadczenia 
mo'emy realizowa(, ile jest 
placówek medycznych. Warto 
tworzy( i"nowelizowa( mapy 

zdrowotne. Potrzeby pacjentów 
s! ogromne, trzeba ich co 
najwy'ej motywowa(, by poszli 
do lekarzy. Bo cukrzyc$, choroby 
serca i"rozmaite inne choroby 
metaboliczne trzeba w"ko%cu 
zacz!( leczy( od nowa. Tak'e 
problemy natury psychicznej, 
w"tym i"traumy, które s! skutkiem 
pandemii. A"te pozostan! z"nami 
jeszcze d#ugo. Mo'emy przecie' 
nie tylko d#ugo prze'ywa( to, 
co ju' si$ sta#o, ale tak'e ba( si$, 
'e skoro pojawi# si$ jeden wirus, 
który sparali'owa# nasze 'ycie, to 
mo'e pojawi( si$ i"kolejny. Samo 
zaszczepienie si$ mo'e wi$c nie 
wystarczy(, by&my wrócili do 
w"miar$ normalnego funkcjo-
nowania. Mo'e to prowadzi( do 
somatyzacji tego, co dzieje si$ 
w"naszych g#owach, a"to b$dzie 
kolejny problem do rozwi!zania. 
Zadanie to nie zosta#o zwymiaro-
wane, jednak nie ma w!tpliwo&ci, 
'e i"ono oznacza( b$dzie 
potrzeb$ leczenia pacjentów, co 
jest – cho( trudno u'ywa( w"tym 
kontek&cie s#owa optymi-
styczny – optymistycznym 
sygna#em dla aptek, w"sensie 
wzrostu sprzeda'y leków.

Wiele aptek spor& cz%#$ 
przychodów osi&ga'o przez 
lata dzi%ki sprzeda"y dermo-
kosmetyków i!tym podobnych 
produktów. Nie ma obawy, "e 
z!ich sprzeda"& b%dzie krucho, 
bo pacjentów zwyczajnie 
nie b%dzie na nie sta$?
Nie uwa'am tak. Faktycznie 
obserwowali&my mniejsze zain-
teresowanie dermokosmetykami 
przez jaki& czas w"minionym roku, 
ale to min$#o. Prosz$ pami$ta(, 
'e dermokosmetyków u'ywaj! 
dzi& wszyscy. Kobiety, ale tak'e 
dzieci i"coraz cz$&ciej m$'czy)ni. 
I"nie tylko ze wzgl$du na wygl!d, 
ale tak'e dla psychiki. Dbanie 
o"siebie poprawia humor, sprzyja 
dobremu samopoczuciu. A"gdy 
nieczynne s! si#ownie, a"chwilami 
tak'e fryzjerzy i"kosmetyczki, takie 
zakupy stanowi! jedn! z"nielicz-
nych mo'liwo&ci zadbania 
o"swój wygl!d i"sprawienia sobie 

przyjemno&ci z"tytu#u dbania 
o"siebie. Nawet wi$c je&li cz$&( 
osób na pocz!tku pandemii 
odpu&ci#a sobie pewne rzeczy, to 
powróci do dawnych nawyków 
lub ju' do nich powróci#a, bo 
chce znów wychodzi( z"domu 
lub ju' to robi. To dotyczy cz$sto 
m#odych doros#ych i"osób 
w"&rednim wieku zaliczaj!cych 
si$ do &redniej klasy &redniej, 
w"której dba#o&( o"swój wygl!d 
jest wymogiem. Takie osoby 
wróc! wi$c do dbania o"siebie 
i"do starych nawyków, w"tym 
do kupowania i"u'ywania 
dermokosmetyków.

Biednienie spo'ecze(stwa nie 
b%dzie pod tym wzgl%dem 
problemem? Ludzie, którzy 
maj& mniej #rodków ni" 
dotychczas, musz& przecie" 
z!czego# rezygnowa$. 
Rezygnacja z!dermokosme-
tyków nasuwa si% jako jedno 
z!najprostszych rozwi&za(.
Faktem jest, 'e wiele osób 
zosta#o podczas pandemii 
zdegradowanych ekonomicznie 
nie ze swojej winy, ale je&li 
nie jest to degradacja do 
poziomu wi!zania ko%ca 
z"ko%cem, rezygnacja z"zakupu 
dermokosmetyków nie musi 
wchodzi( w"gr$. Ludzie rzutcy, 
zdrowi, aktywni, nadal si$ga( 
b$d! po produkty livestylowe, 
w"tym i"po dermokosmetyki. 
Kupowanie ich ma charakter 
aspiracyjny, staj! si$ one wi$c 
produktami pierwszej potrzeby, 
nawet je&li * nanse kupuj!cych 
ucierpia#y podczas pandemii. 
Osoby starsze natomiast, te 
pobieraj!ce ju' emerytury 
czy renty, w"najmniejszym 
stopniu ucierpia#y * nansowo na 
pandemii. Maj! sta#e przychody, 
trzynaste i"czternaste emerytury, 
wykaz leków na Li&cie 75+ 
jest stale rozszerzany, maj! te' 
zwykle pouk#adane wydatki 
i"mniejsze potrzeby ni' osoby 
m#odsze. Je&li wi$c wcze&niej 
kupowa#y dermokosmetyki, 
nie ma specjalnych powodów, 
by teraz przesta#y to robi(.
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Od dawna mówi!em 
i"pisa!em, #e farmaceuci 

powinni szczepi$ 
pacjentów, bo po co 

zabiera$ czas lekarzom. 
Chodzi!o oczywi%cie 

o"inne szczepienia, nie 
przeciwko COVID-19. 

Niewiele si& jednak 
w"tej sprawie dzia!o. 

Wybuch pandemii 
zmieni! sytuacj&. Teraz 

farmaceuci ju# si& 
przygotowuj' do 

wykonywania 
szczepie(.

Prognoza ogólna dla rynku 
aptecznego pomimo 
trwania pandemii nie jest 
wi!c pesymistyczna. A"co 
z"nowym czynnikiem, jakim 
ma by# dla niego opieka 
farmaceutyczna? Opieka 
sk$ania do optymizmu?
Opieki nie brali%my w"progno-
zach na ten rok pod uwag&, bo 
raport zespo!u, który nad ni' 
pracowa!, upubliczniony zosta! 
dopiero w"kwietniu. Jest to 
bardzo ciekawy i"bardzo solidnie 
przygotowany dokument, ale 
je%li nie b&dzie )róde! *nanso-
wania zaproponowanych w"nim 
us!ug, to opieka nie wp!ynie na 
rynek apteczny, bo jej zwyczajnie 
nie b&dzie. Cho$ raport wskaza! 
te )ród!a dla poszczególnych 
us!ug, pocz'wszy od bud#etu 
po portfele pacjentów. Trzeba 
jednak jego za!o#enia wdro#y$ 
w"#ycie, by móc uwzgl&dnia$ 
w"prognozach wp!yw 
opieki na rynek apteczny.

A"co ze szczepieniami? Tymi 
przeciwko COVID-19?
Od dawna mówi!em i"pisa!em, 
#e farmaceuci powinni szczepi$ 
pacjentów, bo po co zabiera$ 
czas lekarzom. Chodzi!o 
oczywi%cie o"inne szczepienia, 
nie przeciwko COVID-19. 
Niewiele si& jednak w"tej sprawie 
dzia!o. Wybuch pandemii zmieni! 
sytuacj&. Teraz farmaceuci ju# si& 
przygotowuj' do wykonywania 
szczepie(. I"cho$ chodzi dzi% 
wy!'cznie o"COVID-19, to jest to 
baza, dzi&ki której !atwo b&dzie 
pój%$ dalej, bo farmaceuci 
zdob&d' ju# wiedz& z"zakresu 
szczepie( i"do%wiadczenia, 
dzi&ki którym b&d' mogli 
wykonywa$ tak#e inne 
szczepienia. W"obecnej sytuacji 
okaza!o si& te#, jak przydatne s' 
Indywidualne Konta Pacjenta, 
a"farmaceuci maj' pomaga$ 
w"ich zak!adaniu. Realizacja 
tego zadania te# powinna mie$ 
pozytywny wp!yw na *nansow' 
sytuacj& farmaceutów i"aptek. 
Wykonywanie innych us!ug 

farmaceutycznych – przegl'dów 
lekowych czy realizowanie 
zada( z"zakresu drobnych 
dolegliwo%ci – to natomiast 
bardziej odleg!e us!ugi. Mo#li-
wo%$ ich realizowania wi'za$ 
si& b&dzie z"przej%ciem jakiego% 
przeszkolenia, ale potem b&dzie 
odci'#a$ lekarzy. A"ka#dy pomys! 
skutkuj'cy odci'#eniem lekarzy 
jest nam niezmiernie potrzebny. 
Dlatego tak potrzebna jest nam 
opieka farmaceutyczna. Wiedz' 
to ju# we wszystkich europej-
skich krajach, wsz&dzie realizuje 
si& w"aptekach jakie% us!ugi, 
nawet w"Bu!garii i"Rumunii, 
dobrze wi&c, #e wreszcie 
zaczynamy te pa(stwa %ciga$.

Z"opiek% farmaceutyczn% 
sytuacja jest o"tyle 
szczególna, &e powinna ona 
przynie'# korzy'ci pacjentom, 
farmaceutom i"aptekom 
i"jednocze'nie da# oszcz!d-
no'ci pa(stwu. Wiemy to od 
lat, a"jednak opieki nie mamy.
Regulatorzy nie chc' patrze$ na 
takie kwestie w"d!ugiej perspek-
tywie czasowej. Widz' przede 
wszystkim aktualne wydatki na 
taki dalekosi&#ny cel i"nie chc' 
ich ponosi$, skoro oszcz&dno%ci 
maj' przyj%$ pó)niej. Wyliczono 
na przyk!ad, #e powszechne 
szczepienia przeciwko grypie 
przynios!yby w"perspektywie 
4 mld z! oszcz&dno%ci, jednak 
najpierw wymaga!yby zakupu 
szczepionek i"zap!acenia za 
ich podanie. Nie mamy wi&c 
powszechnych, darmowych 
szczepionek przeciwko grypie. 
Natomiast podanie leku chorej 
na gryp& osobie przynosi 
natychmiastowy efekt – kto%, kto 
by! chory, zdrowieje. Troch& tak 
samo jest z"opiek'. Oszcz&dno%ci 
maj'ce z"niej p!yn'$ s' w"du#ej 
mierze przysz!o%ciowe, najpierw 
trzeba jednak ponie%$ rozmaite 
koszty. W"przypadku przegl'dów 
lekowych, przyk!adowo, 
pojawi si& najpierw koszt, bo 
farmaceucie trzeba b&dzie 
zap!aci$ za prac&, a"oszcz&dno%$ 

przyj%$ mo#e pó)niej, o"ile 
pacjent pos!ucha farmaceuty, 
na dodatek trudno j' b&dzie 
zmierzy$, bo nie wiadomo, 
czy z"powodu wielolekowo%ci 
wyst'pi!yby u"niego dodatkowe 
problemy zdrowotne, tym 
bardziej – czy wymaga!by 
hospitalizacji. Dominuje wi&c 
my%lenie krótkoterminowe.

Skoro rynek ma si! odbi# i"bez 
opieki farmaceutycznej oraz 
skoro mo&liwe jest wykony-
wanie szczepie( przeciwko 
COVID-19 przez farmaceutów, 
a"nawet wdro&enie jednej 
lub dwóch innych us$ug 
farmaceutycznych w"tym 
roku, czy mo&e to oznacza#, &e 
sytuacja aptek b!dzie na tyle 
dobra, by nie dochodzi$o do 
zamkni!# kolejnych placówek 
z"powodów )nansowych?
Je%li nasze prognozy co do 
wzrostu rynku si& sprawdz', 
mo#e spa%$ liczba zamkni&$ 
aptek z"powodu problemów 
*nansowych. Zasadnicza w"tej 
sprawie b&dzie nie wysoko%$ 
mar#, cho$ mar#e stoj' 
w"miejscu lub nawet spadaj', 
ale lokalizacja aptek. Je%li kilka 
aptek wci'# istnieje bardzo blisko 
siebie, nadal b&d' konkurowa$ 
i"która% z"nich mo#e nie da$ rady. 
To zale#y od ich wcze%niejszej 
sytuacji, poziomu zad!u#enia. 
Jest wi&c wci'# mo#liwo%$ 
upadku pewnej liczby aptek, 
ich znikanie z"rynku ca!kowicie 
w"zwi'zku z"tym nie wyhamuje. 
Na prze!omie lat 2019 i"2020 
ok. 20 proc. aptek by!o na 
granicy rentowno%ci. Cz&%$ 
z"nich zapewne upad!a ju# 
w"minionym roku, bo po 20-30 
aptek ubywa co miesi'c. Pozo-
sta!y wi&c by$ mo#e tylko apteki 
w"lepszej kondycji, ale wci'# 
mog' by$ w%ród nich takie, które 
balansuj' na kraw&dzi rentow-
no%ci. Im wzrosty obrotów 
wynikaj'ce z"zamkni&cia si& 
jednej czy drugiej pobliskiej 
apteki mog' nie wystarczy$.
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– Im b!dzie nas 
w"ZAPPA wi!cej, tym 
szybciej zako#czymy 

er! dzikiego zachodu na 
rynku aptecznym 

i"szybciej wrócimy na 
w$a%ciwe tory – mówi 

Marcin Wi%niewski, 
prezes Zwi&zku 

Aptekarzy 
Pracodawców Polskich 

Aptek, w"rozmowie 
z"Wojciechem 

Giedrysem.

1  P R O C . ,  A D A  I  U O Z F

Sk!d si" bior! ataki 
na ZAPPA? Niedawno 
przybra#y one na sile.
To prawda, jeste%my 
coraz mocniej atakowani 
w"ogólnopolskiej prasie, 
mediach, nawet na 
zespo$ach parlamentarnych. 
A"przyczyna jest niezwykle 
prosta – naruszamy uk$ad 
oparty na $amaniu prawa, 
którego przez lata nikt nie 
egzekwowa$. Wymagaj&c 

egzekucji przepisów prawa, 
uderzamy w"tych, którzy 
zbudowali swoje sieci, swoje 
biznesowe pot!gi mimo 
zakazów wynikaj&cych 
z"limitu 1 proc., a"po wej%ciu 
AdA, o"któr& walczyli%my, 
limitu czterech aptek w"kraju. 
Poniewa' dzia$ania ZAPPA 
s& bezkompromisowe 
i"skuteczne, a"orzecznictwo 
s&dowe coraz mocniejsze 
i"bogatsze, w$a%ciciele sieci 
czuj& si! coraz bardziej 
zagro'eni. Gdyby byli 
przekonani, 'e dzia$aj& 
w"zgodzie z"prawem, 
czekaliby na rozstrzygni!cia 
s&dowe. Poniewa' wiedz&, 
'e dzia$aj& z"naruszeniem 
prawa, ich biznes trwa, póki 
kto% nie wska'e palcem 
naruszenia, inspekcja nie 
przeprowadzi post!powania, 
a"s&d ostatecznym wyrokiem 
nie zamknie aptek. Poniewa' 

my w$a%nie wskazujemy, 
kto i"jak narusza prawo, 
kierujemy wnioski do WIF, 
nadaj&c bieg sprawom, 
lobby sieci w%ciekle próbuje 
nas oczernia(, deprecjo-
nowa(, podwa'y( nasz& 
wiarygodno%(. To jedyne, co 
im pozostaje, przyjmujemy 
to ze zrozumieniem, cho( 
te' z"niesmakiem. Powie-
dzia$bym, 'e – paradoksalnie 
– nas to nawet wzmacnia, 
bo, cytuj&c: „w%ciek$o%( 
naszych wrogów %wiadczy 
o"tym, 'e st&pamy w$a%ciw& 
drog&”. Mamy %wiadomo%(, 
'e dzia$amy w"s$usznej 
sprawie, zgodnie z"prawem, 
etycznie i"w$a%ciwie, nie 
mo'na nas pozwa(, zakaza( 
dzia$ania, ograniczy(, 
mo'na tylko oczernia(. Poza 
tym mamy %wiadomo%( 
celu – chcemy pracowa( na 
rozwijaj&cym si! prawid$owo, 

Prawo 
ponad wszystko



25r e n t g e n  m i e s i ! c a
1  P R O C . ,  A D A  I  U O Z F

Mamy !wiadomo!", #e 
dzia$amy w%s$usznej 
sprawie, zgodnie 
z%prawem, etycznie 
i%w$a!ciwie, nie mo#na 
nas pozwa", zakaza" 
dzia$ania, ograniczy", 
mo#na tylko oczernia". 
Poza tym mamy 
!wiadomo!" celu – 
chcemy pracowa" na 
rozwijaj&cym si' 
prawid$owo, dzia$aj&cym 
w%zgodzie z%prawem 
i%zasadami etyki rynku 
sektora us$ug 
zdrowotnych, czyli 
podporz&dkowanych 
potrzebom pacjentów.

dzia$aj&cym w%zgodzie 
z%prawem i%zasadami 
etyki rynku sektora us$ug 
zdrowotnych, czyli podpo-
rz&dkowanych potrzebom 
pacjentów. Dok$adnie tak, 
jak pracuj& apteki w%krajach 
Europy Zachodniej. 
Jeste!my przekonani, 
#e ca$y obecny sieciowy 
ba$agan jest konsekwencj& 
w$a!nie tego, #e aptekarze 
indywidualni nie za$o#yli 
ZAPPA 20 lat temu. Im 
b'dzie nas w%ZAPPA wi'cej, 
tym szybciej zako(czymy 
er' dzikiego zachodu na 
rynku aptecznym i%szybciej 
wrócimy na w$a!ciwe tory.

Czy to zatem jest g!ówny 
cel dzia!alno"ci ZAPPA?
ZAPPA ma jeden naczelny 
cel: doprowadzi" polski 
rynek apteczny do stanu 
zgodnego z%prawem 
i%celem. Po to, #eby apteki 
i%aptekarze – przedsta-
wiciele zawodu zaufania 
publicznego – dzia$ali 
w%systemie ochrony zdrowia 
dla pacjenta i%jego dobra 
oraz w%ramach prawa, 
czyli uczciwie. Poza tym na 
w$asny rachunek i%na w$asn& 
odpowiedzialno!", czyli 
bez kontroli koordynatora 
i%narzucanych planów 
sprzeda#owych. Zale#y 
nam, #eby rynek apteczny 
by$ silnie konkurencyjny, 
ale konkurencyjny 
pod wzgl'dem jako!ci 
merytorycznej, poziomu 
us$ugi, czyli #eby apteki 
konkurowa$y tym, co jest 
dobre dla pacjenta. A%nie tak 
jak teraz – cen& w&tpliwej 
jako!ci suplementu, 
manipulacj& s$u#&c& temu, 
by pacjent wi'cej pieni'dzy 
w%aptece zostawi$, czy 
np. dost'pno!ci& do leków, 
których apteki indywidualne 
nie mog& zdoby", bo 
s& zarezerwowane dla 

sieci. To wszystko jest 
dla pacjenta i%systemu 
zwyczajnie szkodliwe.

Odwiedzaj#cych stron$ 
internetow# ZAPPA wita 
napis: „Niemal 700 aptek 
podejrzanych o%naru-
szenie przepisów AdA!”.
Dane mówi&ce o%700 
aptekach podejrzanych 
o%naruszenie AdA pochodz& 
sprzed ponad roku. Ta liczba 
si' zwi'kszy$a. Zidenty)ko-
wali!my ju# ponad tysi&c 
transakcji, zmian w$a!ciciela 
apteki, przeprowadzonych 
z%naruszeniem postanowie( 
AdA. Ponadto prosz' 
pami'ta", #e w%uzasadnieniu 
ustawy AdA, w%2017 r. 
napisano, #e 10 proc. aptek 
dzia$a z%naruszeniem prawa 
– limitu 1 proc. Cztery 
lata min'$y, a%to 
10 proc. nadal narusza 
prawo! Cz'!ci& ju# si' 
zaj'li!my, ale nadal mamy 
ogrom do posprz&tania 
i%powtórz', im nas w%ZAPPA 
b'dzie wi'cej, tym szybciej 
sobie z%tym poradzimy. 
Dlatego zapraszam wszyst-
kich aptekarzy – pomó#cie! 
Obecnie posiadamy 
narz'dzia IT umo#liwiaj&ce 
sta$e monitorowanie rynku, 
obserwujemy zmiany 
w%Krajowym Rejestrze 
S&dowym, w%rejestrze aptek, 
farmaceutów i%Rejestrze 
Bene)cjentów Rzeczy-
wistych. Wychwytujemy 
ka#d& zmian', a%zatrudnieni 
przez nas prawnicy 
sk$adaj& mo#liwie na 
bie#&co zawiadomienia do 
inspekcji farmaceutycznych 
o%naruszeniach prawa.

A%jaki jest bilans tych 
spraw zg!oszonych 
przez ZAPPA?
Przekazali!my wojewódzkim 
inspektoratom farma-
ceutycznym zg$oszenia 

dotycz&ce setek aptek i%ca$y 
czas w%ramach naszych 
mo#liwo!ci – a%te niestety  
s& ograniczone – sk$ada- 
my nowe wnioski. Cz'!" 
z%zawiadomie( ju# 
zaowocowa$a wszcz'ciem 
post'powa( przez WIF, 
cz'!" czeka, cz'!" mamy 
w%odwo$aniach w%GIF. 
Niektóre z%post'powa( 
zako(czy$y si' ju# decyzjami 
WIF, ale na razie s& to 
decyzje pierwszej instancji, 
do których ju# wp$yn'$y 
odwo$ania. W%wyniku 
dzia$alno!ci naszego 
zwi&zku w%kilkunastu 
post'powaniach WIF 
odmówi$ sieci przeniesienia 
zezwolenia na tzw. s$upa, 
w%kilku nakaza$ dostosowa" 
si' sieci do limitów 
koncentracji, w%innych 
21 aptekom cofn&$ zezwo-
lenia za naruszenie 1 proc. 
i%czterem za naruszenie AdA, 
w%tym jednej z%urz'du, ale 
ZAPPA by$ dopuszczony do 
post'powania. Wiem, to na 
razie niedu#o, ale podkre!- 
lam – na razie. Osobi!cie 
wola$bym, #eby sieci 
same si' dostosowa$y do 
wymogów prawa, bo celem 
ZAPPA nie jest zamykanie 
aptek, tylko osi&gni'cie 
stanu zgodno!ci z%prawem.

Kiedy wi$c przepisy b$d# 
lepiej egzekwowane? 
To ju& si$ dzieje?
To si' w$a!nie zmienia 
na naszych oczach. 
Ostatnie wyroki s&dów 
s& jednoznaczne i%nie 
pozostawiaj& w&tpliwo!ci: 
naci&gane interpretacje 
prawników sieci s& b$'dne. 
Przyk$adem jest forsowany 
przez nich pogl&d, #e limity 
antykoncentracyjne trzeba 
spe$nia" wy$&cznie celem 
uzyskania zezwolenia. Dla 
GIF, MZ, tak#e dla nas by$ 
on zawsze nielogiczny, 

Prawo 
ponad wszystko
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ZAPPA ma jeden 
naczelny cel: 

doprowadzi" polski 
rynek apteczny do stanu 

zgodnego z#prawem 
i#celem. Po to, $eby 
apteki i#aptekarze – 

przedstawiciele zawodu 
zaufania publicznego – 

dzia%ali w#systemie 
ochrony zdrowia dla 

pacjenta i#jego dobra 
oraz w#ramach prawa, 

czyli uczciwie.

R E K L A M A
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Farmaceutka z!województwa opolskiego, cz"onek ZAPPA:
O#ZAPPA dowiedzia%am si& kilka lat temu na szkoleniu od jednego z#magistrów farmacji. Kiedy 
us%ysza%am, $e g%ównym celem zwi!zku jest przywrócenie zasad dzia%ania aptek w# zgodzie 
z#obowi!zuj!cymi przepisami, wiedzia%am, $e to miejsce jest równie$ dla mnie. Dzia%alno'" ZAP-
PA jest intensywna. Cz&sto ze sob! rozmawiamy, dzielimy si& swoimi w!tpliwo'ciami czy te$ 
problemami, wymieniamy si& informacjami – nie tylko o#tym, co dzieje si& niedobrego na rynku 
aptecznym, ale tak$e bie$!cymi, wa$nymi sprawami dotycz!cymi naszej codziennej pracy. (!-
czy nas sprzeciw wobec %amania prawa. My'l&, $e ka$dy farmaceuta w%a'ciciel apteki powinien 
do nas do%!czy". Pojedynczy farmaceuta pracodawca nic sam nie zdzia%a, widz!c nawet du$e 
nieprawid%owo'ci i#próbuj!c z#nimi walczy" na w%asn! r&k&. Mo$e pokrzycze" i#potupa" nog!, 
i#nic wi&cej, a#w#starciu ze sztabem prawników jest tak naprawd& bezsilny. W#wi&kszej grupie, 
jako ZAPPA, mo$emy skuteczniej powalczy" o#przywrócenie dzia%ania aptek zgodnie z#prawem 
i#w#takim kszta%cie, $eby by%y one przede wszystkim dla pacjentów. Walczymy z#tymi, którzy %a-
mi! prawo i#próbuj! wprowadzi" swoj! interpretacj& prawa – tak!, $eby im pasowa%a do pla-
nów inwestycyjnych. Powoli, ale konsekwentnie osi!gamy efekty. Du$a, razem dzia%aj!ca grupa 
farmaceutów, maj!ca wsparcie merytoryczne i#prawne – to jedyny sposób, $eby stawi" czo%o 
nieprawid%owo'ciom, z#jakimi mamy do czynienia na rynku aptecznym: z#bezprawnym przej-
mowaniem aptek, omijaniem prawa itp.

wr&cz absurdalny. Dzi' 
podobnie ocenia go tak$e 
s!d. Wyroki mówi! wprost: 
wszystkie warunki uzyskania 
zezwolenia nale$y spe%nia" 
przez ca%y okres prowadzenia 
dzia%alno'ci. Gdyby by%o 
inaczej, doszliby'my do 
takich absurdów, $e dzie) 
po uzyskaniu zezwolenia, 
czyli stwierdzeniu przez WIF, 
$e podmiot spe%nia szereg 
rygorystycznych warunków, 
aptek& mo$na by odsprzeda" 
drugiemu podmiotowi, 
który nie spe%nia $adnych 
warunków i#nikomu nic do 
tego. Id!c dalej, oznacza%oby 
to, $e Prawo farmaceutyczne 
czy AdA nie reguluj! rynku, 

tylko obowi!zek uczest-
nictwa dyplomowanego 
farmaceuty z#PWZ jako 
po'rednika w#nabywaniu 
aptek przez podmioty, które 
nie spe%niaj! warunków 
uzyskania zezwolenia. Absurd 
do kwadratu, niemniej 
wybrzmiewaj!cy ze strony 
sieci na salach s!dowych.

Dyskusja wokó! ustawy 
AdA zwykle ogranicza si" 
do wymiany zda#: „AdA 
zamyka apteki” kontra 
„AdA nie zamyka aptek”. 
Zaraz min$ cztery lata od 
wej%cia tych przypisów. 
Sk$d wci$& te emocje?
Wiele podmiotów – 
zw%aszcza tych du$ych 
– zaczyna coraz bardziej 
odczuwa" skutki wprowa-
dzenia tej ustawy. W#ka$dy 
wi&c mo$liwy sposób 
chce j! zdyskredytowa". 
Twierdzenie, $e AdA zamyka 
apteki to zwyk%a manipulacja. 
W#ustawie nie ma $adnego 
zapisu, który odnosi si& do 
zamykania aptek. Jedyne, co 
AdA zmieni%a, to wprowadzi%a 
nowe warunki otwierania 
aptek, zreszt! typowe dla 

krajów UE. Nie wprowadzi%a 
$adnych obowi!zków 
dostosowania si& do nowych 
przepisów, tak jak to by%o na 
W&grzech, (otwie czy Estonii 
i#tu dodam: niestety – bo dla 
pacjentów, rynku, systemu 
i#bud$etu pa)stwa by%oby 
znacznie lepiej. A#wracaj!c 
do du$ej liczby aptek, które 
zosta%y zamkni&te w#ostat-
nich latach, warto przytoczy" 
dane Pa)stwowej Inspekcji 
Farmaceutycznej. W#latach 
2016-2020 w#przypadku
183 aptek zezwolenia zosta%y 
cofni&te za udzia% w#odwró-
conym %a)cuchu dystrybucji 
leków, kolejnych 88 zezwole) 
cofni&to za nieprawid%owo'ci 
lub brak ich usuni&cia i#25 za 
naruszenie limitów koncen-
tracji. Na tym ko)czy si& lista 
zamkni&", a#otwiera lista 
upadków aptek, czyli zako)-
czenia dzia%alno'ci najcz&'ciej 
z#powodów ekonomicznych.

ZAPPA ca!y czas 
powtarza, &e w'Polsce 
jest za du&o aptek.
Bo jest ich w#Polsce zdecy-
dowanie za du$o. Jeszcze nie 
tak dawno by%y otwierane 
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W"wyniku dzia#alno$ci 
naszego zwi!zku 
w"kilkunastu 
post%powaniach WIF 
odmówi# sieci 
przeniesienia zezwolenia 
na tzw. s#upa, w"kilku 
nakaza# dostosowa& si% 
sieci do limitów 
koncentracji, w"innych 
21 aptekom cofn!# 
zezwolenia za naruszenie 
1 proc. i"czterem za 
naruszenie AdA, w"tym 
jednej z"urz%du, ale 
ZAPPA by# dopuszczony 
do post%powania.

masowo. W"przededniu 
wprowadzenia AdA z#o'ono 
wnioski o"wydanie kolejnych 
800 zezwole(. Obecnie 
w"Polsce na jedn! aptek% 
przypada ok. 2,8 tys. osób, 
a"$rednia europejska to 
4,3 tys. osób. Warto$& 
rynku jest ograniczona 
i"determinowana potrzebami 
pacjentów. Im wi%cej jest 
punktów, tym ta warto$& 
na wi%cej cz%$ci si% dzieli, 
a"wi%c ka'dy z"nich jest 
biedniejszy. Obecny spadek 
liczby aptek to w#a$nie efekt 
nierentowno$ci, zarazem 
dowód, 'e jest ich za du'o. To 
prawo rynku. Wed#ug moich 
wylicze( sprzed dwóch lat 
w"Polsce docelowo, przy 
obecnych, sk!din!d niskich 
cenach leków i"mar'y na 
leki refundowane, jest si% 
w"stanie utrzyma&

ok. 10 tys. aptek i"co istotne, 
nawet gdyby zosta#y same 
sieci, ta liczba nie by#aby 
wy'sza, poniewa' 'adna 
z"nich nie utrzymywa#aby 
nierentownych punktów. 
I"wbrew temu, co podnosz! 
sieciowi lobby$ci, dalszy 
spadek liczby aptek, oczywi-
$cie do pewnego poziomu, 
nie zmniejszy dost%pno$ci do 
leków i"us#ug, lecz j! poprawi. 
Pacjenci bowiem b%d! mie& 
dost%p do rentowych i"dzi%ki 
temu lepiej zaopatrzonych 
aptek, które b%d! mog#y 
tak'e zaoferowa& dost%p 
do dodatkowych us#ug, np. 
w"ramach opieki farmaceu-
tycznej, czy te' liczniejszej, 
lepiej wykwali) kowanej 
czy przeszkolonej kadry. 
Podsumowuj!c: kluczem 
do sprawnego systemu 
dystrybucji leków jest 

mniejsza liczba wi%kszych 
aptek, rozmieszczonych 
zgodnie z"potrzebami 
ludno$ci, z"wi%ksz! liczb! 
personelu. Wówczas #atwiej 
o"organizacj% szczepie(, 
opieki farmaceutycznej, 
rozwijanie us#ug na 
wysokim poziomie, a"nawet 
zorganizowanie dobrego 
systemu dy'urów tam, gdzie 
s! potrzebne. I"dok#adnie 
takie s! wzorce z"krajów, 
w"których rynki apteczne s! 
ju' dobrze ukszta#towane.

Czy wed!ug ZAPPA 
AdA wymaga jeszcze 
zmian? Uszczelnienia?
AdA jest bardzo dobr! 
ustaw!, w"wielu aspektach 
zadzia#a#a perfekcyjnie, 
jak cho&by w"kwestii 
zablokowania mo'liwo$ci 
odtwarzania aptek 
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W!latach 2016-2020 
w!przypadku 183 aptek 

zezwolenia zosta"y 
cofni#te za udzia" 

w!odwróconym 
"a$cuchu dystrybucji 

leków, kolejnych 
88 zezwole$ cofni#to za 

nieprawid"owo%ci lub 
brak ich usuni#cia i!25 za 

naruszenie limitów 
koncentracji. Na tym 

ko$czy si# lista 
zamkni#&, a!otwiera lista 

upadków aptek, czyli 
zako$czenia dzia"alno%ci 

najcz#%ciej z!powodów 
ekonomicznych.

Farmaceutka z!województwa warmi"sko-mazurskiego, cz#onek ZAPPA:
Gdyby nie by"o ZAPPA, nie by"oby dostatecznej kontroli nad rynkiem aptecznym czy nale'ytego 
egzekwowania przepisów. Izby aptekarskie cz#sto maj( zwi(zane r#ce i!nie mog( wyst#powa& 
w!imieniu i!w!obronie pracodawców aptecznych. Musimy wi#c sami bra& wiele spraw w!nasze 
r#ce. Dziwi# si# jednak, 'e w!szeregach ZAPPA dzia"a tak niewielu cz"onków izb aptekarskich. 
Wielu z!nich twierdzi, 'e by"oby to niemile widziane. Osoby dzia"aj(ce w!zwi(zkach reprezentu-
j(cych sieci apteczne jednak nie maj( z! tym problemu, a! zwi(zki te nie 'a"uj( pieni#dzy na 
przeró'ne dzia"ania, które s( w! ich interesie. I!nikt im tego nie wypomina. Dlatego te' gor(co 
zach#cam innych aptekarzy, którym le'y na sercu los indywidualnych aptek i! pacjentów, do 
tego, 'eby si# przy"(czyli do ZAPPA i!wspólnie z!nami bronili interesów pracodawców polskich 
aptek. Im b#dzie nas wi#cej, tym nasz g"os b#dzie lepiej s"yszalny i!tra) do wi#kszej liczby osób, 
nie tylko do uczestników rynku aptecznego.

zamkni#tych karnie za udzia" 
w!odwróconym "a$cuchu 
dystrybucji leków. Te apteki 
by"y otwierane po kilku 
tygodniach od zamkni#cia, 
przez tych samych ludzi 
i!w!tym samym celu. Teraz 
jest to ju' niemo'liwe. Ta 
sama ustawa w!Niemczech 
czy USA dzia"a"aby perfek-
cyjnie, bo tam podmiot 
"ami(cy prawo gospodarcze 
dostaje czerwon( kartk#, 
czyli zakaz prowadzenia 
jakiejkolwiek dzia"alno%ci – 
po prostu nie daje r#kojmi. 
Pa$stwo jest konsekwentne 
i!bardzo czujne. Piel#gnuje 
uczciwych, 'eby dobrze 
pracowali i!dlatego eliminuje 
nieuczciwych, 'eby nie 
zagra'ali uczciwym. W!Polsce 
brak egzekucji przepisów 
promuje nieuczciwego 
gracza. Powoduje, 'e to on 
zyskuje przewag#, zwi#ksza 
dominacj#, doprowadza 
do upadku uczciwego 
i!w!efekcie to nieuczciwy 
pozostaje na rynku, wi#c 
rynek przestaje prawid"owo 
funkcjonowa&. Gracz jest 
ju' na tyle du'y i!mocny, 'e 
kiedy pa$stwo si# zorientuje 
i!zaczyna mu si# dobiera& do 
skóry, podnosi larum, sieje 
medialny ferment, zatrudnia 
agencje PR i!atakuje. 
Wracaj(c do pocz(tku naszej 
rozmowy – to w"a%nie jest 
istot( hejtu wylewanego 

na nas, ale w!ogromnej 
mierze równie' na inspekcj#. 
Prosz# przeanalizowa&, ile 
napastliwych materia"ów 
pojawia si# teraz w!mediach. 
Wszystkie s( obliczone na 
sparali'owanie, zastraszanie, 
deprecjonowanie inspekcji 
czy ZAPPA. W!tej sytuacji 
absolutnym priorytetem 
jest wzmocnienie organu 
odpowiedzialnego za egze-
kwowanie przepisów, czyli 
inspekcji farmaceutycznej. 
Nale'y j( usprawni& – zreor-
ganizowa&, czyli spionizowa& 
i!do)nansowa&. Konieczne 
jest zwi#kszenie wyna-
grodze$ w!WIF. Inspektor 
powinien zarabia& wi#cej 
ni' kierownik apteki, aby 
zwi#kszy& liczb# ch#tnych 
do pracy w!inspekcji, 
a!zarazem urealni& mi#dzy 
nimi konkurencj#. Inspekcja 
potrzebuje selekcji 
pozytywnej – du'ej liczby 
kandydatów i!konkursu, 
w!którym wygrywa 
najlepszy. Z!drugiej strony, 
'eby ta selekcja w!ogóle by"a, 
powinno si# wprowadzi& 
kadencyjno%&. Nie powinno 
by& tak, 'e WIF zasiada na 
30 lat i!niezale'nie od tego, 
co robi, ma zapewnione 
stanowisko. Mamy niestety 
przypadki, 'e wnioski 
z"o'one trzy lata temu 
do dzi% nie doczeka"y si# 
odpowiedzi lub 'e WIF mimo 

nakazu od GIF i!wydanych 
wyroków s(dowych po raz 
kolejny odmawia wszcz#cia 
post#powa$. Taka postawa 
urz#dnika to dzia"anie 
na szkod# pa$stwa i!jest 
nieakceptowalna. Podsu-
mowuj(c, ZAPPA murem 
za prawem, wi#c ZAPPA 
równie' murem za sprawn( 
i!dzia"aj(c( inspekcj(.

Czemu ma s!u"y# 
os!abianie roli samorz$du 
farmaceutycznego 
np. poprzez wy!$czenie 
go z%procedury wy!aniania 
kandydatów na WIF lub 
z%procesu wydawania 
zezwolenia dla aptek?
Temu, by zamkn(& kolejne 
oczy, które widz(, co si# na 
rynku dzieje. Jak wiadomo, 
w!m#tnej wodzie lepiej si# 
p"ywa. Du'ym graczom 
"ami(cym prawo by"oby 
"atwiej, gdyby nikt nie 
kontrolowa" rynku, gdyby 
inspekcja by"a s"aba, gdyby 
nie dzia"a" ZAPPA, gdyby 
samorz(d te' nic nie 
wiedzia". Zgodnie z!prawem 
jednak podmiot i!kierownik 
apteki maj( dawa& r#kojmi# 
nale'ytego wykonania 
swoich obowi(zków. Kto 
ma o!tym wiedzie& lepiej ni' 
samorz(d aptekarski, który 
ma wynikaj(cy z!Konstytucji 
obowi(zek sprawowania 
pieczy nad zawodem 
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i!którego integraln" cz#$ci" 
jest Rzecznik Odpowie-
dzialno$ci Zawodowej 
i!S"d Aptekarski? Kto 
w!Ministerstwie Zdrowia 
czy WIF b#dzie wiedzia%, czy 
dany podmiot daje r#kojmi# 
czy nie? O!to samo chodzi 
w!kwestii konkursu na WIF. 
Nie wiem tylko, czy chcemy, 
&eby WIF-em zosta% cz%owiek 
wybierany przez MZ i!NFZ, 
który np. kilka lat wcze$niej 
wywozi% leki, albo niedawny 
s%up z!wszcz#tym post#po-
waniem dyscyplinarnym, bo 
komisja nie wiedzia%a o!tym, 
jaka jest jego przesz%o$'.

Z!jakimi jeszcze 
patologiami na rynku 
nale"y walczy#?
ZAPPA z!zasady pi#tnuje 
dzia%alno$' aptek w!modelu 
komercyjnym, czyli 

nastawionym g%ównie 
na zysk. Upatrujemy 
w!tym modelu przyczyn# 
wszystkich obecnych 
patologii, dlatego oceniamy, 
podobnie jak rz"dy 18 
krajów UE, &e tworzenie 
komercyjnych sieci powinno 
by' zakazane na rynku 
detalicznej dystrybucji 
leków jako szkodliwe dla 
zdrowia publicznego. 
Absolutnie podstawowym 
za%o&eniem powinno by' 
to, &e &adna placówka 
zdrowotna nie mo&e 
prowadzi' do zwi#kszania 
spo&ycia leków, natomiast 
model komercyjny, sieciowy 
z!de(nicji na tym w%a$nie 
polega. Jest to niebez-
pieczne dla pacjentów, czyli 
sprzeczne z!celem dzia%ania 
apteki. Sieci ca%y czas nie 
rozumiej", &e podstawowym 
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Wed!ug moich wylicze" 
sprzed dwóch lat 

w#Polsce docelowo, przy 
obecnych, sk$din$d 

niskich cenach leków 
i#mar%y na leki 

refundowane, jest si& 
w#stanie utrzyma' 

ok. 10 tys. aptek i#co 
istotne, nawet gdyby 
zosta!y same sieci, ta 

liczba nie by!aby wy%sza, 
poniewa% %adna z#nich 

nie utrzymywa!aby 
nierentownych 

punktów.

celem apteki jest optymali-
zacja terapii. Zysk oczywi(cie 
by' musi, ale powinien 
wynika' z#w!a(ciwej 
realizacji celu, a#nie stanowi' 
jego zaprzeczenie.

Mija ponad rok od 
uchwa!y Krajowego 
Zjazdu Aptekarzy 
w"sprawie tzw. 
s!upowania. Czy uda!o 
si# wypracowa$ od tego 
czasu jakie% narz#dzia 
walki z"tym procederem?
S!upowanie to temat 
wieloaspektowy i#szokuj$cy. 
Z#punktu widzenia rynku 
jest zwyk!ym omijaniem 
prawa s!u%$cym dalszej 
koncentracji sieci. Z#punktu 
widzenia zawodowego to 
stwierdzone przez Krajowy 
Zjazd Aptekarzy niemal 
jednog!o(nie bardzo 
powa%ne naruszenie 
Kodeksu Etyki Aptekarza RP, 
którego konsekwencj$ mo%e 
by' pozbawienie prawa 
wykonywania zawodu. 
Wprowadzenie AdA mia!o 
na celu zwi&kszenie bezpie-

cze"stwa publicznego przez 
wprowadzenie wymagania, 
by aptek& prowadzi! 
farmaceuta z#PWZ. S!up, 
czyli farmaceuta spe!niaj$cy 
warunki, nie do(', %e udziela 
swoich uprawnie" podmio-
towi, który ich nie posiada, 
co ju% samo w#sobie jest 
naganne, to robi to celem 
umo%liwienia mu !amania 
prawa. Jest to dzia!anie nie 
tylko przeciwko zawodowi 
i#prawu, ale równie% 
przeciwko bezpiecze"stwu 
publicznemu. I#jako takie 
zas!uguje na zdecydowane 
pi&tnowanie. Jest jeszcze 
aspekt czysto ludzki – 
s!upowanie to naiwno(' 
m!odych i#pewnych siebie 
osób, które najwi&cej 
ucierpi$, kiedy ta ba"ka 
pry(nie. Na nich bowiem 
b&dzie ci$%y' odpowie-
dzialno(' zawodowa, karna, 
gdy% to oni sk!adaj$ w#WIF 
fa!szywe o(wiadczenia pod 
rygorem odpowiedzialno(ci 
karnej. W!a(nie wesz!a 
w#%ycie ustawa o#zawodzie 
farmaceuty, która wprowa-

dzi!a szereg zapisów w#swej 
konsekwencji równie% 
antys!upowych. Sama 
niezale%no(' zawodowa 
wydaje si& by' s!upowaniem 
naruszona, a#nie jest ona 
tylko prawem, lecz równie% 
obowi$zkiem ka%dego 
farmaceuty. Równie% 
podlega ocenie rzecznika 
i#s$du zawodowego! 
W#dodatku systematycznie 
zapadaj$ kolejne wyroki 
w#WSA, punkt po punkcie 
obna%aj$ce ca!y mechanizm 
s!upowania. Oczywi(cie nie 
s$ jeszcze prawomocne, 
ale s$ na tyle mocne, i% 
ma!o prawdopodobne 
jest, by zosta!y podwa%one 
w#NSA. A#wtedy prawnicy 
sieci umyj$ r&ce, sieci 
zrobi$ to samo, a#)rmanci 
wezm$ na siebie ca!$ 
odpowiedzialno('. Taki ich 
wybór. ZAPPA monitoruje 
rynek równie% pod k$tem 
przenoszenia zezwole". 
S!upy s$ widoczne jak 
na d!oni. I#na tym bym 
zako"czy! ten temat. 

Co jest g!ówn& motywacj& 
osób, które dzia!aj& 
w"ZAPPA? Dlaczego 
aptekarze zapisuj& si# 
do zwi&zku?
G!ówn$ motywacj$ jest 
pragnienie normalno(ci, 
uczciwego konkurowania 
w#merytoryce, a#nie 
komercyjnych grach, które 
s$ nam obce. Mamy ju% do(' 
dzikiego zachodu, patologii, 
m&tnej wody i#manipulacji. 
Chcemy dobrze i#uczciwie 
pracowa' w#swoim 
zawodzie, realizowa' 
zawodowe cele, ambicje, 
rozwija' aptekarstwo 
i#siebie samych. I#wcze(niej 
czy pó*niej zrealizujemy 
ten cel – w#zale%no(ci od 
zaanga%owania Kole%anek 
i#Kolegów farmaceutów 
– w!a(cicieli aptek.
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– W!ostatnich 
miesi"cach wizerunek 
Pa#stwowej Inspekcji 
Farmaceutycznej zosta$ 
mocno nadszarpni%ty. 
Pojawi$o si% wiele 
nieprawdziwych 
informacji w!przestrzeni 
publicznej, które 
dotyczy$y sposobu 
post%powania Inspekcji 
wobec aptek. Niestety, 
powielanie tych tez 
spowodowa$o efekt 
tzw. kuli &niegowej – 
mówi Ewa Krajewska, 
G$ówny Inspektor 
Farmaceutyczny, 
w!rozmowie z!Emili" 
Za$e#sk"-Zduniak.

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

Pani minister, ca!kiem 
niedawno, bo dwa 
miesi"ce temu, zosta!a pani 
powo!ana na stanowisko 
G!ównego Inspektora 
Farmaceutycznego. Czym 
chcia!aby si# pani zaj"$ 
priorytetowo? Które 
obszary wymagaj" pilnych 
dzia!a% ze strony inspekcji? 
Na mojej li&cie priorytetów 
jest kilka punktów, które 
b%d% si% stara$a prowadzi' 
jednocze&nie, tak aby proces 
zmian zachodzi$ w!sposób 
jednostajny. Jednym z!nich 
jest poprawa wizerunku 
Pa#stwowej Inspekcji 
Farmaceutycznej. W!ostatnich 
miesi"cach zosta$ on mocno 
nadszarpni%ty. Pojawi$o si% 
wiele nieprawdziwych 
informacji w!przestrzeni 
publicznej, które dotyczy$y 
sposobu post%powania 
Inspekcji wobec aptek. 
Niestety, powielanie tych tez 
spowodowa$o efekt tzw. kuli 
&niegowej. G$ówny Inspektor 
Farmaceutyczny wspólnie 
z!wojewódzkimi inspektorami 
farmaceutycznymi sprawuje 
nadzór nad prawid$owym 
funkcjonowaniem rynku 
farmaceutycznego. 

W!przypadku uzasadnionych 
przes$anek wskazuj"cych 
na naruszenie lub $amanie 
prawa naszym ustawowym 
obowi"zkiem jest reagowanie 
i!egzekwowanie prawa. PIF 
dzia$a w!ramach przepisów, 
czego dowodem s" orze-
czenia s"dów przyznaj"ce 
racj% Inspekcji, jednak o!tym 
ju( nie jest tak g$o&no w!prze-
strzeni publicznej. Widz% 
potrzeb% merytorycznej 
dyskusji ze stron", która nie 
jest zadowolona, która widzi 
w!dzia$aniach PIF niepra-
wid$owo&ci. Chcia$abym 
doprowadzi' do rozwi"zania 
kwestii spornych, w!tym do 
zbudowania faktycznego 
obrazu rynku aptecznego.

Priorytetem jest równie( 
ustrukturyzowanie 
wspó$pracy z!wojewódzkimi 
inspektorami farmaceutycz-
nymi, wypracowanie szybkich 
kana$ów kontaktu, wymiany 
informacji, do&wiadcze# 
i!wiedzy. Pozwoli mi to 
sprawowa' w$a&ciwy 
nadzór merytoryczny 
nad PIF. Chcia$abym, (eby 
wojewódzcy inspektorzy 
farmaceutyczni czuli wsparcie 
GIF, bo przecie( wspólnie 
tworzymy Pa#stwow" 
Inspekcj% Farmaceutyczn". 
Pracuj" w!niej fachowcy 
o!najwy(szych kwali)kacjach, 
znakomicie znaj"cy Prawo 
farmaceutyczne oraz regu$y 
funkcjonowania rynku. 
Pa#stwowa Inspekcja 
Farmaceutyczna ma wi%c 
czym si% pochwali'. 

W&Polsce rozrasta si# 
sprzeda' przez internet 
leków dost#pnych na 
recept#, ostatnio mo'na 
kupi$ z&nielegalnych (róde! 
np. szczepionki czy leki na 
COVID-19. Czy Inspekcja 
w&najbli'szym czasie 
podejmie jakie) dzia!ania 
w&tej sprawie poza apelem 
do spo!ecze%stwa, by nie 
robi!o tego typu zakupów?
Handel lekami na recept% czy 
szczepionkami na COVID-19 
w!internecie jest zakazany, 
dlatego tropieniem tego typu 
procederu zajmuj" si% policja 
i!prokuratura. Inspekcja 
Farmaceutyczna sprawuje 
nadzór nad wytwarzaniem 
produktów leczniczych 
znajduj"cych si% w!legalnym 
$a#cuchu dystrybucji oraz ich 
obrotem. Inspektorzy PIF to 
farmaceuci, którzy nie maj" 
uprawnie# takich, jakimi 
dysponuj" organy &cigania. 
Nie mamy równie( upraw-
nie# do stosowania &rodków 
przymusu lub chocia(by 
zabezpieczenia leków 
jako dowodu rzeczowego. 
Utrzymujemy sta$" wspó$-
prac% z!organami &cigania, 
które maj" odpowiednie 
narz%dzia do przeciwdzia$ania 
tego typu zjawiskom. 
W!ka(dym przypadku, kiedy 
otrzymujemy sygna$ o!takim 
procederze, przekazujemy 
informacj% do organów 
&cigania. Wi%cej, ka(dy z!nas 
w!przypadku, gdy natra) na 
takie og$oszenia, powinien 
natychmiast zawiadomi' 
o!tym fakcie policj%.

Chcia!abym poprawi" 
wizerunek Pa#stwowej 
Inspekcji Farmaceutycznej
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Zawsze w!przypadku 
stwierdzenia 

nieprawid"owo#ci 
w!funkcjonowaniu 

przedsi$biorców 
prowadz%cych obrót 
hurtowy wszczynane 

jest stosowne 
post$powanie 

administracyjne lub 
kierowane s% 

zawiadomienia do 
organów #cigania.

Wiemy, jak wa&na jest edukacja 
spo"ecze'stwa i!u#wiado-
mienie zagro&e' p"yn%cych 
z!kupowania leków niewiado-
mego pochodzenia. Trudno 
sobie wyobrazi( skuteczn% 
kontrol$ nad wszystkimi 
tre#ciami pojawiaj%cymi si$ 
w!internecie. Popyt i!poda& to 
silne mechanizmy rynkowe, 
które nie istniej% bez siebie. 
Mniejszy popyt to równie& 
mniejsza poda&. )wiadomy 
pacjent b$dzie wiedzia", 
w!jakich miejscach mo&e 
bezpiecznie kupi( leki oraz 
kiedy i!jak mo&e si$ zaszczepi(. 
Narodowy Program Szczepie' 
prowadzony jest bez wi$k-
szych przeszkód, mamy coraz 
wi$cej osób zaszczepionych, 
a!w!perspektywie kolejne 
grupy ch$tnych do szczepie'. 
Dlatego dzia"ania Inspekcji 
Farmaceutycznej b$d% skupia"y 
si$ wokó" edukacji pacjentów 
oraz przekazywaniu rzetelnych 
informacji opinii publicznej.

Od lat mówi si! o"potrzebie 
pionizacji Inspekcji. Czy 
pani równie# uwa#a, #e taka 
reforma powinna nast$pi%? 
Pionizacja Inspekcji Farmaceu-
tycznej to z!pewno#ci% dobry 
kierunek zmian. Oczywi#cie 
musi by( to przeprowadzone 
w!przemy#lany sposób, 
tak aby nie odczuli tego 
przedsi$biorcy. Obecnie 

prowadzimy dok"adne analizy 
co do mo&liwo#ci i!sposobu 
przeprowadzenia pionizacji, 
jednak na tym etapie nie 
b$d$ zdradza"a szczegó"ów. 
Centralizacja pozwala na 
prowadzenie czynno#ci 
w!bardziej zharmonizowany 
i!jednolity sposób, dlatego 
z!pewno#ci% u"atwi"oby to 
wiele dzia"a' w!zakresie 
prowadzonego nadzoru.

Obecnie pracujemy nad 
Strategi% Pa'stwowej Inspekcji 
Farmaceutycznej, w!której 
przedstawimy plan dzia"ania 
na najbli&sze lata. Wst$pne 
za"o&enia ju& mamy dobrze 
zidenty*kowane, teraz pracu-
jemy nad planem ich realizacji. 
Je#li uda nam si$ chocia& cz$#( 
z!tych za"o&e' strategii wcieli( 
w!&ycie, to b$dziemy mieli 
do czynienia z!du&% reform%, 
która nie b$dzie dotyczy"a 
tylko G"ównego Inspektoratu 
Farmaceutycznego, ale te& 
16 Wojewódzkich Inspekto-
ratów Farmaceutycznych.

Czy obecnie przepisy 
antykoncentracyjne na 
rynku aptecznym s$ 
przestrzegane? Czy obowi$-
zuj$ce przepisy nale#a&oby 
jako' uszczelni%? Co zrobi%, 
#eby przepisy antykon-
centracyjne by&y lepiej 
i"skuteczniej egzekwowane? 
Wojewódzcy inspektorzy 
farmaceutyczni s% organami 
pierwszej instancji w"a#ciwymi 
do prowadzenia post$powa' 
w!przedmiocie udzielenia 
b%d+ przeniesienia zezwolenia 
na prowadzenie apteki 
ogólnodost$pnej, z!kolei GIF 
jest organem odwo"awczym 
od decyzji wydanych w!tym 
zakresie. Decyzje organów 
I!instancji s% niezale&ne i!nie 
mamy na nie wp"ywu. Rola 
GIF rozpoczyna si$ dopiero 
po z"o&eniu przez stron$ 
odwo"ania od decyzji WIF.

Organy Pa'stwowej Inspekcji 
Farmaceutycznej s% wyposa-
&one w!ustawowe kompe-
tencje do oceny wyst$powania 
przes"anek „antykoncentracyj-
nych” w!ramach konkretnych 
post$powa' administracyj-
nych. Dlatego uwa&am, &e PIF, 
sprawuj%c nadzór nad rynkiem 
aptecznym, równie& sprawdza 
przestrzeganie przepisów 
antykoncentracyjnych.

Prawid"owo#( podej#cia 
Inspekcji Farmaceutycznej 
potwierdzi"a dotychczas 
jednolita linia orzecznicza 
Wojewódzkiego S%du Admini-
stracyjnego – S%d oddali" skargi 
przedsi$biorców na decyzje 
GIF utrzymuj%ce decyzje 
organów I!instancji w!przed-
miocie odmowy przeniesienia 
zezwole' na prowadzenie 
aptek ogólnodost$pnych.

Wszystkie post$powania 
prowadzone s% z!poszano-
waniem ustaw wchodz%cych 
w!sk"ad Konstytucji Biznesu 
i!mam tutaj na my#li szcze-
gólnie poszanowanie zasad: 
praworz%dno#ci, pewno#ci 
prawa, niedyskryminacji oraz 
zrównowa&onego rozwoju.

Leki wci$# s$ wywo#one 
z"Polski w"ramach odwróco-
nego &a(cucha dystrybucji. 
Jakie dzia&ania podejmuje 
obecnie Inspekcja, 
#eby przeciwdzia&a% 
temu procederowi? 
Zjawisko odwróconego 
"a'cucha dystrybucji leków 
jest bardzo negatywne 
z!punktu widzenia dost$p-
no#ci produktów leczniczych 
w!Polsce. Szcz$#liwie dost$p-
no#( jest na dobrym poziomie, 
a!Inspekcja Farmaceutyczna 
na bie&%co monitoruje 
rynek. Prosz$ pami$ta(, &e 
w!ostatnim czasie Inspekcja 
Farmaceutyczna zyska"a 
narz$dzia do skuteczniejszej 
walki z!nieuczciwymi 
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przedsi"biorcami. Mam tutaj 
na my#li nie tylko ZSMOPL 
(Zintegrowany System 
Monitorowania Obrotu 
Produktami Leczniczymi), ale 
równie$ obowi!zek serializacji 
produktów leczniczych. 
Dost"p do danych umo$liwia 
szybsze identy% kowanie, czy 
nie dochodzi do &amania 
prawa. Zmieni&y si" równie$ 
przepisy ustawy Prawo farma-
ceutyczne dotycz!ce zakazu 
&!czenia dzia&alno#ci leczniczej 
i'prowadzenia hurtowni 
farmaceutycznej, co uniemo$-
liwia pozyskiwanie z'hurtowni 
leków przez podmioty 
lecznicze celem ich wywozu.

Dodatkowo, w'zwi!zku 
z'obj"ciem penalizacj!
w'art. 126b ustawy Prawo 
farmaceutyczne dzia&a( 
mieszcz!cych si" w'proce-
derze odwróconego &a(cucha, 
mo$na zaobserwowa) 
pewnego rodzaju ograniczenie 
skali tego rodzaju nieprawi-
d&owo#ci, przede wszystkim ze 
wzgl"du na odpowiedzialno#) 
karn! czy te$ „przerzucania si"” 
na inne przejawy nieprawi-
d&owej dzia&alno#ci, które nie 
by&y lub nie s! akurat obj"te 
jeszcze zakresem penalizacji 
(np. zakupy produktów lecz-
niczych na zapotrzebowania, 
przesuni"cia mi"dzymaga-
zynowe, zakupy produktów 
leczniczych z'substancjami 
kontrolowanymi itp.).

Zawsze w'przypadku 
stwierdzenia nieprawid&owo#ci 
w'funkcjonowaniu przed-
si"biorców prowadz!cych 
obrót hurtowy wszczynane 
jest stosowne post"powanie 
administracyjne lub 
kierowane s! zawiadomienia 
do organów #cigania.

Równie! „s"upowanie” 
w#naszym kraju wci$! ma 
si% nie&le, pomaga du!ym 
graczom w#przejmowaniu 

ma"ych aptek. Niektóre 
podmioty zarzucaj$ 
organom Inspekcji bierno'( 
w#zakresie egzekucji prawa 
i#brak odpowiednich 
reakcji. Czy GIF lub 
WIF-y interesuj$ si% tym 
procederem? Jaka jest jego 
skala? Czy zosta"y podj%te 
jakie' kroki prawne maj$ce 
na celu wykazanie niepra-
wid"owo'ci zwi$zanych 
z#zawieraniem umów fran-
czyzowych lub po!yczek 
dla franczyzobiorców? 
Nie zgodz" si" z'zarzutem 
bierno#ci Inspekcji Farma-
ceutycznej. Prosz" wzi!) 
pod uwag", $e ka$dy z'16 
wojewódzkich inspektorów 
farmaceutycznych sprawuje 
nadzór nad aptekami 
ogólnodost"pnymi, aptekami 
szpitalnymi, dzia&ami farmacji 
szpitalnej i'punktami 
aptecznymi. Jest to odpowie-
dzialna i'bardzo wa$na rola 
przede wszystkim w'kwestii 
bezpiecze(stwa pacjentów. 
W'ka$dym z'nich prowadzo-
nych jest po kilkadziesi!t, 
a'nawet kilkaset post"powa(.

Zadaniem Inspekcji Farma-
ceutycznej jest badanie, czy 
dzia&alno#) prowadzona jest 
zgodnie z'obowi!zuj!cymi 
przepisami prawa, a'nie pi"t-
nowanie rodzaju prowadzonej 
dzia&alno#ci. Dlatego, je#li 
zaistniej! przes&anki mówi!ce 
o'tym, $e przedsi"biorca 
wykonuje swoj! dzia&alno#) 
nieprawid&owo, ka$dorazowo 
wszczynane jest post"po-
wanie. Wszystkie post"po-
wania prowadzone przez 
Inspekcj" Farmaceutyczn! 
maj! charakter indywidualny 
i'dotycz! konkretnej sprawy. 

 Ca&a rozmowa
na portalu 
Aptekarski.com.
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Epidemia COVID-19, 
# w#której przysz$o nam 

%y& ju% od ponad roku, 
nieustannie wywo$uje w#nas 
uczucie niepewno'ci. Wiedza 

o#wp$ywie COVID-19 na 
nasze zdrowie, jak( dyspo-
nujemy obecnie, pozwala 
nieco bardziej oswoi& si) 
z#rzeczywisto'ci(. Zapra-
szamy zatem na szkolenie 
w#formie webinaru, podczas 
którego dowiemy si),
jak COVID-19 wp$ywa na 
nasz uk$ad pokarmowy.

Przebieg tej zaka*nej 
choroby uk$adu oddecho-
wego mo%e mie& ró%norodny 
charakter – od postaci 
bezobjawowej przez $agodn( 
infekcj) uk$adu oddecho-
wego do zespo$u ostrej 
niewydolno'ci oddechowej. 
Do czynników ryzyka 
ci)%kiej postaci choroby 
 COVID-19 zalicza si) starszy 
wiek i#choroby przewlek$e 
takie jak cukrzyca, choroby 
p$uc i#choroby uk$adu 
 sercowo-naczyniowego.

Najcz)stszymi objawami 
 COVID-19 s( gor(czka, kaszel 
i#duszno'&, a#tak%e bóle 

gard$a, bóle mi)'niowe i#bóle 
g$owy, zm)czenie oraz utrata 
w)chu i#smaku. Jednak%e 
u#wielu pacjentów zaka%o-
nych wirusem obserwuje si) 
objawy ze strony przewodu 
pokarmowego takie jak 
biegunka, bóle brzucha, 
nudno'ci, wymioty, brak 
$aknienia. I#to one w$a'nie 
b)d( tematem niniejszego 
szkolenia. Podczas webinaru 
poznamy wp$yw chorób 
uk$adu pokarmowego na 
ci)%sze zachorowanie na 
COVID-19 i#odwrotnie – 
wp$yw przebytego zaka%enia 
na nasz uk$ad pokarmowy. 
Najnowsze wyniki bada+ 
zaprezentowane podczas 
szkolenia pozwol( nam 
obiektywnie spojrze& 
na zagadnienie.

Aptekarska Szko$a Zarz(dzania oraz Synoptis Pharma zapraszaj(
na webinar „Wp$yw COVID-19 na uk$ad pokarmowy”,
który odb)dzie si) 25 maja o#godz. 19.00.

webinar
Wp!yw COVID-19
na uk!ad pokarmowy

25 maja 
godz.  19.00

prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, kierownik Kliniki Chorób 
Wewn)trznych i Gastroenterologii z Pododdzia$em Leczenia Nieswoistych Chorób 
Zapalnych Jelit CSK MSWiA.

Szkolenie poprowadzi prof. dr hab. n. med. Gra!yna Rydzewska, 

Dla ka%dego uczestnika 
webinaru przewidziana 
jest nagroda – 
bambusowe pude$ko 
'niadaniowe B’right.
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Co ma wp!yw na 
zachowania 
pacjentów 
w"aptece? Cena? 
Z"pewno#ci$. 
Dost%pno#&? 
Jak najbardziej. 
Wystrój? Z"ca!$ 
pewno#ci$. 
Farmaceuta... 
no w!a#nie. Tylko 
co to znaczy?

O w mord!, czyli 
mimiczne sprz!"enie 
zwrotne w aptece

P acjent wchodzi do 
apteki i"widzi farmaceut% 
u#miechni%tego 

albo zdenerwowanego, 
albo zmartwionego, albo 
beznami%tnego, albo... I"to, na 
jak$ twarz spojrzy, zmotywuje 
go lub zniech%ci do d!u'szej 
wizyty, do porozmawiania 
i"uzyskania porady.

A"aptekarz? Mo'e mie& dzie( 
lepszy lub gorszy i"mo'e 
nie zdawa& sobie sprawy, 'e 
za pomoc$ swojej twarzy 
sprzedaje lub odstrasza. 
A"mo'na panowa& nad 
mimik$, co wi%cej – za 
pomoc$ w!asnej mimiki mo'na 
)zycznie poprawi& sobie 
humor. Zjawisko to nazywa 
si% mimicznym sprz%'eniem 
zwrotnym. Kiedy opowie-
dzia!em o"tym znajomemu 
aptekarzowi, ten zaskoczony 
wykrzykn$!: „O"w"mord%!”. 
I"to w!a#nie o"sprzedawaniu 
twarz$ b%dzie ten artyku!.

7:$5=�-$.2�1$5=Ē'=,(

Twarz to bardzo ciekawe 
narz%dzie i"celowo tak j$ 
nazywam. To z"niej wyczytujemy 
pierwsze emocje obs!uguj$cego 
za pierwszym sto!em. To 

ona wzbudza zaufanie albo 
nie. Najwa'niejsze jednak 
jest to, 'e w!a#ciciel twarzy 
mo'e jej u'ywa& do poprawy 
w!asnego nastroju. W!a#nie 
tak. Nie jest tajemnic$, 'e kiedy 
jeste#my w"#wietnym nastroju, 
u#miechamy si% nie tylko ustami, 
ale ca!$ twarz$. Cz%sto mo'na 
us!ysze&: „*miej$ ci si% oczy”.

Nasza pogoda ducha maluje si% 
w!a#nie tutaj. A"do tego udziela 
si% otoczeniu. O"tym wszyscy 
wiedz$. Nie wszyscy jednak zdaj$ 
sobie spraw% z"tego, 'e mo'na 
równie' zadzia!a& w"odwrotny 
sposób, tzn. odpowiednio 
manipuluj$c mi%#niami twarzy, 
wprawi& si% w"lepszy nastrój. Kto# 
mo'e teraz pomy#le&, 'e autor 
nieskromnie oszala!. Jak mam 
si% #mia&, kiedy jestem smutny, 
poirytowany, rozczarowany czy 
przej%ty? Oczywi#cie rozumiem 
ka'dy nastrój i"do 'adnego nie 
odmawiam prawa. Jednocze#nie, 
szanowny Farmaceuto, jeste# 
w"pracy i"wybacz brutalno#& 
stwierdzenia, ale ani pacjentów, 
ani wyniku ekonomicznego 
twojej apteki nie obchodzi twój 
gorszy dzie(. Pacjent przychodzi, 
aby poczu& si% lepiej, a"ty 
swoj$ obs!ug$ zwi%kszasz lub 
zmniejszasz przychody placówki. 

I"to jest priorytet nie tylko 
w"aptece. Zaraz zreszt$ wrócimy 
do sprzedawania twarz$, 
wcze#niej jednak zapytam, czy 
ty sam pomimo nie najlepszego 
nastroju nie chcia!by# poczu& 
si% odrobi% lepiej? Je'eli to tylko 
s!abszy dzie(, a"problem nie jest 
z"tych bardzo trudnych, mo'esz 
to stosunkowo !atwo osi$gn$&. Ty 
zaczniesz, a"otoczenie poci$gnie 
i"rozwinie atmosfer%. Ju' 
mówi%, jak to zrobi&, a"w!a#ciwie 
przytocz% pewne wyniki bada(.

Cz!owiek jest emocjonalny 
i"te emocje towarzysz$ nam 
zawsze i"wsz%dzie. Pod ich 
wp!ywem podejmujemy 
decyzje, w"okre#lony sposób 
oddzia!ujemy na ludzi, oceniamy 
ich i"oni nas. Cz!owiek to jednak 
równie' przys!owiowa krew 
i"ko#& i"warto zda& sobie spraw%, 
'e nasza cielesno#& i"psychika 
wzajemnie na siebie wp!ywaj$. 
Cia!o ma wp!yw na umys!, 
emocje, samopoczucie, a"emocje 
na cia!o. Dobrym przyk!adem 
mo'e by& to, jak stres wp!ywa na 
odporno#& organizmu. Ponadto 
udowodniono równie', 'e stres 
wp!ywa na zaostrzenie chorób 
i"zaburze( psychicznych. Ja 
natomiast udowodni% dzi#, 
'e mo'esz twarz$ wp!yn$& 
na samopoczucie, a"to z"kolei 
zwi%kszy twoj$ sprzeda'. 

(02&-(�$�0,0,.$��
$�02Ĳ(�0,0,.$�
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Wszyscy #wietnie wiemy, 'e 
prze'ywane emocje maj$ 
odbicie w"naszej mimice, 
u#miechamy si%, gdy odczu-
wamy rado#&, marszczymy brwi, 
gdy jeste#my +li, wykrzywiamy 

Jacek Olszewski
trener sprzeda'y, 
trener aptekarski, 
coach

P R Z Y C H O D Z I  P A C J E N T  D O  A P T E K I  I …
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usta, pokazuj!c grymas wstr"tu. 
Mo#na jednak odwrotnie.

Psycholog Fritz Strack wraz ze 
swoim zespo$em ju# w%1988 r. 
(to by$o tak dawno temu, a%jak 
niewiele osób o%tym wie) 
przeprowadzi$ eksperyment, 
w%którym wzi"$y udzia$ dwie 
grupy osób. Mia$y one za zadanie 
ocenia& stopie', w%jakim s! 
zabawne pokazywane im 
ilustracje. Jedna grupa osób przy 
ocenianiu obrazków trzyma$a 
w%z"bach o$ówek. Trzymanie 
o$ówka z"bami anga#owa$o 
mi"(nie odpowiedzialne za 
u(miech. Druga grupa trzyma$a 
o$ówek ustami, co dawa$o 
efekt tzw. smutnej bu)ki.

Wyniki eksperymentu pokaza$y, 
#e osoby z%grupy „u(miechaj!cej 
si"” oceni$y ilustracje jako bardziej 
zabawne ni# osoby z%grupy 
„smutnej”. Tak ugruntowa$a si" 
teoria mimicznego sprz"#enia 
zwrotnego. Swoj! drog! wspo-
mniany eksperyment to dowód 
na to, #e szybko mo#na poprawi& 
sobie humor, nie anga#uj!c do 
tego substancji wspomaga-
j!cych. Dobra, #eby nie by$o, 
przetestowa$em to ju# lata temu 
na sobie, na #onie, na dzieciach, 
na znajomych i%na prawie trzystu 
uczestnikach moich szkole', 
nie tylko farmaceutach. Dzia$a! 
Oczywi(cie, o%ile kto( tego chce.

0,0,&=1(�635=ĒĲ(1,(�
ZWROTNE W PRAKTYCE 

W%praktyce wygl!da$o to tak, #e 
prosi$em wszystkich ch"tnych, 

aby maj!c gorszy dzie', na 
si$" wr"cz pou(miechali si" do 
siebie. Wzmocnieniem &wiczenia 
by$o u(miechanie si" do lustra. 
W%zdecydowanej wi"kszo(ci 
potwierdzili mi, #e ich nastrój 
si" poprawi$. Ponadto cz"(& 
przyzna$a, #e zacz"$a wr"cz 
ob$"dnie (mia& si" z%w$asnej 
miny widzianej w%lustrze. Kiedy 
humor si" poprawi$, ju# z%bardziej 
pogodn! twarz! podeszli do 
swoich pacjentów lub klientów. 
A%ci zazwyczaj odwzajemniali 
si" tym samym. Pacjenci, widz!c 
ciep$!, u(miechni"t! albo 
chocia# przyjazn! twarz (swoj! 
drog! niech kto( w%marnym 
nastroju spróbuje pokaza& 
przyjazn! twarz), równie# byli 
bardziej odpr"#eni, a%co za tym 
idzie otwarci na przekazywane 
zalecenia i%porady. I%tutaj docho-
dzimy do sprzeda#y. Co wi"cej 
– do sprzeda#y w%pandemii.

Jak mam to w%zwyczaju, 
najlepiej na przyk$adzie:

Wchodzi pacjentka do apteki 
z%dzieckiem na r"ku. Ona 
w%maseczce, farmaceutka 
w%maseczce, dziecko... no 
nie, dziecko nie w%maseczce, 
poniewa# ma dopiero jakie( 
trzy latka. Za to schowane za 
sporych rozmiarów misiem. 
Pacjentka podchodzi, a%dziecko 
pyta: „Dlaczego ta pani tak si" 
dziwnie patrzy?”. Dziecko spod 
maseczki farmaceutki widzia$o 
tylko oczy, które wyda$y mu si" 
nieprzyjemne. Zareagowa$o 
instynktownie, co wprawi$o 
jego mam" w%pod(wiadom! 
nerwowo(& i%równie# podobnie 
odebra$a farmaceutk". Rozmowa 
by$a krótka, pacjentka wysz$a.

Farmaceutka nie mia$a oczywi-
(cie #adnych z$ych zamiarów, 
ale jej ograniczona mimika nie 
wzbudzi$a zaufania. Powód nie 
jest istotny. Liczy si" efekt.

Gdyby farmaceutka pokaza$a 
$agodniejsz! twarz (pami"tam, 
#e w%masce), rozmowa 
mog$aby potoczy& si" inaczej, 

a%przy okazji koszyk zakupowy 
móg$by si" zwi"kszy&. 

Drugi przyk$ad:

Wchodzi starszy pan do apteki, 
równie# z%maseczce, takie 
czasy. Wida&, #e zdrowie ma, ale 
g$ównie w%pami"ci. Podchodzi 
do sto$u i%pierwsze, co mówi, to: 
„Ale si" Pani oczy (miej!!”. Reszty 
spod maseczki nie by$o wida&, 
ale to ju# nie mia$o znaczenia. Jak 
mog$a potoczy& si" ta rozmowa? 
Ró#nie, ale przynajmniej 
atmosfera kontaktu poprzez 
pierwszy stó$ by$a pozytywna.

Tak, ja wiem, #e dobry nastrój 
farmaceuty, jego pogodna 
twarz i%pozytywne nastawienie 
nie gwarantuj! sukcesu 
w%sprzeda#y. Pytanie jednak 
czy przygn"biona, zirytowana 
lub rozczarowana twarz go 
zapewni!? I%w%której sytuacji 
szanse s! wi"ksze? W$a(nie.

Dodatkowo jest jeszcze jedna 
korzy(& z%mimicznego sprz"#enia 
zwrotnego. Poprawa nastroju 
sama w%sobie. Powiedzmy 
sobie szczerze, raczej nie 
lubimy czu& si" przygn"bieni. 
Pracuj!c nad w$asn! mimik!, 
w%najprostszy i%najta'szy sposób 
oddzia$ujemy na emocje, 
kieruj!c je w%po#!dan! stron". 
Mo#e na pocz!tku wydawa& si" 
dziwne (mianie si" „jak g$upi do 
sera” (swoj! drog! – kto( wie, 
dlaczego g$upi i%dlaczego do 
sera?), ale ostatecznie robi si" 
to bez (wiadków, wi"c co za 
ró#nica? A%oprócz tego, #e sami 
poczujemy si" lepiej, równie# 
otoczenie to odwzajemni 
i%mo#e nawet swoim lepszym 
nastrojem „zrobicie komu( dzie'”.

Czyli to takie proste? Tak, proste 
i%skuteczne, wi"c je#eli po prze-
czytaniu tego artyku$u komu( 
wyrwie si": „O%w%mord"!”, to nie 
b"dzie ani sam, ani pierwszy.

Szanowny Farmaceuto, 
jeste( w%pracy i%wybacz 

brutalno(& 
stwierdzenia, ale ani 

pacjentów, ani wyniku 
ekonomicznego twojej 

apteki nie obchodzi 
twój gorszy dzie'. 

Pacjent przychodzi, aby 
poczu& si" lepiej, a%ty 

swoj! obs$ug! 
zwi"kszasz lub 

zmniejszasz przychody 
placówki. I%to jest 

priorytet nie tylko 
w%aptece.
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Cho! e-recepta jest obowi"zkow" 
form" preskrypcji, recepty papie-
rowe funkcjonuj" w#przypadku 
braku mo$liwo%ci wystawienia 
tej elektronicznej. W#poprzednich 
latach zmieniano w#sposób 
kosmetyczny wzory recept, niemniej 
ka$dorazowo dopuszczano 
funkcjonowanie starszych druków. 
Od 1 lipca 2020 r. zniesiono 
wymóg nanoszenia na recept! 
identy"katora oddzia#u 
wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia, co ma 
odzwierciedlenie w#najnowszym 
wzorze recepty. Starsze druki 
funkcjonuj$ ju% tylko do 
30 czerwca 2021 r. Od 1 lipca 
apteki odmówi$ realizacji 
z&refundacj$, je'li recepta 
nie b!dzie zgodna 
z&aktualnym wzorem.

Farmaceuci zwracaj" równie$ 
uwag&, $e wielu lekarzy 
z#przyzwyczajenia umieszcza 
oddzia' NFZ na nowym druku 
recepty w#rubryce „Uprawnienia 
dodatkowe”. Apteki realizuj" 
takie recepty (uznaj"c zapis 
za dodatkow" informacj& 
niestanowi"c" reklamy), 
niemniej jest to nieprawid'owa 
praktyka. Czas po$egna! 
oddzia' NFZ na recepcie!

'$:.2:$1,(�62/č�:�2.8

Realizuj"c recept& zgodnie 
z#etyk", apteka upewnia si&, czy 
pacjent wie, jak stosowa! lek. 
Zobligowana jest równie$ do 
wyliczenia, na jaki czas kuracji 
wydaje lek. I#w#tym miejscu mo$na 
%mia'o powiedzie!, $e wielokrotnie 
zmuszona jest do schowania logiki 
i#wiedzy do kieszeni fartucha.

W#ostatnim czasie 
kilkukrotnie zmieniano 
przepisy wp'ywaj"ce na 
wystawianie oraz 
realizacj& recept. Trudno 
nad"$y! za nimi nie 
tylko aptekom, ale tak$e 
lekarzom. By! mo$e 
w#ramach wspó'pracy 
warto przekaza! im 
wskazówki, które u'a-
twi" prac& wszystkim. 
Osoby uprawnione do 
wystawiania recept 
zach&cam do zapozna-
nia si& z#zagadnieniami, 
które najcz&%ciej powo-
duj" problemy przy 
realizacji dokumentów 
w#aptekach.

Jak wystawi! recept" 
i nie zwariowa!?
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• W!przypadku braku 
dawkowania, wpisania go 
w!sposób b"#dny, niezgodny 
z!prawem apteka wydaje 
maksymalnie ilo$% nie wi#ksz& 
ni' ilo$% zawarta w!dwóch 
najmniejszych dost#pnych 
w!obrocie opakowaniach tego 
produktu (og"oszonych na 
listach refundacyjnych – dla 
preparatów refundowanych, 
dopuszczonych do obrotu 
– dla nierefundowanych). 
Dawkowanie musi by! 
precyzyjne, tak by apteka 
mog"a wyliczy! czas terapii 
pacjenta. Za niewystarczaj&ce 
uzna wi#c: oko"o 50 j.m. 
insuliny do pompy, wg 
wskaza( glikemii, wg sche- 
matu, do 5 tabl. na dob#, 
wiadomo.

• Rozporz&dzenie w!sprawie 
recept z!dnia 
23 grudnia 2020 r. okre$la: 
„Ilekro! w#rozporz$dzeniu 
jest mowa o#(...) sposobie 
dawkowania, rozumie si% 
przez to informacj% o#liczbie 
jednostek dawkowania 
i#cz%stotliwo&ci ich 
stosowania w#okre&lonym 
czasie”. Apteki zmniejsz& 
ilo$% wydawanych opakowa( 
do dwóch najmniejszych, 
gdy brakuje jednej z!dwóch 
zmiennych – jednostki dawko-
wania lub cz#stotliwo$ci. 
Przyk"adowe nieprawid"owe 
zapisy – dla tabletek: 1 tabl. 
(brak cz#stotliwo$ci), 
1 x dziennie (brak jednostki 
dawkowania), dla mleka 
mody)kowanego: 150 ml (brak 
cz#stotliwo$ci), dla insuliny: 
24 j.m. (brak cz#stotliwo$ci), 
3 x 1 (trudno uzna% ten zapis 
za prawid"owy), dla pasków do 
glukometru: pomiar 
3 razy dziennie (brak jednostki 
dawkowania), 3 sztuki (brak 
cz#stotliwo$ci), dla kropli 
ocznych: 2 x dziennie OP/OL 
(brak jednostki dawkowania), 
1 kr OL (brak cz#stotliwo$ci), 
dla opatrunków: zmiana 
opatrunku co 2-3 dni (brak 
jednostki dawkowania).

• Nale'y równie' pami#ta% 
o!zasadzie, 'e je'eli z#liczby, 
wielko&ci opakowa(, liczby 
jednostek dawkowania 
i#sposobu dawkowania 
podanego na recepcie 
wynikaj$ ró'ne ilo&ci 
produktu, apteka wydaje 
najmniejsz$ z#nich. Prawo 
pacjenta do pe"nej kuracji 
powinno stan&% ponad innymi 
zapisami i!zosta% mocno 
zaakcentowane w!ustawie czy 
rozporz&dzeniu. *rodowisko 
aptekarskie zg"asza"o t# 
potrzeb# podczas pracy nad 
rozporz&dzeniem w!sprawie 
recept, ale nie zosta"a ona 
wzi#ta pod uwag#. Przyk"ad: 
ordynacja 4 op. leku po 
30 tabl., DS. 1 x 1 przez 100 dni 
– zrealizowane zostanie 90 tabl. 
(do 3 opakowa(). Apteki 
sugeruj$, by nie umieszcza! 
na recepcie czasu trwania 
kuracji, poniewa' bywa 
podstaw$ do zmniejszenia 
wydawanej ilo&ci leku. 

• Warto zwróci% uwag#, 
'e w!przypadku recepty 
elektronicznej wszystkie dane 
s& widoczne w!Internetowym 
Koncie Pacjenta (IKP). Cz#sto 
programy gabinetowe 
z!automatu uzupe"niaj& 
schematy dawkowania lub 
wpisuj& domy$ln& warto$%  
„1 x 1” – nale'y sprawdzi% 
przed autoryzacj& e-recepty, 
czy sposób przyjmowania 
leku jest prawid"owy. Pacjent 
mo'e w!dowolnej chwili 
zalogowa% si# w!IKP, odczyta% 
recept# i!zastosowa% si# do 
dawkowania zapisanego 
w!dokumencie.

RECEPTURA: LEKI DO 
67262:$1,$�1$�6.Ð5Ē

Na oddzielne omówienie 
zas"uguj& leki recepturowe i!ich 
dawkowanie. Zgodnie z!najnow-
szymi zapisami prawa w#przy-
padku leku recepturowego 
do stosowania zewn%trznego 
na skór% (wszelkiego rodzaju 
ma&ci, kremy, p"yny, 'ele, 

mazid"a, zasypki wykonywane 
indywidualnie dla pacjenta) 
realizacja recepty jest mo'liwa, 
gdy na recepcie okre&lona 
jest co najmniej cz%stotliwo&! 
stosowania. Wystarczy zapis  
„1 x dziennie”, „smarowa% 
wieczorem”, „aplikowa% codzien- 
nie”. Obecnie apteka nie wykona 
nawet najmniejszej ilo$ci 
receptury do stosowania na 
skór# bez takiej adnotacji. 
W!przypadku realizacji recepty 
na wi#ksz& ilo$% ni' 2 rycza"ty 
(>200 g ma$ci, >1000 g p"ynów 
do stosowania zewn#trznego) 
dawkowanie to musi by% 
precyzyjne i!wyliczalne, np. 2 g 
wieczorem, 2 x dziennie po 1 g.

Wymóg ka'dorazowego podania 
cz#stotliwo$ci nie tyczy si# 
pozosta"ych kategorii leków 
recepturowych. Np. proszki 
dzielone, czopki czy mieszanki 
podawane doustnie przepisane 
w!ilo$ci nieprzekraczaj&cej 
2 rycza"tów zostan& zrealizowane 
równie' bez podanego na 
recepcie sposobu dawkowania 
(z!wyj&tkiem leków zawieraj&-
cych substancje narkotyczne). 
Powy'ej 2 rycza"tów – 
obowi&zkowe jest precyzyjne 
i!wyliczalne dawkowanie. 
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Warto przypomnie%, 'e 
domy$lnie recepta (zarówno 
papierowa, jak i!elektroniczna) 
wa'na jest 30 dni. Wyj&tki 
stanowi&: antybiotyki do 
stosowania wewn#trznego 
i!parenteralnego (7 dni od 
daty wystawienia lub od daty 
realizacji), produkty lecznicze 
immunologiczne wytwarzane 
indywidualnie dla pacjenta oraz 
leki i!$rodki spo'ywcze specjal-
nego 'ywienia sprowadzane 
z!zagranicy w!ramach importu 
docelowego (120 dni od daty 
wystawienia), leki odurzaj&ce, 
zawieraj&ce substancje psycho-
tropowe prekursory kategorii 1 
(30 dni od daty wystawienia).

Od 1 lipca 2020 r. 
zniesiono wymóg 

nanoszenia na recept# 
identy)katora oddzia"u 

wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu 

Zdrowia, co ma 
odzwierciedlenie 

w!najnowszym wzorze 
recepty.

R E C E P T Y
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W!przypadku recepty 
papierowej lekarz mo"e 
wypisa# maksymalnie zapas 
niezb$dny do 120-dniowej 
terapii, a!dla recepty elektro-
nicznej – do 360-dniowego 
okresu stosowania. Wyj%tkiem 
s% leki narkotyczne – dla obu 
wersji recepty to maksymalnie 
90-dniowa kuracja. Czas 
ten wyliczany jest na 
podstawie dawkowania.

MATEMATYCZNE 
â$0,*âÐ:.,��&=</,�
E-RECEPTY ROCZNE 

Lekarz, wystawiaj%c recept$ 
elektroniczn%, poprzez 
odpowiednie oznaczenie 
dokumentu w!systemie 
mo"e przed&u"y# jej wa"no'# 
do roku (prolongacie tej 
nie podlegaj% opisane 
wy"ej antybiotyki, produkty 
immunologiczne, leki 
z!importu docelowego, 
narkotyki i!leki psychotro-
powe). Warto jednak pami$ta# 
o!kilku zasadach zwi%zanych 
z!receptami elektronicznymi, 
a!w!szczególno'ci rocznymi.

• Wa!no"# e-recepty 
bywa roczna, czyli 
365-dniowa. Maksymalna 
zaordynowana ilo"# – na 
360 dni terapii (z!wyj%tkiem 
narkotyków), przy czym 
jednorazowo apteka 
realizuje zapotrzebowanie 
na 180 dni kuracji. Warto'ci 
tych nie mo"emy myli#, 
cho# na pozór ró"ni% si$ 
nieznacznie. W!praktyce 
apteka odmówi realizacji
13. opakowania zawie-
raj%cego 28 dawek leku 
przy dawkowaniu 1 x 1, 
poniewa" przekroczy&aby 
mo"liw% do wydania ilo'#.

• Je!eli pacjent nie wykupi 
!adnego opakowania 
z$recepty rocznej w$ci%gu 
pierwszych 30 dni, 
apteka zrealizuje recept&, 
pomniejszaj%c ilo"# 
o$okres niestosowania, 

a!w!przypadku braku 
dawkowania, gdy jest 
ono nieprecyzyjne, 
niewyliczalne, b&$dne – 
odmówi wydania leków. 
Oznaczenie „365” nie ma 
wi$c sensu w!przypadku 
jednego opakowania leku 
wystarczaj%cego na miesi%c 
kuracji, bo po 30. dniu 
recepta b$dzie wa"na, ale 
ilo'# mo"liwa do wykupie-
nia wyniesie... 0.
O!tym aspekcie realizacji 
recepty rocznej warto 
poinformowa# pacjenta.

• Kolejne realizacje recepty s% 
mo"liwe tylko i!wy&%cznie 
w!aptece, gdzie nast%pi&a 
pierwsza realizacja.

• Apteka nie gromadzi 
druków informacyjnych 
czy kodów dost$powych 
e-recepty. To pacjent przy 
ka"dej realizacji musi 
okaza# niezb$dne dane 
do aktywacji e-recepty.

/(.,�36<&+275232:(�
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Utrzymano wymóg dodat-
kowego zapisu ilo'ci 'rodka 
odurzaj%cego lub substancji 
psychotropowej – sumarycznej 
lub wyra"onej za pomoc% 
jednostek dawkowania 
i!wielko'ci dawki. W!przypadku 
recepty papierowej zapis ten 
musi by# wyra"ony s&ownie, 
na e-recepcie dopuszcza 
si$ zarówno zapis s&owny, 
jak i!liczbowy. Przyk&ad:  

• recepta papierowa: 
Zolpidem, 10 mg, 20 tabl. 
DS.: 1 x 1 – dwie'cie mg 
substancji lub dwadzie'cia 
tabl. po dziesi$# mg  

• recepta elektroniczna: 
Zolpidem, 10 mg, 20 tabl. 
DS.: 1 x 1 – dwie'cie mg 
substancji lub dwadzie'cia 
tabl. po dziesi$# mg albo
200 mg lub 20 tabl. 
po 10 mg.
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C Z O P K I  I  G L O B U L K I

Czopki i!globulki to 
jedna z!trudniejszych 

postaci leku 
przygotowywanych 

w!recepturze 
aptecznej. Podstaw" 

jest uzyskanie 
prawid#owej 

konsystencji, która 
zapewni równomierne 

rozproszenie substancji 
czynnych oraz 

prawid#owe ich 
zastygni$cie. Kontrola 
konsystencji gotowej 

masy czopkowej 
wymaga pewnej 

wprawy i!warto 
wiedzie%, na które 

etapy zwróci% 
szczególn" uwag$.

5 najcz!stszych b"!dów 
przy wykonywaniu 
czopków i globulek

mgr farm.  
Paulina Front

Najcz$stszym b#$dem 
jest przegrzewanie 
pod#o&a, które jest 

skutkiem zbyt d#ugiego 
mieszania masy czopkowej 
w!mikserze recepturowym 
lub zbyt agresywnego 
podgrzewania masy 
(np. na p#ycie grzewczej). 
Podwy&szona temperatura 
powoduje, &e mas#o kakaowe 
traci form$ ', która zapewnia 
odpowiednie zastyganie 
czopków i!globulek.

Oprócz ryzyka, &e czopek 
nie zastygnie, przegrzane 
pod#o&e niesie ze sob" 
jeszcze inne ryzyko – nierów-
nomierne rozproszenie 
substancji czynnych. 
Przegrzane pod#o&e ma 
bardziej lej"c" i!mniej kleist" 
konsystencj$, przez co 
substancje opadaj" na dno 
formy. Du&a koncentracja 
substancji sypkich utrudnia 
wyci"ganie czopka z!formy 
i!sprawia, &e czubek mo&e si$ 
pokruszy% i!odpa(%. U góry 
przegrzane pod#o&e, na dole 
– gotowe do wylewania.

BRAK MIKRONIZACJI 
SUBSTANCJI SYPKICH

Nie wszystkie substancje 
czynne dost$pne 
w!recepturze aptecznej s" 
zmikronizowane – niektóre 
wyst$puj" tylko w!postaci 
kryszta#ków. Ten punkt 
jest do(% uniwersalny, 
poniewa& przy wykonywaniu 
jakiejkolwiek postaci 
mikronizacja i!równomierne 
rozproszenie s" kluczowe 
dla skuteczno(ci leku.

W!przypadku czopków 
i!globulek bardzo rzadko 
mamy do czynienia z!dodat-
kiem roztworów i!uk#ad, jaki 
otrzymujemy, zazwyczaj jest 
zbli&ony do ma(ci zawiesin 
(substancje w!postaci 
proszku zawieszone 
w!odpowiednim pod#o&u). 
Dlatego tak jak w!przypadku 
ma(ci zapominamy o!peelin-
gach i!mikronizujemy 
substancje, &eby uzyska% 
równomierne rozproszenie 
i!biodost$pno(%.

Å=â(�75$.72:$1,(µ�
SUBSTANCJI CZYNNYCH

W!aptekach czopki i!globulki 
wykonuje si$ za pomoc" 
czopkarki (rzadko) lub 
metod" wylewania (zdecy-
dowanie cz$(ciej), dlatego 
skupi$ si$ na tej drugiej 
metodzie. Jak wcze(niej 
wspomnia#am, do wyko-
nania czopków i!globulek 
potrzebne jest podgrzanie 
pod#o&a, a!cz$(% substancji 
u&ywanych w!recepturze jest 
wra&liwa na temperatur$.

Przyk#adem substancji cz$sto 
stosowanej w!globulkach 

jest nystatyna – aby ograni-
czy% jej rozk#ad, nale&y doda% 
j" na sam koniec. Podobna 
sprawa dotyczy problema-
tycznych substancji, np. 
ichtiolu, gdzie brak dodatku 
emulgatora powoduje, &e 
substancja jest rozproszona 
nierównomiernie, co 
wida% po lewej stronie 
na do#"czonym zdj$ciu.

=â$�7(&+1,.$�
:</(:$1,$

Najcz$(ciej pojawiaj"cym 
si$ b#$dem, oprócz 
przegrzewania pod#o&a, 
jest wylewanie wszystkiego 
naraz i!przelewanie formy 
(po lewej). Da si$ pó)niej 
zebra% mas#o, jednak je(li 
nie zrobimy tego dok#adnie 
– wyci"ganie czopka czy 
globulki z!formy b$dzie 
pó)niej trudniejsze. Na dole 
czopki uzyskane metod" 
podwójnego wylewania, 
bez przelania formy.



W!ten sposób, szczególnie 
je"li po#$czymy to ze zbyt 
podgrzanym pod#o%em, 
spowodujemy, %e substancje 
czynne osadz$ si& na dnie 
czopka czy globulki (na 
dole). Je"li nawet si& to nie 
stanie, to wylane w!ten 
sposób czopki czy globulki 
nie zastygaj$ prawid#owo. 
Do tego mas#o kakaowe 
z!czasem zaczyna krzepn$', 
wi&c przy ma#ej wprawie 
ka%da sztuka b&dzie si& od 
siebie ró%ni'. Zbyt ciek#a 
konsystencja prowadzi 
do przelewania formy 
i!osadzania si& pod#o%a na 
górnej cz&"ci foremki. Nie 
jest to zbrodnia, jednak 
wykonane w!ten sposób 
czopki lub globulki s$ zdecy-
dowanie mniej estetyczne.

LODÓWKA

Zbyt szybkie w#o%enie do 
lodówki powoduje, %e mas#o 

och#adza si& zbyt gwa#-
townie, przez co nierów-
nomiernie. Cz&sto w!tak 
„szokowo” sch#adzanym 
czopku czy globulce 
obserwujemy charaktery-
styczne „zapadni&cie si&” 
czopka czy globulki. Jest 
ono tym bardziej praw-
dopodobne, im wi&ksza 
by#a ró%nica temperatur.

Gotowy lek wk#adamy 
do lodówki dopiero 
w!momencie, gdy wst&pnie 
mas#o zestali si& w!tempe-
raturze pokojowej. Ró%nic& 
wida' na zdj&ciu, gdzie 
górny rz$d to "wie%o wylane 
czopki, a!dolny – czopki 
po wst&pnym zastygni&ciu 
w!temperaturze pokojowej.

PODSUMOWANIE

W!prezentowanych 
czopkach u%ywa#am laktozy, 
wi&c nie uda#o mi si& 
pope#ni' wszystkich wymie-
nionych b#&dów – mój 
wynik to 3/5. Laktoza jest 
puszysta i!wiele wybacza. 
Jednak ró%nic& mi&dzy 
otrzymanymi czopkami 
wida' na pierwszy rzut oka.
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Jak na d!u"ej zatrzyma# 
codzienn$ rado%#?

Rado"# to jedna z$naj-
bardziej po%&danych 

przez nas emocji. 
Szukamy jej niezale%nie 

od wieku i$momentu 
w$%yciu. Gdy byli"my 
dzie#mi, cieszy'o nas 

dos'ownie wszystko – 
robaczek, brudne 

paluszki, t(cza, jazda na 
rowerze, malowanie...

Ca'e swoje %ycie zawodowe pracuj( jako psycholog i$coach. 
Wspieram we wzmacnianiu pewno"ci siebie i$poczucia w'asnej warto"ci, w$budowaniu relacji opartych na zaufaniu 

i$wspó'odpowiedzialno"ci. Prowadz( warsztaty i$coachingi dla kobiet w$zakresie wzmacniania odwagi do bycia sob&, wykorzystywania swojego 
potencja'u do bycia liderk& wra%liw&, autentyczn& i$ pewn& siebie. Inspiruj&c& innych do wyra%ania w'asnego zdania i$ realizowania marze). 
Pracuj( z$biznesem, pomagam liderom w$doskonaleniu kompetencji przywódczych, we wzmacnianiu zaanga%owania w"ród pracowników 
oraz budowaniu relacji opartych na zaufaniu, otwartej i$skutecznej komunikacji. Pracuj( w$podej"ciu holistycznym, wierz&c, %e nasze cia'o, umys' 
i$serce wp'ywaj& na siebie wzajemnie. Dlatego powinni"my na co dzie) dba# o$siebie, w$ka%dym aspekcie d&%&c do równowagi i$harmonii. 
Wspieraj&c kobiety w$ byciu spe'nionymi w$ %yciu prywatnym i$ zawodowym, wspó'tworz( autorski program „Prawdziwa Ja”, dedykowany 
wszystkim Kobietom, które d&%& do %ycia z$rado"ci& i$odwag&. W$%yciu wa%ne s& dla mnie relacje oparte na otwarto"ci i$byciu sob& oraz pasja 
wk'adana we wszystko, co robi(. Prywatnie jestem szcz("liw& %on& i$mam&, marzycielk&, podró%niczk&, tancerk& i$jogink& amatork& :)

Dagmara Ko!odziejczyk

Szko'a, doro"li, do"wiad-
czenia narzucaj& na nas 
ograniczenia, powinno"ci, 

co wypada, a$co nie... To 
wszystko nas usztywnia, wk'ada 
w$jakie" ramy, zabija dystans do 
siebie i$odbiera lekko"# bycia.

I$jako doro"li dzi" cz(sto nawet 
nie wiemy, co nas cieszy. No 
w'a"nie, wiesz, co ci( cieszy? Nie 
umiemy si(gn&# po to, co 
sprawia nam rado"#. Skazujemy 
siebie na przypadek, wk'adamy 
swoje %ycie w$czyje" oczekiwania 
i$odbieramy sobie prawo do 
szale)stwa.

Rado"# jest zwi&zana z$dzia'a-
niem. Potrzebujemy zatem 
"wiadomie aran%owa# sytuacje, 
które sprawiaj& nam przyjem-
no"#, np. kup sobie chupa 
chupsa albo hubb( bubb(. 
Przecie% nie musz& to by# od 
razu wielkie rzeczy. Cz(sto 
mówimy, %e ucieszy'abym si(, 
gdybym wyjecha'a na wakacje 
(co jest szczególnie trudne dzi", 
w$pandemii). Albo jak zmieni( 
prac(, b(d( mie# wi(cej rado"ci 
i$luzu. Siedzimy i$reaktywnie 
czekamy, a% "wiat nam przynie-
sie zmian(. *&czymy codzienn& 
rado"# z$„du%ymi” wydarzeniami, 

zmianami na zewn&trz, czym", 
na co nie mamy wp'ywu albo co 
jest wyzwaniem.

Przecie% rado"# jest w$nas! Czy 
kto" uczy dzieci radosnego 
grzechocz&cego "miechu 
i$rado"ci z$zobaczenia "niegu? 
One same w$sobie to uruchamia-
j& i$tak samo my mo%emy to 
uruchamia# ma'ymi rzeczami. 
Kiedy" us'ysza'am, %e rado"# 
w$%yciu daj& nam „ma'e sensy”. 
Ma'e zdarzenia, sytuacje, o$które 
mo%emy dba# na co dzie). I$by# 
za to wdzi(czni.

Wdzi(czno"# jest "ci"le po'&czo-
na z$rado"ci&. Uczucie wdzi(cz-
no"ci buduje w$nas przekonanie, 
%e mamy dobre %ycie i$naprawd( 
mo%emy si( nim cieszy#.

Skoro rado"# zwi&zana jest 
z$dzia'aniem, mam dla Ciebie 
kilka zada), które pomog& ci j& 
w$sobie piel(gnowa#:

1. Zrób list( rzeczy, nawet tych 
najmniejszych, które ci( ciesz&, 
spisz tylko jeden dzie)! Od 
porannej kawy, przez spacer, 
drzemk(, czytanie ksi&%ki, 
dobre jedzenie, przytulenie 
bliskiej osoby... – i$zaplanuj ich 

realizacj(. Tak #wiczy si( nawyk 
celebrowania tego, co dobre, 
tego, co daje %yciu „ma'y sens”.

2. Przypomnij sobie, co ci( 
cieszy'o, jak by'a" dzieckiem? 
Mo%e jest co", do czego 
mo%esz wróci#? Malowanie? 
Przebieranie si(? Budowanie 
z$klocków? Skakanie po 
ka'u%ach? Taniec w$deszczu? 
Jazda na rowerze? Wró# do 
tego chocia% na chwil( i$odpal 
kotwic(, która wci&% jest 
w$twoim ciele i$umy"le, tylko 
zabra'a j& „"pi&ca królewna”.

3. Znajd+ du%y, 'adny s'oik 
i$codziennie wrzucaj do niego 
pozytywne podsumowanie 
dnia napisane na kolorowej 
karteczce. Mo%e to by# krótkie 
has'o o$tym, za co dzi" jeste" 
wdzi(czna albo d'u%sza 
historia, która si( zdarzy'a 
i$wywo'a'a u$ciebie rado"# 
i$wdzi(czno"#. Po kilku 
tygodniach s'oik wype'ni& 
kolorowe wspomnienia 
ma'ych rzeczy, ma'ych 
zdarze), „ma'ych sensów” 
nios&cych ze sob& codzienn& 
rado"#.

Dagmara Ko'odziejczyk
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Z tym, kiedy zapropo-
nowa! odpowiednik, 
nie mamy specjalnego 

problemu, bo ustawa 
refundacyjna okre"la to 
bardzo jasno w#tre"ci art. 44:

„Osoba wydaj$ca leki, "rodki 
spo%ywcze specjalnego 
przeznaczenia %ywieniowego, 
wyroby medyczne obj&te 
refundacj$ ma obowi$zek 
poinformowa! "wiadczenio-
biorc& o#mo%liwo"ci nabycia 
leku obj&tego refundacj$, 
innego ni% lek przepisany na 
recepcie, o#tej samej nazwie 
mi&dzynarodowej, dawce, 
postaci farmaceutycznej, 
która nie powoduje powsta-
nia ró%nic terapeutycznych, 
i#o#tym samym wskazaniu 
terapeutycznym, którego 
cena detaliczna nie przekra-
cza limitu ' nansowania ze 
"rodków publicznych oraz 
ceny detalicznej leku 
przepisanego na recepcie. 

Apteka ma obowi$zek 
zapewni! dost&pno"! tego 
leku”.

Dalsza tre"! ustawy podkre"la 
obowi$zek zaproponowania 
i#wydania odpowiednika na 
%$danie pacjenta i#zapewnie-
nia jego dost&pno"ci.

Problemem jest natomiast 
kwestia unikania wyst$pienia 
ró%nic terapeutycznych 
stosowanych zamienników.

GENERYK 
$�%,25Ð:12:$Ĳ12Ħă

Najpro"ciej rzecz ujmuj$c, lek 
oryginalny i#generyczny maj$ 
równowa%no"! biologiczn$ 
w#granicach 80-125 proc. 
Badanie biorównowa%no"ci 
przeprowadza si&, porównuj$c 
lek generyczny z#konkretnym 
lekiem referencyjnym. 
Natomiast nie przeprowadza 
si& takich bada( mi&dzy 

kolejnymi zamiennikami. 
W#wielu krajach europejskich 
wskazuje si& na konieczno"! 
ograniczenia substytucji do 
jednego leku, szczególnie gdy 
dokonuje si& zamiany u#osoby 
starszej lub stosuj$cej leki 
upo"ledzaj$ce sprawno"! 
mentaln$. Dodatkowo cz&ste 
zamiany mi&dzy lekami 
generycznymi mog$ 
prowadzi! do ró%nic w#farma-
koterapii.

JAKICH LEKÓW
1,(�=$0,(1,$ă�"

1. Nie nale%y wydawa! 
zamiennie leków o#przed)u-
%onym uwalnianiu. Ka%dy 
z#nich mo%e mie! inne 
parametry biodost&pno"ci, 
osi$ga! inne st&%enie 
terapeutyczne i#ostatecznie 
ró%ni! si& czasem dzia)ania.

2. Nale%y wy)$czy! z#substytu-
cji leki, które maj$ w$ski 

S U B S T Y T U C J A

Odpowiednik, zamien-
nik, generyk czy lek 

odtwórczy to opis leku, 
który wydajemy zamien-

nie do przepisanego 
leku oryginalnego, 

referencyjnego. Poj&cia 
te mog$ by! u%ywane 

zamiennie i#odnosi! si& 
do tego samego prepa-

ratu. Taki lek musi 
zawiera! substancj& 

o#tej samej nazwie 
mi&dzynarodowej, mie! 
t& sam$ dawk& i#posta! 
farmaceutyczn$ co lek 

referencyjny. Jego wyda-
nie nie mo%e te% powo-

dowa! ró%nic terapeu-
tycznych dla pacjenta.

mgr farm.
Karolina Wotli!ska-Pe"ka    

cz)onek Cz&stochowskiej 
Okr&gowej Rady Aptekarskiej
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W!wielu krajach 
europejskich 
wskazuje si" 

na konieczno#$ 
ograniczenia substytucji 

do jednego leku, 
szczególnie gdy 

dokonuje si" zamiany 
u!osoby starszej lub 

stosuj%cej leki 
upo#ledzaj%ce 

sprawno#$ mentaln%. 
Dodatkowo cz"ste 

zamiany mi"dzy lekami 
generycznymi mog% 
prowadzi$ do ró&nic 

w!farmakoterapii.
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indeks terapeutyczny. Te 
preparaty maj% niewielk% 
ró&nic" mi"dzy zakresem 
daj%cym korzystny efekt 
terapeutyczny a!potencjal-
nie toksycznym czy wr"cz 
#miertelnym. W!Europie nie 
ma jednoznacznej de'nicji 
takich leków.

Zgodnie z!de'nicj% Therapeu-
tic Products Directorate of 
Health z!Kanady lek o!w%skim 
indeksie terapeutycznym to lek, 
którego stosunek najni&szego 
st"&enia, przy którym 
wyst"puje toksyczno#$ 
kliniczna, do mediany st"&enia 
zapewniaj%cego efekt terapeu-
tyczny jest mniejszy lub równy 
dwa.

Lista takich leków jest znana, 
w!wielu krajach towarzystwa 
farmaceutyczne wskazuj% na 
powtarzaj%ce si" preparaty:

a. glikozydy nasercowe,

b. leki przeciwpadaczkowe: 
fenytoina, fenobarbital, 
karbamazepina, lamotry-
gina, prymidon, etosuksy-
mid, kwas walproinowy, 
gabapentyna, levetirace-
tam, pregabalina,

c. trójpier#cieniowe leki 
przeciwdepresyjne: 
amitryptylina, dezyprami-
na, imipramina, nortryp-
tylina, klozapina,

d. sole litu, teo'lina 
i!amino'lina,

e. antybiotyki aminoglikozy-
dowe, cytostatyki i!leki 
immunosupresyjne, 
hormony tarczycowe, 
warfaryna, leki przeciw-
arytmiczne.

3. Leki, które mog% stwarza$ 
problemy z!biodost"pno#ci%.

Zazwyczaj dotyczy to 
preparatów, które s% stosowa-
ne w!grupie pacjentów 
ró&ni%cej si" od tej, w!której 
badano biodost"pno#$. 
Dotyczy to osób w!podesz(ym 
wieku, niemowl%t, dzieci 
i!kobiet w!ci%&y. Lekami, które 
mog% stanowi$ problem 
u!osób starszych, s% np.: 
acenokumarol, diltiazem, 
nifedypina, digoksyna, 
werapamil i!beta-adrenolityki.

4. Leki wziewne. Stosowanie 
zamienne preparatów 
ró&ni%cych si" form% 

podania czy budow% 
inhalatora nie powinny by$ 
praktykowane.

5. Zewn"trznie stosowane 
formy leków o!ró&nych 
pod(o&ach. Wiadomo, &e 
ma#$ sterydowa b"dzie 
mie$ dzia(anie powierzch-
niowe, a!preparat z!t% sam% 
substancj% w!formie kremu 
b"dzie wnika$ g("biej 
w!kolejne warstwy skóry.

)ród(a angielskie wskazuj% 
równie& na mesalazyn" 
i!opioidowe leki przeciwbólo-
we zarówno w!postaci 
doustnej, jak i!w!plastrach 
transdermalnych. Nale&y 
zachowa$ du&% ostro&no#$ 
przy substytucji leków 
hormonalnych.

=$0,$1$�5ÐĲ1<&+�
3267$&,�/(.Ð:

Post"powanie takie jest 
mo&liwe, o!ile dotyczy form 
o!natychmiastowym 

PODSTAWY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, #rodków 
spo&ywczych specjalnego przeznaczenia &ywieniowego oraz 
wyrobów medycznych; art. 44, 44a i 44b

2. Ustawa Prawo farmaceutyczne; art. 15 ust. 10

3. Rozporz%dzenie w sprawie zapotrzebowa* oraz wyda-
wania z apteki produktów leczniczych, #rodków spo&yw-
czych specjalnego przeznaczenia &ywieniowego i wyrobów 
medycznych; par. 5 ust. 7

R E K L A M A



47p a t e n t  n a  z d r o w i e
S U B S T Y T U C J A

BIBLIOGRAFIA:
https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/WF_jednostki/samodzielna-pracownia-biofarmacji/farmakokinetyka/biorownowa-
znosc.pdf

https://www.farmacja.umed.wroc.pl/sites/default/files/struktura/farmacja/farmakologia/Cw_5_Materialy_Kontrolo-
wane_badania_kliniczne_leku_oryginalnego.pdf

https://www.sps.nhs.uk/articles/which-medicines-should-be-considered-for-brand-name-prescribing-in-primary-care/

https://www.uspharmacist.com/article/generic-substitution-of-narrow-therapeutic-index-drugs

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/leki-o-waskim-indeksie-terapeutycznym/

uwalnianiu. Reguluje to 
art. 15 ust. 10 Prawa farma-
ceutycznego, który wskazuje, 
!e: „Ró!ne postacie farmaceu-
tyczne doustne o"natychmia-
stowym uwalnianiu uwa!a si# 
za t# sam$ posta% farmaceu-
tyczn$”. Nale!y wi#c przyj$%, 
!e zamiana kapsu&ek na 
tabletki czy posta% p&ynn$ jest 
prawid&owa.

To ma&e podsumowanie 
ogólnych regu& substytucji. 

Wiemy, !e w"codziennej 
pracy borykamy si# z"wielo-
ma brakami leków. Dlatego 
nie zawsze b#dziemy mogli 
utrzyma% ten z&oty standard 
post#powania. Warto jednak 
zna% zasady i"na bie!$co 
'ledzi% doniesienia o"stwier-
dzanych ró!nicach w"para-
metrach biofarmaceutycz-
nych leków. Po prostu 
dlatego, !e nasi pacjenci na 
to zas&uguj$.

R E K L A M A



Statystycznie 
z!nietrzymaniem 

moczu boryka si" 
jedna na cztery 

kobiety i!jeden na 
o#miu m"$czyzn. 

Cho% to powszechna 
dolegliwo#%, wiele 

osób wstydzi si" o!niej 
rozmawia% 

z!farmaceut& lub 
lekarzem.
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Problem powszechny, 
ale wstydliwy

D O L E G L I W O ' (

Pacjenci zwykle nie 
maj& problemu, $eby 
rozmawia% z!lekarzami 

lub farmaceutami o!schorze-
niach uk)adu kr&$enia. Jednak 
gdy pos)usze*stwa odmawia 
im p"cherz, wielu z!nich ma 
problem, $eby si" prze)ama%. 
Co wi"cej, wielu z!nich nie 
przyznaje si" do tego nawet 
swoim bliskim. Dlatego tak 
naprawd" nie wiadomo, ile 
dok)adnie osób zmaga si" 
z!takimi dolegliwo#ciami. 
A!jaka jest ich przyczyna?

To schorzenie nie ma jednej 
przyczyny. Mo$e by% ich kilka 
jednocze#nie. Nietrzymanie 
moczu mo$e wyst"powa% 
w!chorobach urologicznych, 
ginekologicznych, neurologicz-
nych i!internistycznych. Wi&$e 
si" tak$e z!urazami, chorobami 
nowotworowymi czy te$ 
wadami wrodzonymi.

Nietrzymanie moczu z!towa-
rzysz&cym uczuciem parcia, 
wysi)kowe nietrzymanie moczu 
i!z!przepe)nienia p"cherza 
moczowego – to trzy typy tego 
schorzenia. W!pierwszym 
przypadku pacjent gubi mocz, 
np. s)ysz&c odg)osy p)yn&cej 
wody lub dotykaj&c jej 
strumienia. W!drugim 
np. podczas kaszlu, #miechu 

lub %wicze* gimnastycznych. 
W!trzecim wyst"puje m.in. 
gubienie niewielkich ilo#ci 
moczu w!ci&gu dnia i!w!nocy, 
cz"ste wstawanie noc& do 
toalety, niemo$no#% opró$nie-
nia p"cherza moczowego czy 
oddawanie ma)ych ilo#ci 
moczu cienkim strumieniem.

Najcz"stsz& przyczyn& 
nietrzymania moczu jest 
niestabilno#% mi"#nia wypiera-
cza. Objawia si" to mimowolny-
mi skurczami p"cherza. Bywaj& 
one na tyle silne, $e wywo)uj& 
niekontrolowany wyciek moczu. 
Wysi)kowe nietrzymanie moczu 
wi&$e si" za# z!os)abieniem 
zwieraczy, mi"#ni dna miednicy 
lub nadmiern& ruchomo#ci& 
szyi p"cherza. 

Nietrzymanie moczu – jak cz"sto 
b)"dnie si" przyjmuje – nie 
dotyczy wy)&cznie osób 
starszych. Dolegliwo#% wyst"pu-
je równie$ u!osób m)odych – za-
równo kobiet, jak i!m"$czyzn. 
Gdy pojawi& si" objawy, nale$y 
zasi"gn&% porady urologa 
i!neurologa, a!w!przypadku 
kobiet – tak$e ginekologa. 
Badanie ogólne i!wyniki bada* 
dodatkowych (np. posiew 
moczu, st"$enie kreatyniny 
i!mocznika w!surowicy krwi, USG 
oraz badanie urodynamiczne 

i!radiologiczne) pozwalaj& ustali% 
przyczyn" nietrzymania moczu 
i!zastosowa% w)a#ciwe leczenie.

Osobom, które borykaj& si" 
z!nietrzymaniem moczu, 
zalecana jest aktywno#%. 
(wiczenia nie mog& by% jednak 
dynamiczne, np. bieganie czy 
skoki na trampolinie. Wskazane 
s& aktywno#ci spokojniejsze, 
np. joga lub pilates, które 
wzmacniaj& mi"#nie (np. dna 
miednicy) i!poprawiaj& 
postaw". Dolegliwo#% mo$e 
utrudnia% $ycie z!powodu 
nieprzyjemnego zapachu 
zwi&zanego z!wyciekaj&cym 
moczem, cz"stego zapalenia 
uk)adu moczowego czy dróg 
rodnych. A!to wi&$e si" 
z!konieczno#ci& dbania 
o!higien". Jednym z!rozwi&za* 
jest stosowanie pieluch lub 
podpasek, które neutralizuj& 
zapach moczu, s& bardziej 
ch)onne, maj& zabezpieczone 
boki, dzi"ki czemu nie 
dochodzi do wycieku moczu.

Na rynku dost"pnych jest wiele 
produktów przeznaczonych dla 
osób z!problemem nietrzyma-
nia moczu. W!ich sk)adzie 
znajduj& si": witaminy B12, E i!D, 
rumianek, ekstrakt z!pestek 
dyni (wspomaga prac" nerek, 
zapobiega tworzeniu si" 
kamieni oraz zmniejsza ilo#% 
wydalanego z!moczem kwasu 
szczawiowego), ekstrakt 
z!nasion soi (wp)ywa korzystnie 
na elastyczno#% mi"#ni 
zwieracza), ekstrakt z!owocu 
$urawiny (ma dzia)anie 
przeciwbakteryjne, chroni 
przed zapaleniem p"cherza), 
pokrzywa (wspomaga funkcj" 
wydalnicz& nerek).
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Kiedy skóra
zaczyna chorowa!

Problemy skórne powoduj! 
liczne dolegliwo"ci, takie 
jak "wi!d czy pieczenie, 

a#tak$e dyskomfort psychiczny 
spowodowany wzgl%dami 
estetycznymi. Zmiany skórne 
bardzo cz%sto widoczne s! 
na twarzy, co – szczególnie 
u#nastolatków – jest przyczyn! 
wielu kompleksów.

Najpospolitsz! i#najcz%stsz! 
chorob! skóry wyst%puj!c! na 
"wiecie jest tr!dzik. Wbrew 
powszechnemu przekonaniu nie 
jest on zwi!zany tylko z#okresem 
dojrzewania. Zmagaj! si% z#nim 
zarówno ludzie m&odzi, jak 
i#dojrzali, poniewa$ oprócz 
tr!dziku m&odzie'czego znamy 
takie jego odmiany jak tr!dzik 
skupiony, który objawia si% 
bardzo du$ymi zaskórnikami, 
oraz tr!dzik ropowiczy, który 
z#kolei charakteryzuj! ropne 
torbiele. Zmiany tr!dzikowe nie 
wyst%puj! te$, jak cz%sto si% 
s!dzi, wy&!cznie na twarzy. 
Pojawiaj! si% równie$ na plecach, 
zajmuj!c czasami spor! ich 
powierzchni%.

Zmiany chorobowe na skórze to 
tak$e tzw. wykwity – pierwotne 
b!d( wtórne. Bywa, $e powstaj! 

na skutek z&ego ukrwienia 
(poszerzenia naczy' krwiono-
"nych czy rozszerzenia naczy' 
w&osowatych), zaka$e' bakteryj-
nych, alergii b!d( nara$enia skóry 
na kontakt z#substancj! dra$ni!c! 
czy zawieraj!c! nietolerowane 
lub wr%cz szkodliwe dla ka$dego 
rodzaju skóry sk&adniki. Dotyczy to 
np. farb, "rodków czyszcz!cych 
i#bardzo cz%sto kosmetyków.

Paradoksalnie ch%) dbania 
o#skór%, szczególnie skór% twarzy, 
staje si% przyczyn! wielu 
k&opotów. Wspó&czesna 
kosmetologia korzysta z#dobro-
dziejstw nauki i#nie musimy si% 
obawia), $e w#sk&adzie kremu czy 
balsamu znajdzie si% substancja 
silnie truj!ca, tak jak to dawniej 
bywa&o, kiedy piel%gnuj!ce 
urod% panie korzysta&y z#upi%k-
szaj!cych ma"ci produkowanych 
na bazie bieli o&owiowej, a#to 
powodowa&o straszne skutki. 
Nadal powinni"my jednak 
starannie sprawdza) sk&ad tego 
typu specy* ków, aby mie) 
pewno"), $e nie jeste"my po 
prostu uczuleni na jaki" jego 
sk&adnik. 

Coraz wi%ksza cz%") populacji – 
zarówno doros&ych, jak i#dzieci – 
cierpi na atopowe zapalenie 
skóry (AZS). Choroba pojawia si%, 
kiedy uk&ad odporno"ciowy 
nieprawid&owo odpowiada na 
ma&e dawki antygenów, 
wytwarzaj!c nadmiernie 
przeciwcia&a IgE skierowane 
przeciwko alergenom. Ci, 
u#których zdiagnozowano AZS, 
odczuwaj! takie dolegliwo"ci, jak: 
uporczywy "wi!d, nadmierna 
sucho") skóry i#powracaj!ce 
zaka$enia bakteryjne.

Krosty, p%cherze, plamy czy 
w#ko'cu nadmierne wysuszenie 
skóry wywo&uj! wiele dolegliwo"ci

– sw%dzenie, pieczenie, cz%sto te$ 
ból. +adnego z#takich objawów 
nie powinno si% lekcewa$y). 
Du$ym b&%dem jest koncentro-
wanie si% na wzgl%dach 
estetycznych. To prowadzi do 
brzemiennych w#skutki zacho-
wa' – wielu ludzi skupia si% na 
maskowaniu zmian, a#nie na ich 
leczeniu. Na miejsca zmienione 
chorobowo nak&adaj! kosmetyki 
te zmiany pokrywaj!ce, a#to 
mo$e spowodowa) dalszy 
rozwój choroby skóry. Innym 
b&%dem jest stosowanie tzw. 
sposobów domowych, co z#kolei 
sprawia, $e np. niewielkie 
oparzenia mog! goi) si% du$o 
wolniej, pozostawi) trwa&e "lady 
lub, co gorsza, skutkowa) 
powstaniem wtórnej infekcji.

Dlatego kiedy nasza skóra 
zaczyna chorowa), powinni"my 
zasi%gn!) porady lekarza 
dermatologa. By) mo$e lekarz 
uzna, $e powinni"my podda) si% 
pog&%bionej diagnozie, zaleci leki 
antyhistaminowe czy nawet 
sterydy. Przy problemach tego 
niewymagaj!cych mo$e zaleci) 
stosowanie punktowe ma"ci lub 
kremów leczniczych, tak$e tych 
dost%pnych bez recepty. S! 
w"ród nich leki wykazuj!ce 
dzia&anie synergistycznie 
hamuj!ce stany zapalne, 
"ci!gaj!ce i#wysuszaj!ce. Hamuj! 
proces chorobowy, a#jednocze-
"nie przynosz! ulg%, redukuj!c 
np. cz%sto towarzysz!cy 
zmianom skórnym "wi!d.

Choroby skóry s! dolegliwe 
w#tym samym stopniu co 
wszystkie inne choroby, jednak 
mog! by) skutecznie leczone, 
a#wspó&czesna medycyna 
i#farmacja poczyni&y w#tej 
dziedzinie ogromny post%p.

Alina Dyrda

Bardzo cz%stymi 
problemami, które 

mo$na nazwa) typowo 
chorobowymi, s! 

zmiany skórne. 
Nadmierne 

nas&onecznienie, 
nierównowaga 

hormonalna, zaka$enia 
bakteryjne, 

nietolerancje 
pokarmowe i#alergie 
powoduj!, $e wielu 

z#nas jest nara$onych 
na cz%ste 

wyst%powanie zmian 
na skórze.
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Glutation to stymulator 
odporno!ci, najwa"-
niejszy wewn#trzny 

przeciwutleniacz walcz$cy 
z%wolnymi rodnikami i%silny 
detoksykant. Jest wytwarzany 
przez ca&y czas w%ka"dej 
komórce organizmu. Sk&ada 
si# z%reszt aminokwasowych 
kwasu glutaminowego, 
cysteiny oraz glicyny. Jego 
najwi#ksze st#"enie znajduje 
si# w%komórkach w$troby 
i%nerek, jest obecny równie" 
w%p&ynach ustrojowych: 
osoczu, krwi i%"ó&ci. G&ównym 
miejscem syntezy 
glutationu jest w$troba.

Zapotrzebowanie organizmu 
na glutation jest wysokie. Jest 
zu"ywany pod wp&ywem 
wielu bod'ców: wzmacnia 
komórki, chroni je przed 
zniszczeniem przez wolne 
rodniki, wzmacnia system 
odporno!ciowy, eliminuje 
toksyny, wi$"$c je i%wspoma-
gaj$c wydalanie z%moczem 
(dzi#ki niemu organizm 
pozbywa si# m.in. metali 
ci#"kich, pestycydów czy te" 
produktów ze spalin samocho-
dowych). Chroni nas wi#c 
przed toksynami, wirusami, 
bakteriami czy zanieczyszczo-
nym !rodowiskiem.

Do niedoboru glutationu 
prowadz$ m.in. zaka"enia, 
urazy, oparzenia, infekcje 
i%skaleczenia, zanieczyszczenie 
!rodowiska, z&a dieta, leki 
syntetyczne, promieniowanie. 
Jego poziom ulega te" 
stopniowemu obni"eniu wraz 
z%wiekiem. Gdy spada poziom 
glutationu, os&abia si# 
jednocze!nie nasza zdolno!( 
do zwalczania chorób.

Produkcja glutationu wzrasta 
m.in. dzi#ki aktywno!ci 
) zycznej. Warto te" do swojej 
diety w&$czy( takie produkty 
jak buraki, szpinak, broku&y, 
pomidory czy brukselka. Na 
rynku mo"na znale'( wiele 
produktów zawieraj$cych 
glutation, np. kapsu&ki, plastry, 
a%nawet gumy do "ucia. Ich 
spo"ywanie ma jednak 
niewielki wp&yw na zdrowie, 
dlatego "e glutation jest 
szybko rozk&adany w%uk&adzie 
pokarmowym i%wydalany.

Jak wi#c skutecznie podnie!( 
poziom glutationu? Nale"y 
dostarczy( organizmowi 
sk&adniki niezb#dne do jego 
syntezy: odpowiedni$ form# 
cysteiny i%bia&ka bogate 
w%cystein#, które mo"na 
znale'( w%niezdenaturowanym 

izolacie bia&ka serwatkowego. 
Bia&ko serwatkowe oprócz 
zawarto!ci cysteiny charaktery-
zuje si# równie" du"$ 
warto!ci$ od"ywcz$ i%dobr$ 
przyswajalno!ci$.

Na pozytywny wp&yw 
glutationu dla organizmu 
wskazuje wiele bada*. Jest on 
nie tylko niezb#dny do syntezy 
i%naprawy DNA czy detoksyka-
cji toksyn i%kancerogenów.
Dr n. med. Jimmy Gutman 
w%pracy „Glutation – twój klucz 
do zdrowia” opisa&, jaki wp&yw 
mia&o podniesienie jego 
poziomu u%osób z%chorob$ 
Parkinsona. Spowalnia on 
uszkodzenie tkanki nerwowej, 
a%nawet odwraca niektóre 
objawy.

Wed&ug dr. Gutmana 
podwy"szenie poziomu 
glutationu wraz z%odpowied-
ni$ diet$ i%stylem "ycia mo"e 
równie" zapobiega( choro-
bom sercowo-naczyniowym. 
Obni"a on bowiem poziom 
cholesterolu we krwi 
i%zmniejsza poziom utlenienia 
t&uszczów. Minimalizuje 
odpowied' immunologiczn$ 
w%s$siedztwie blaszki 
mia"d"ycowej, stabilizuje p&ytki 
krwi oraz chroni wra"liw$ 
wy!ció&k# t#tnic. Dzi#ki temu 
glutation przeciwdzia&a utracie 
elastyczno!ci naczy* 
krwiono!nych.

Glutation mo"e by( te" 
pomocny osobom choruj$-
cym na cukrzyc#. Podniesienie 
jego poziomu mo"e si# 
prze&o"y( na obni"enie stresu 
oksydacyjnego wywo&anego 
hiperglikemi$ i%ograniczenie 
agregacji p&ytek. Glutation 
zapobiega te" powik&aniom 
naczyniowym.

Jak dzia!a glutation?
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Glutation to organiczny 
zwi$zek chemiczny, 

który wyst#puje
we wszystkich 

organizmach ro!linnych 
i%zwierz#cych.

To silny antyoksydant. 
Stymuluje uk&ad 

immunologiczny
i%ma dzia&anie 

detoksykacyjne.
W%jaki sposób podnie!( 

jego poziom 
w%organizmie?
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W !grudniu 2019 r. !wiat 
obserwowa" rozwój 
epidemii SARS-CoV-2 

w#Chinach. Wydawa"o si$, %e ten 
problem nie b$dzie dotyczy" 
reszty !wiata. &ycie w#innych 
rejonach wydawa"o si$ toczy' 
normalnym trybem, a#obserwa-
torzy wspó"czuli z#wygodnej, 
kanapowej odleg"o!ci. Pociesza-
j(cy wydawa" si$ fakt, %e to nie 
pierwsza tego typu epidemia 
w#tamtym rejonie. Nied"ugo 
potem okaza"o si$ jednak, %e 
wszyscy jeste!my konfrontowani 
z#tym przeciwnikiem. Co wi$cej, 
na nasz( niekorzy!' !wiadczy 
fakt, %e mia" kilka miliardów lat na 
dostosowanie si$ do organizmu 
cz"owieka jako gospodarza.

32&=č7(.�35$&

Analizuj(c posiadane informacje, 
naukowcy przyst(pili do pracy.  
11 stycznia 2020 r. chi)scy 
badacze opublikowali schemat 
budowy wirionu nowego wirusa. 
Ta data wyznacza pocz(tek prac 
nad szczepionkami i#dzi! wiemy 
ju%, %e zako)czy"y si$ one 
sukcesem. W#wy!cigu o#udost$p-
nienie skutecznego produktu 
wzi$"o udzia" wiele *rm, co 
mog"oby dawa' nadziej$, %e 
ostatecznie szczepionki b$d( 
powszechnie dost$pne. Niestety, 
podobnie jak insulina, któr( 
opracowano 100 lat temu, tak 
i#szczepionki przeciw COVID-19 
s( niedost$pne dla wielu ludzi 
i#mo%liwe, %e du%a cz$!' ludzko!ci 
b$dzie na nie czeka' kilka lat.

12:(�7(&+12/2*,(�
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Pocz(tkowo kwestionowano 
wybór antygenu, na jakim 
skoncentrowali si$ naukowcy. 
Wi$kszo!' szczepionek 

zaprojektowano przeciw 
najbardziej immunogennej 
cz$!ci wirionu, jak( jest bia"ko 
kolca. Wiele w(tpliwo!ci budzi" 
fakt odej!cia od klasycznej, 
inaktywowanej formy konstruktu 
i#powszechne by"y g"osy, %e to 
zmniejszy skuteczno!' tak 
opracowanego leku.

W(tpliwo!ci budzi"a te% 
nowoczesna technologia 
wykorzystuj(ca cz(stk$ informa-
cyjnego RNA, na jak( zdecydowa-
"o si$ kilka *rm, czy ostatecznie 
formu"a DNA. Dzi! wiemy te%, %e 
bardziej akceptowane formy 
szczepionek bia"kowych, 
dostarczaj(ce gotowe bia"ko 
antygenowe, s( kwestionowane 
ze wzgl$du na wykorzystanie 
w#ich opracowywaniu linii 
komórkowych HEK-293 czy 
MRC-5. Linie te stanowi( klony 
komórek abortowanych p"odów.

O#ile sam lek nie zawiera tych 
komórek, to s( stosowane do 
badania jego skuteczno!ci. Wiemy 
te%, %e szczepionki mRNA i#DNA 
wykaza"y wysok( skuteczno!', 
o#wiele lepsz( ni% chi)skie 
szczepionki dezaktywowane, 
a#kwestionowane linie komórkowe 
s( stosowane w#produkcji ró%nych 
szczepionek nie od dzi!. Na domiar 
z"ego w(tpliwo!ci wzbudza 
niewielka ilo!' dzia"a) niepo%(da-
nych wyst$puj(cych po przyj$ciu 
szczepionek. Agencje lekowe 
zdecydowa"y si$ na czasowe 
wstrzymanie szczepie) prepara-
tem Janssen (Johnson & Johnson) 
i#ograniczenie wiekowe dla 
szczepionki AstraZeneki.

),1$162:$1,(�
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USA w#operacji Warp Speed, UK 
w#*nansowaniu prac Jenner 

Institute Oxford i#UE, zawieraj(c 
umowy wst$pne z#przedp"at(, 
zarezerwowa"y wi$kszo!' 
przewidywalnej produkcji 
szczepionek przeciw COVID-19. 
Firmy preferowa"y dostawy do 
krajów, które zap"aci"y wy%sz( 
cen$ (np. Izrael) i#*nansowa"y 
prace badawcze (USA czy UK), 
st(d opó+nienia w#dostawach 
do UE.

Dodatkowo pewien niepopularny 
patriotyzm ekonomiczny, który 
doczeka" si$ nawet miana 
nacjonalizmu szczepionkowego, 
powodowa", %e UE negocjowa"a 
kontrakty z#opó+nieniem 
i#naciska"a na obni%enie cen, licz(c 
na producentów powi(zanych 
z#rz(dami pa)stw europejskich 
takich jak francuskie Sano*, 
CureVac i#P*zer. Niestety Sano*/
GSK odroczy"o wprowadzenie 
swojego produktu o#rok po 
niepowodzeniu bada), Ingmar 
Hoerr, za"o%yciel CureVac, dozna" 
wylewu krwi do mózgu, co 
zatrzyma"o prace nad szczepionk( 
na kilka miesi$cy, a#ta)szy produkt 
AstraZeneki nie jest dost$pny 
w#wymaganej ilo!ci, a#teraz 
boryka si$ z#zastrze%eniami co do 
ewentualnych dzia"a) ubocznych. 
P*zer organizowa" nowe zak"ady 
produkcyjne, by zwi$kszy' moc 
wytwórcz(, a#jednocze!nie 
pojawi"y si$ g"osy, by producenci 
uchylili patenty szczepionkowe.

3$7(17<�,� ,1,&-$7<:$�
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Wniosek o#uchylenie patentów na 
szczepionki przeciw COVID-19 
z"o%y"y do ,wiatowej Organizacji 
Handlu RPA i#Indie. Niestety, 
bogatsze kraje nie popar"y tego 
stanowiska, argumentuj(c, %e 
w"asno!' intelektualna producen-
tów wymaga ochrony. USA 
zobowi(za"o si$ zamiast uchylenia 

Trwa wojna 
z niewidzialnym wrogiem
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Wirus SARS-CoV-2 nie 
czyta ksi(%ek. On nie 

b$dzie czeka", a% ludz-
ko!' zdecyduje si$ na 

któr(! z#technologii. 
Problemem dzisiejszego 

!wiata jest pandemia 
i#ograniczony dost$p do 

skutecznych szczepio-
nek. Podczas gdy my 

szukamy tej najlepszej, 
patrz(c z#perspektywy 
europejskiej, wirus bez 

uzgodnienia mutuje, co 
zagra%a powodzeniu 

ca"ej operacji szczepie).

mgr farm. 
Karolina Wotli!ska-Pe"ka   

cz"onek Cz$stochowskiej 
Okr$gowej Rady Aptekarskiej 

R E K L A M A



ochrony patentowej zasili! kwot" 
4 miliardów dolarów bud#et 
inicjatywy COVAX, która powsta$a 
przy WHO. Podobnie UE ma by! 
donatorem miliarda dolarów, ale te 
%rodki nie wystarcz" do zaszczepie-
nia nawet 20 proc. populacji 
biednych krajów. Jednak kwota 
potrzebna do spe$nienia za$o#enia 
COVAX jest wielokrotnie wi&ksza.

Gordon Brown, by$y premier 
Wielkiej Brytanii, wzywa kraje G7 
przed spotkaniem w'czerwcu do 
zadeklarowania wsparcia bud#etu 
masowego programu szczepie( 
kwot" 30 miliardów dolarów 
rocznie. Brown uwa#a, #e Wielka 
Brytania, Stany Zjednoczone, 
Niemcy, Francja, W$ochy, Japonia 
i'Kanada powinny potraktowa! 
obecn" sytuacj& odpowiedzialnie. 
Konsekwencje dla krajów 
zachodnich b&d" powa#ne, je%li 
program szczepie( w'Afryce si& 
nie powiedzie. A'COVAX nie mo#e 
by! uzasadnieniem dla 

„apartheidu” szczepionkowego. 
Nawet przy za$o#eniu wsparcia 
wyszczepienia niewielkiej cz&%ci 
biedniejszej populacji inicjatywa 
nie ma na razie wielu sukcesów 
na koncie.

ASTRAZENECA

AstraZeneca obieca$a dostawy 
szczepionki w'niskiej cenie 
i'pierwotnie umow& licencyjn" 
dla )rm ch&tnych do jej produkcji. 
Zawarto umowy z'indyjskim 
Serum i'producentem po$udnio-
wokorea(skim. Niestety Astra 
wycofa$a si& z'dalszego dost&pu 
do licencji, a'umowa, jak" zawar$a 
z'Serum, nie gwarantowa$a zbycia 
szczepionki w'niskiej cenie. 
Efektem jest to, #e spo%ród 28 mln 
wyprodukowanych przez Serum 
do ko(ca marca szczepionek 
10 mln tra)$o na rynek indyjski, 
4 mln do Nigerii, cz&%! do 
Ugandy, która jako jeden 
z'biedniejszych krajów %wiata 

p$aci za t& szczepionk& cztery razy 
wi&cej ni# UE, a'wi&kszo%! 
produkcji tra)$a do Kanady, 
Brazylii i'UK.

6=&=(3,21.,�&+,Ĝ6.,(�
I  ROSYJSKIE

Kraje, które mog$y sobie na to 
pozwoli!, zwróci$y si& w'stron& 
chi(skich i'rosyjskich szczepionek. 
Chiny porozumia$y si& z'Emirata-
mi Arabskimi, Brazyli" i'Indonezj", 
obiecuj"c wsparcie w'procesie 
produkcji i'inwestycje w'miejsco-
we zak$ady. Sinopharm zawar$ 
porozumienie z'25 krajami. 
Instytut Gamaleya podpisa$ 
umowy licencyjne z'kilkoma 
krajami, które b&d" produkowa! 
Sputnik V na w$asnym terytorium.

Rosja ugruntowuje w'ten sposób 
swoj" pozycj& sprzymierze(ca od 
Kazachstanu po Kore& Po$udnio-
w". Sputnik V wykazuje oko$o 
92 proc. skuteczno%ci i'w$a%nie 

Trwa wojna 
z niewidzialnym wrogiem

Wi&ksza ilo%! 
niezimmunizowanych 
gospodarzy to wi&ksza 
ilo%! mutacji, a dost&p 
do szczepionek, nawet 
tych kwestionowanych 
w krajach zachodnich, 
jest niski w krajach 
ubogich.
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sta! si" trzeci# dopuszczon# 
szczepionk# na rynku indyjskim. 
Indie dysponowa!y do tej pory 
produktem AstryZeneki, Covaxin 
$ rmy Bharat Biotech, a%rosn#ca 
ilo&' zaka(e) spowodowa!a 
wprowadzenie w%marcu zakazu 
eksportu rodzimej produkcji 
szczepionek. Kuba opracowa!a 
trzy w!asne szczepionki, 
a%Wenezuela ma zamiar je 
produkowa'.

RÓWNI I  RÓWNIEJSI

COVAX, dysponuj#c ograniczo-
nym bud(etem i%licz#c si" z%ju( 
zawartymi przez bogatsze kraje 
umowami, porozumia! si" tylko 
z%AstraZenek#. Takim sposo-
bem 1/3 populacji jest 
uzale(niona od produkcji 
indyjskiej. Ci"(ka sytuacja tego 
kraju i%zastrze(enia co do grup 
wiekowych docelowych 
szczepionki Astry, a%tak(e 
rezygnacja RPA z%jej stosowania 
mocno ograniczy!y dost"p 
biednych krajów do programu 
szczepie). Z!a prasa tej 
szczepionki powoduje, (e 
nawet je&li dawki s# dost"pne, 
ludzie nie chc# si" ni# szczepi'. 
W%Demokratycznej Republice 
Konga na 15 kwietnia 2021 r. 
zosta!o 1,7 mln niewykorzysta-
nych dawek szczepionki AZ.

RPA w%ramach Unii Afryka)skiej 
mia!o si" zaopatrzy' w%produkt 
Johnson & Johnson. Nieskutecz-
no&' szczepionki AstraZeneki
wobec wariantu po!udniowo-
afryka)skiego SARS-CoV-2 
zdopingowa!a ten kraj do 
poszukiwa) innego dostawcy.

African Vaccine Acquisition 
(AVAT) zawar! z%J&J umow" na 
220 mln dawek ich szczepionki. 
Cena mia!a oscylowa' 
w%granicach 10 dolarów, 
a%African Export-Import Bank 
zatwierdzi! 2 mld dolarów 
do$ nansowania na zakup 
szczepionek. Podobnie GAVI, 
kolejna inicjatywa wspieraj#ca 
COVAX, porozumia!a si" z%J&J 
w%sprawie dostarczenia

500 mln dawek ich szczepionki 
do ko)ca 2022 r. Wszystko 
stan"!o pod znakiem zapytania 
po zawieszeniu stosowania 
tego produktu w%USA.

PATENT USA

Niepostrze(enie, 30 marca 
2021 r., uprawomocni! si" 
patent rz#du USA na wynalazek 
dotycz#cy mody$ kacji bia!ka 
kolca. USA National Institute of 
Health, Dartmouth College 
i%Scripps Research Institute 
z!o(y!y wniosek o%patent po 
tym, jak opracowa!y metod" 
uniwersalnej mody$ kacji bia!ek 
spike beta-koronawirusów 
w%2016 r. Dzi"ki temu bia!ko 
jest stabilne, a%platforma, jak# 
uzyskano, pozwala na szybkie 
projektowanie szczepionek 
wobec takich wirusów jak 
MERS i SARS. Moderna, 
BioNTech, J&J, Novavax 
i%CureVac skorzysta!y z%tego 
rozwi#zania, projektuj#c swoje 
szczepionki, a%jedynie P$ zer/
BioNTech wniós! z%tego tytu!u 
op!at" na rzecz rz#du USA. 
Ameryka zyska!a wi"c pot"(ny 
argument w%rozmowie 
o%zapewnieniu dostaw. Przed 
wstrzymaniem produktu J&J 
mo(na by!o mie' nadziej", (e 
wykorzysta go do zapewnienia 
dostaw dla biedniejszych 
krajów. Teraz jednak wydaje si" 
to by' w#tpliwe. Znaleziono 
inne rozwi#zanie.

SZCZEPIONKA NDV-HXP-S

Dartmouth College razem 
z%University of Texas opracowa! 
kolejny model bia!ka kolca 
nazwany Hexa-Pro i%zawar! na 
niego umow" licencyjn# z%80 
biednymi krajami. B"d# mog!y 
produkowa' ten konstrukt bez 
p!acenia tantiem. W%mi"dzy-
czasie ameryka)ski zespó! 
naukowców PATH opracowa! 
metod" produkcji Hexa-Pro, 
dostosowuj#c j# do mo(liwo&ci 
i%realiów odbiorców technolo-
gii i%tak powsta!a szczepionka 
NDV-HXP-S.

Pomys! obejmowa! wykorzysta-
nie do produkcji jaj kurzych 
i%linii technologicznej do 
klasycznych szczepionek 
przeciwgrypowych. 15 marca 
2021 r. Wietnam rozpocz#! 
badanie kliniczne tej szczepion-
ki, tydzie) pó*niej Tajlandia, 
a%26 marca Brazylia zapowie-
dzia!a, (e pójdzie w%ich &lady. To 
rozwi#zanie wymaga czasu, ale 
pozwoli na miejscow#, 
dost"pn# produkcj" w%przy-
sz!o&ci. Pozostaje wierzy', (e do 
tego czasu ludzko&' znajdzie 
rozwi#zanie zapewniaj#ce 
dost"pno&' szczepionek dla 
wi"kszo&ci ludzi.

Wi"ksza ilo&' niezimmunizowa-
nych gospodarzy to wi"ksza 
ilo&' mutacji, a%dost"p do 
szczepionek, nawet tych 
kwestionowanych w%krajach 
zachodnich, jest niski w%krajach 
ubogich.

Pomijaj#c jednak w#tpliwo&ci 
dotykaj#ce wielu bardzo 
delikatnych sfer ludzkiego 
(ycia, trzeba pami"ta', (e wirus 
SARS-CoV-2 nie czyta ksi#(ek. 
On nie b"dzie czeka!, a( 
ludzko&' zdecyduje si" na 
któr#& z%technologii. Proble-
mem dzisiejszego &wiata jest 
pandemia i%ograniczony 
dost"p do skutecznych 
szczepionek. Podczas gdy my 
szukamy tej najlepszej, patrz#c 
z%perspektywy europejskiej, 
wirus bez uzgodnienia mutuje, 
co zagra(a powodzeniu ca!ej 
operacji szczepie). Mimo 
wysi!ków w%poszukiwaniu leku 
nadal nie mamy nic skutecz-
niejszego ni( niefarmaceutycz-
ne metody zapobiegania 
zaka(eniu i%szczepienia. 
Niestety, nasze w#tpliwo&ci to 
tylko ma!a cz"&' prawdziwych 
zagro(e) dla powodzenia 
w%walce z%COVID-19. Trwa 
wojna z%niewidzialnym 
wrogiem i%bez globalnego 
rozwi#zania sama si" nie 
sko)czy.

Mimo wysi!ków 
w%poszukiwaniu leku 

nadal nie mamy nic 
skuteczniejszego ni( 

niefarmaceutyczne 
metody zapobiegania 

zaka(eniu i%szczepienia. 
Niestety nasze 

w#tpliwo&ci to tylko 
ma!a cz"&' 

prawdziwych zagro(e) 
dla powodzenia 

w%walce z%COVID-19.
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Betahistyny dichlorowodorek

ñƏɯȸȒɎɵ�ǕȄȒɯɵ
ȒƳƬǝȒƳɿƥ

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 miesi"cy do lutego 2021): porównanie #redniej ceny sprzeda$y brutto (cena dla pacjenta) produktów leczniczych zawieraj%cych betahistyn" w!dawce 24 mg i!opakowaniach po 60 tabletek.

Betahistine dihydrochloride Accord, 24 mg, 60 tabletek. Ka$da tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku. Substancje pomocnicze o!znanym dzia&aniu: ka$da tabletka zawiera 150 mg laktozy jednowodnej. Pe&ny wykaz substancji pomocniczych, 
patrz punkt 6.1 Charakterystyki Produku Leczniczego. Wskazania do stosowania: Choroba Meniere’a!charakteryzuj%ca si" triad% nast"puj%cych, g&ównych objawów: zawroty g!owy (z!nudno#ciami, wymiotami), post"puj%ca utrata s&uchu, szumy uszne. 
Dawkowanie: Doro#li. Pocz%tkowa doustna dawka wynosi od 24 mg do 48 mg na dob", w!trzech dawkach podzielonych przyjmowanych z!posi&kiem. Dawki podtrzymuj%ce mieszcz% si" ogólnie w!zakresie 24–48 mg na dob". Je#li potrzebna jest wi"ksza 
dobowa dawka podtrzymuj%ca mo$na zastosowa' dawk" 24 mg, dwa razy na dob" (1 tabletka rano i!wieczorem). Dawka dobowa nie powinna by' wi"ksza ni$ 48 mg. Dawk" nale$y dostosowa' w!zale$no#ci od indywidualnych potrzeb oraz odpowiedzi 
pacjenta na lek. Zaburzenia czynno!ci nerek. Brak dost"pnych specy(cznych bada) klinicznych w!tej grupie pacjentów, ale na podstawie do#wiadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu wydaje si", $e nie ma konieczno#ci zmiany dawkowania u!tych 
pacjentów. Nale$y zachowa' ostro$no#' podczas stosowania w!tej grupie pacjentów. Zaburzenia czynno!ci w"troby. Brak dost"pnych specy(cznych bada) klinicznych w!tej grupie pacjentów, ale na podstawie do#wiadczenia po wprowadzeniu produktu do 
obrotu wydaje si", $e nie ma konieczno#ci zmiany dawkowania u! tych pacjentów. Nale$y zachowa' ostro$no#' podczas stosowania w! tej grupie pacjentów. Pacjenci w# podesz$ym wieku. Chocia$ dane z! bada) klinicznych w! tej grupie pacjentów s% 
ograniczone, na podstawie du$ego do#wiadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu mo$na stwierdzi', $e nie ma konieczno#ci zmiany dawkowania u!pacjentów w!podesz&ym wieku. Dzieci i#m$odzie%. Produkt leczniczy Betahistine dihydrochloride 
Accord nie jest wskazany do stosowania u!dzieci i!m&odzie$y w!wieku poni$ej 18 lat, ze wzgl"du na brak danych dotycz%cych bezpiecze)stwa i!skuteczno#ci stosowania leku w!tej grupie pacjentów. Sposób podawania. Najlepiej przyjmowa' podczas posi&ku 
popijaj%c wod%. Czas trwania leczenia. Czasami poprawa stanu pacjenta by&a zauwa$ana po kilku tygodniach leczenia. Najlepsze wyniki wyst"puj% niekiedy po kilku miesi%cach leczenia. Istniej% dane wskazuj%ce, $e rozpocz"cie leczenia ju$ na pocz%tku 
choroby zapobiega jej rozwojowi i! (lub) utracie s&uchu w! pó*niejszej fazie choroby. Przeciwwskazania. Nadwra$liwo#' na substancj" czynn% lub któr%kolwiek substancj" pomocnicz% wymienion% w! punkcie 6.1. Guz chromoch&onny nadnerczy 
(phaeochromocytoma). Specjalne ostrze#enia i$%rodki ostro#no%ci dotycz&ce stosowania. U!pacjentów z!astm% oskrzelow% mo$e wyst%pi' nietolerancja betahistyny. Zalecane jest zachowanie ostro$no#ci w!leczeniu pacjentów z!chorob% wrzodow% lub 
chorob% wrzodow% w!wywiadzie z!powodu przej#ciowego wyst"powania niestrawno#ci u!pacjentów leczonych betahistyn%. Zaleca si" zachowanie ostro$no#ci w!stosowaniu betahistyny u!pacjentów, u!których wyst"puje pokrzywka, wysypki skórne, 
alergiczny nie$yt nosa z!powodu mo$liwo#ci nasilenia tych objawów. Pacjentów tych nale$y kontrolowa', czy wyst"puj% u!nich wczesne objawy nadwra$liwo#ci na betahistyn". Nale$y zachowa' ostro$no#', gdy u!pacjenta wyst"puje ci"$kie niedoci#nienie.
Produkt leczniczy Betahistine dihydrochloride Accord zawiera laktoz". Lek nie powinien by' stosowany u!pacjentów z!rzadko wyst"puj%c% dziedziczn% nietolerancj% galaktozy, brakiem laktazy lub z!zespo&em z&ego wch&aniania glukozy-galaktozy. Interakcje 
z$innymi produktami leczniczymi i$inne rodzaje interakcji. Nie przeprowadzono bada) in-vivo dotycz%cych interakcji. Na podstawie bada) in-vitro nie nale$y spodziewa' si" inhibicji enzymów cytochromu P450 w!warunkach in-vivo. Dane z!bada) in-vitro
wskazuj% na zahamowanie metabolizmu betahistyny przez inhibitory monoaminooksydazy (MAO), w!tym inhibitory MAO typu B (np. selegilina). Zaleca si" zachowanie ostro$no#ci podczas jednoczesnego stosowania betahistyny oraz inhibitorów MAO 
(w!tym inhibitorów MAO typu B). Wp!yw na p!odno%', ci&#" i$laktacj". Ci%$a. Brak dostatecznych danych dotycz%cych stosowania produktu leczniczego przez kobiety w!ci%$y. Brak wystarczaj%cych danych z!bada) przeprowadzonych na zwierz"tach 
pozwalaj%cych stwierdzi' bezpo#rednie lub po#rednie teratogenne dzia&anie betahistyny przy nara$eniu na kliniczne dawki teraputyczne. Jako #rodek ostro$no#ci zaleca si" unikanie stosowania betahistyny w!ci%$y. Karmienie piersi". Nie wiadomo czy 
betahistyna przenika do mleka kobiet karmi%cych piersi%. Betahistyna przenika do mleka samic szczurów. W!badaniach na zwierz"tach zaobserwowany wp&yw w!okresie pourodzeniowym by& ograniczony do bardzo du$ych dawek. Nale$y oceni' korzy#ci 
dla kobiety karmi%cej piersi% i!potencjalne ryzyko dla dziecka. P$odno!&. Badania na zwierz"tach nie wykaza&y wp&ywu na p&odno#' u!szczurów. Wp!yw na zdolno%' prowadzenia pojazdów i$obs!ugiwania maszyn. Betahistyna jest wskazana w!chorobie 
Meniere’a! charakteryzuj%cej si" trzema g&ównymi objawami: zawrotami g&owy, utrat% s&uchu, szumami usznymi. Dolegliwo#ci te mog% mie' negatywny wp&yw na zdolno#' prowadzenia pojazdów i! obs&ugiwania maszyn. W! badaniach klinicznych 
zaprojektowanych specjalnie w!celu zbadania zdolno#ci prowadzenia pojazdów i!obs&ugiwania maszyn przyjmowanie betahistyny nie wp&ywa&o lub wp&ywa&o w!niewielkim stopniu na te zdolno#ci. Dzia!ania niepo#&dane. Poza dzia&aniami niepo$%danymi 
zg&aszanymi w!czasie bada) klinicznych dodatkowo zg&aszano nast"puj%ce dzia&ania niepo$%dane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu oraz na podstawie pi#miennictwa naukowego. Cz"sto#', która nie mo$e by' okre#lona na podstawie 
dost"pnych danych zosta&a sklasy(kowana jako „nieznana” Nast"puj%ce dzia&ania niepo$%dane wyst%pi&y z!ni$ej wymienionymi cz"sto#ciami u!pacjentów leczonych betahistyn%, w!kontrolowanych placebo badaniach klinicznych: bardzo cz"sto (+1/10); 
cz"sto (+1/100 do <1/10); niezbyt cz"sto (+1/1!000 do <1/100); rzadko (+1/10!000 do <1/1!000); bardzo rzadko (<1/10!000). Zaburzenia uk!adu immunologicznego: Cz"sto#' nieznana reakcje nadwra$liwo#ci, np. ana(laksja. Zaburzenia uk!adu nerwowego:
Cz"sto: ból g&owy. Zaburzenia uk!adu kr"#enia: Cz"sto#' nieznana: ko&atanie serca, ucisk w!klatce piersiowej. Zaburzenia uk!adu pokarmowego: Cz"sto: nudno#ci, niestrawno#'. Cz"sto#' nieznana: &agodne dolegliwo#ci $o&%dkowe (np. wymioty, ból 
$o&%dkowo-jelitowy, rozd"ty brzuch i!wzd"cie). Dzia&ania te ust"puj% zazwyczaj po przyj"ciu produktu leczniczego podczas posi&ków lub po zmniejszeniu dawki. Zaburzenia skóry i$tkanki podskórnej: Cz"sto#' nieznana: skórne i!podskórne reakcje 
nadwra$liwo#ci, w!szczególno#ci obrz"k naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i!#wi%d. Zg!aszanie dzia!a( niepo#&danych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zg&aszanie podejrzewanych dzia&a) niepo$%danych. Umo$liwia to 
nieprzerwane monitorowanie stosunku korzy#ci do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby nale$%ce do fachowego personelu medycznego powinny zg&asza' wszelkie mo$liwe dzia&ania niepo$%dane za po#rednictwem Departamentu 
Monitorowania Niepo$%danych Dzia&a) Produktów Leczniczych Urz"du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i! Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.:! +! 48! 22! 49! 21! 301, faks:! +! 48! 22! 49! 21! 309, 
e-mail ndl@urpl.gov.pl . Przedawkowanie. Odnotowano kilka przypadków przedawkowania. Objawy przedawkowania po przyj"ciu do 640 mg betahistyny by&y &agodne do umiarkowanych i!nale$a&y do nich: nudno#ci, senno#', ból brzucha. Powa$niejsze 
objawy (drgawki, dolegliwo#ci ze p&uc i!serca) zaobserwowano podczas zamierzonego przedawkowania zarówno betahistyny, jak i!innych leków jednocze#nie. W!leczeniu przedawkowania nale$y zastosowa' rutynowe post"powanie podtrzymuj%ce. Rodzaj 
i$zawarto%' opakowania. Tabletki w!blistrach (PVC/PVDC/Aluminium). Opakowanie zawiera 60 tabletek. Podmiot odpowiedzialny posiadaj&cy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Accord Healthcare Polska sp. Z!o.o., ul. Ta#mowa 7, 02-677 
Warszawa. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 25373. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu / data przed!u#enia pozwolenia: 27/05/2019. Data zatwierdzenia lub cz"%ciowej zmiany tekstu charakterystyki 
produktu leczniczego: 27.05.2019. Kategoria dost"pno%ci: Rp – produkt leczniczy wydawany na recept". Odp&atno#' dla pacjenta 100%. Informacja Medyczna: Accord Healthcare Polska Sp. z!o.o., ul. Ta#mowa 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 dob"1

Wskazania do stosowania1:
Choroba Meniere’a!charakteryzuj%ca si":
• Zawrotami g!owy (z!nudno#ciami)
• Post"puj%c% utrat% s&uchu
• Szumami usznymi

zƏǴɎƏȈɀɿƏ�ƫƺɎƏǝǣɀɎɵȇƏ�
ȇƏ�ȸɵȇǸɖ*. 
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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 miesi"cy do lutego 2021): porównanie #redniej ceny sprzeda$y brutto (cena dla pacjenta) produktów leczniczych zawieraj%cych betahistyn" w!dawce 24 mg i!opakowaniach po 60 tabletek.

Betahistine dihydrochloride Accord, 24 mg, 60 tabletek. Ka$da tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku. Substancje pomocnicze o!znanym dzia&aniu: ka$da tabletka zawiera 150 mg laktozy jednowodnej. Pe&ny wykaz substancji pomocniczych, 
patrz punkt 6.1 Charakterystyki Produku Leczniczego. Wskazania do stosowania: Choroba Meniere’a!charakteryzuj%ca si" triad% nast"puj%cych, g&ównych objawów: zawroty g!owy (z!nudno#ciami, wymiotami), post"puj%ca utrata s&uchu, szumy uszne. 
Dawkowanie: Doro#li. Pocz%tkowa doustna dawka wynosi od 24 mg do 48 mg na dob", w!trzech dawkach podzielonych przyjmowanych z!posi&kiem. Dawki podtrzymuj%ce mieszcz% si" ogólnie w!zakresie 24–48 mg na dob". Je#li potrzebna jest wi"ksza 
dobowa dawka podtrzymuj%ca mo$na zastosowa' dawk" 24 mg, dwa razy na dob" (1 tabletka rano i!wieczorem). Dawka dobowa nie powinna by' wi"ksza ni$ 48 mg. Dawk" nale$y dostosowa' w!zale$no#ci od indywidualnych potrzeb oraz odpowiedzi 
pacjenta na lek. Zaburzenia czynno!ci nerek. Brak dost"pnych specy(cznych bada) klinicznych w!tej grupie pacjentów, ale na podstawie do#wiadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu wydaje si", $e nie ma konieczno#ci zmiany dawkowania u!tych 
pacjentów. Nale$y zachowa' ostro$no#' podczas stosowania w!tej grupie pacjentów. Zaburzenia czynno!ci w"troby. Brak dost"pnych specy(cznych bada) klinicznych w!tej grupie pacjentów, ale na podstawie do#wiadczenia po wprowadzeniu produktu do 
obrotu wydaje si", $e nie ma konieczno#ci zmiany dawkowania u! tych pacjentów. Nale$y zachowa' ostro$no#' podczas stosowania w! tej grupie pacjentów. Pacjenci w# podesz$ym wieku. Chocia$ dane z! bada) klinicznych w! tej grupie pacjentów s% 
ograniczone, na podstawie du$ego do#wiadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu mo$na stwierdzi', $e nie ma konieczno#ci zmiany dawkowania u!pacjentów w!podesz&ym wieku. Dzieci i#m$odzie%. Produkt leczniczy Betahistine dihydrochloride 
Accord nie jest wskazany do stosowania u!dzieci i!m&odzie$y w!wieku poni$ej 18 lat, ze wzgl"du na brak danych dotycz%cych bezpiecze)stwa i!skuteczno#ci stosowania leku w!tej grupie pacjentów. Sposób podawania. Najlepiej przyjmowa' podczas posi&ku 
popijaj%c wod%. Czas trwania leczenia. Czasami poprawa stanu pacjenta by&a zauwa$ana po kilku tygodniach leczenia. Najlepsze wyniki wyst"puj% niekiedy po kilku miesi%cach leczenia. Istniej% dane wskazuj%ce, $e rozpocz"cie leczenia ju$ na pocz%tku 
choroby zapobiega jej rozwojowi i! (lub) utracie s&uchu w! pó*niejszej fazie choroby. Przeciwwskazania. Nadwra$liwo#' na substancj" czynn% lub któr%kolwiek substancj" pomocnicz% wymienion% w! punkcie 6.1. Guz chromoch&onny nadnerczy 
(phaeochromocytoma). Specjalne ostrze#enia i$%rodki ostro#no%ci dotycz&ce stosowania. U!pacjentów z!astm% oskrzelow% mo$e wyst%pi' nietolerancja betahistyny. Zalecane jest zachowanie ostro$no#ci w!leczeniu pacjentów z!chorob% wrzodow% lub 
chorob% wrzodow% w!wywiadzie z!powodu przej#ciowego wyst"powania niestrawno#ci u!pacjentów leczonych betahistyn%. Zaleca si" zachowanie ostro$no#ci w!stosowaniu betahistyny u!pacjentów, u!których wyst"puje pokrzywka, wysypki skórne, 
alergiczny nie$yt nosa z!powodu mo$liwo#ci nasilenia tych objawów. Pacjentów tych nale$y kontrolowa', czy wyst"puj% u!nich wczesne objawy nadwra$liwo#ci na betahistyn". Nale$y zachowa' ostro$no#', gdy u!pacjenta wyst"puje ci"$kie niedoci#nienie.
Produkt leczniczy Betahistine dihydrochloride Accord zawiera laktoz". Lek nie powinien by' stosowany u!pacjentów z!rzadko wyst"puj%c% dziedziczn% nietolerancj% galaktozy, brakiem laktazy lub z!zespo&em z&ego wch&aniania glukozy-galaktozy. Interakcje 
z$innymi produktami leczniczymi i$inne rodzaje interakcji. Nie przeprowadzono bada) in-vivo dotycz%cych interakcji. Na podstawie bada) in-vitro nie nale$y spodziewa' si" inhibicji enzymów cytochromu P450 w!warunkach in-vivo. Dane z!bada) in-vitro
wskazuj% na zahamowanie metabolizmu betahistyny przez inhibitory monoaminooksydazy (MAO), w!tym inhibitory MAO typu B (np. selegilina). Zaleca si" zachowanie ostro$no#ci podczas jednoczesnego stosowania betahistyny oraz inhibitorów MAO 
(w!tym inhibitorów MAO typu B). Wp!yw na p!odno%', ci&#" i$laktacj". Ci%$a. Brak dostatecznych danych dotycz%cych stosowania produktu leczniczego przez kobiety w!ci%$y. Brak wystarczaj%cych danych z!bada) przeprowadzonych na zwierz"tach 
pozwalaj%cych stwierdzi' bezpo#rednie lub po#rednie teratogenne dzia&anie betahistyny przy nara$eniu na kliniczne dawki teraputyczne. Jako #rodek ostro$no#ci zaleca si" unikanie stosowania betahistyny w!ci%$y. Karmienie piersi". Nie wiadomo czy 
betahistyna przenika do mleka kobiet karmi%cych piersi%. Betahistyna przenika do mleka samic szczurów. W!badaniach na zwierz"tach zaobserwowany wp&yw w!okresie pourodzeniowym by& ograniczony do bardzo du$ych dawek. Nale$y oceni' korzy#ci 
dla kobiety karmi%cej piersi% i!potencjalne ryzyko dla dziecka. P$odno!&. Badania na zwierz"tach nie wykaza&y wp&ywu na p&odno#' u!szczurów. Wp!yw na zdolno%' prowadzenia pojazdów i$obs!ugiwania maszyn. Betahistyna jest wskazana w!chorobie 
Meniere’a! charakteryzuj%cej si" trzema g&ównymi objawami: zawrotami g&owy, utrat% s&uchu, szumami usznymi. Dolegliwo#ci te mog% mie' negatywny wp&yw na zdolno#' prowadzenia pojazdów i! obs&ugiwania maszyn. W! badaniach klinicznych 
zaprojektowanych specjalnie w!celu zbadania zdolno#ci prowadzenia pojazdów i!obs&ugiwania maszyn przyjmowanie betahistyny nie wp&ywa&o lub wp&ywa&o w!niewielkim stopniu na te zdolno#ci. Dzia!ania niepo#&dane. Poza dzia&aniami niepo$%danymi 
zg&aszanymi w!czasie bada) klinicznych dodatkowo zg&aszano nast"puj%ce dzia&ania niepo$%dane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu oraz na podstawie pi#miennictwa naukowego. Cz"sto#', która nie mo$e by' okre#lona na podstawie 
dost"pnych danych zosta&a sklasy(kowana jako „nieznana” Nast"puj%ce dzia&ania niepo$%dane wyst%pi&y z!ni$ej wymienionymi cz"sto#ciami u!pacjentów leczonych betahistyn%, w!kontrolowanych placebo badaniach klinicznych: bardzo cz"sto (+1/10); 
cz"sto (+1/100 do <1/10); niezbyt cz"sto (+1/1!000 do <1/100); rzadko (+1/10!000 do <1/1!000); bardzo rzadko (<1/10!000). Zaburzenia uk!adu immunologicznego: Cz"sto#' nieznana reakcje nadwra$liwo#ci, np. ana(laksja. Zaburzenia uk!adu nerwowego:
Cz"sto: ból g&owy. Zaburzenia uk!adu kr"#enia: Cz"sto#' nieznana: ko&atanie serca, ucisk w!klatce piersiowej. Zaburzenia uk!adu pokarmowego: Cz"sto: nudno#ci, niestrawno#'. Cz"sto#' nieznana: &agodne dolegliwo#ci $o&%dkowe (np. wymioty, ból 
$o&%dkowo-jelitowy, rozd"ty brzuch i!wzd"cie). Dzia&ania te ust"puj% zazwyczaj po przyj"ciu produktu leczniczego podczas posi&ków lub po zmniejszeniu dawki. Zaburzenia skóry i$tkanki podskórnej: Cz"sto#' nieznana: skórne i!podskórne reakcje 
nadwra$liwo#ci, w!szczególno#ci obrz"k naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i!#wi%d. Zg!aszanie dzia!a( niepo#&danych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zg&aszanie podejrzewanych dzia&a) niepo$%danych. Umo$liwia to 
nieprzerwane monitorowanie stosunku korzy#ci do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby nale$%ce do fachowego personelu medycznego powinny zg&asza' wszelkie mo$liwe dzia&ania niepo$%dane za po#rednictwem Departamentu 
Monitorowania Niepo$%danych Dzia&a) Produktów Leczniczych Urz"du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i! Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.:! +! 48! 22! 49! 21! 301, faks:! +! 48! 22! 49! 21! 309, 
e-mail ndl@urpl.gov.pl . Przedawkowanie. Odnotowano kilka przypadków przedawkowania. Objawy przedawkowania po przyj"ciu do 640 mg betahistyny by&y &agodne do umiarkowanych i!nale$a&y do nich: nudno#ci, senno#', ból brzucha. Powa$niejsze 
objawy (drgawki, dolegliwo#ci ze p&uc i!serca) zaobserwowano podczas zamierzonego przedawkowania zarówno betahistyny, jak i!innych leków jednocze#nie. W!leczeniu przedawkowania nale$y zastosowa' rutynowe post"powanie podtrzymuj%ce. Rodzaj 
i$zawarto%' opakowania. Tabletki w!blistrach (PVC/PVDC/Aluminium). Opakowanie zawiera 60 tabletek. Podmiot odpowiedzialny posiadaj&cy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Accord Healthcare Polska sp. Z!o.o., ul. Ta#mowa 7, 02-677 
Warszawa. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 25373. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu / data przed!u#enia pozwolenia: 27/05/2019. Data zatwierdzenia lub cz"%ciowej zmiany tekstu charakterystyki 
produktu leczniczego: 27.05.2019. Kategoria dost"pno%ci: Rp – produkt leczniczy wydawany na recept". Odp&atno#' dla pacjenta 100%. Informacja Medyczna: Accord Healthcare Polska Sp. z!o.o., ul. Ta#mowa 7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 577 28 00. 
Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Betahistine dihydrochloride Accord z!27.05.2019.
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2) na dob"1

Wskazania do stosowania1:
Choroba Meniere’a!charakteryzuj%ca si":
• Zawrotami g!owy (z!nudno#ciami)
• Post"puj%c% utrat% s&uchu
• Szumami usznymi
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Wskazania do stosowaniaWskazania do stosowania1:
Choroba Meniere’a!charakteryzuj%ca si":Choroba Meniere’a!charakteryzuj%ca si":
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