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DROBNA ZMIANA - TEKST Z 38 PRZESUNĄŁSIĘNA 37 - CHODZI O NAGŁÓWEK JAK WYSTAWI-
ĆRECEPTĘ.





10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg - 30 tabletek
20 mg, 30 mg, 40 mg - 60 tabletek
10 mg, 20 mg, 40 mg - 90 tabletek

atorwastatyna

– zaufanie 
poparte EBM(1-4)
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Skrócona Charakterystyka Produktu Leczniczego Atoris znajduje si# wewn$trz publikacji. 
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SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atoris, 30 mg, tabletki powlekane, Atoris, 60 mg, tabletki powlekane, Atoris, 80 
mg, tabletki powlekane. 2. SK!AD JAKO"CIOWY I ILO"CIOWY  Atoris, 30 mg, tabletki powlekane Ka!da tabletka powlekana zawiera 30 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci 
atorwastatyny wapniowej. Atoris, 60 mg, tabletki powlekane Ka!da tabletka powlekana zawiera 60 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci atorwastatyny wapniowej. Atoris, 80 
mg, tabletki powlekane Ka!da tabletka powlekana zawiera 80 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci atorwastatyny wapniowej. Substancja pomocnicza o znanym dzia"aniu

30 mg, tabletki 60 mg, tabletki 80 mg, tabletki
Laktoza jednowodna (mg/tabletka) 175 mg 350 mg 467 mg

Pe"ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA# FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana 30 mg, tabletki: bia"e do prawie bia"ych, okr#g"e, lekko wypuk"e tabletki 
powlekane ze $ci%tymi kraw%dziami o $rednicy 9 mm, 60 mg, tabletki: bia"e do prawie bia"ych, owalne, dwuwypuk"e tabletki powlekane o wymiarach 16 mm x 8,5 mm, 80 mg, tabletki: 
bia"e do prawie bia"ych, dwuwypuk"e tabletki powlekane w kszta"cie kapsu"ki o wymiarach 18 mm x 9 mm. 4. SZCZEGÓ!OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania 
Hipercholesterolemia Atoris jest stosowany jako uzupe"nienie leczenia dietetycznego w celu obni!enia podwy!szonego st%!enia ca"kowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny 
B i triglicerydów u pacjentów doros"ych, m"odzie!y i dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemi# pierwotn#, w tym heterozygotyczn# hipercholesterolemi# rodzinn#, lub z 
hiperlipidemi# z"o!on# (mieszan#) (odpowiadaj#c# hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasy&kacji Fredricksona) w przypadku niewystarczaj#cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych 
niefarmakologicznych metod leczenia. Atoris jest równie! stosowany w celu obni!enia st%!enia cholesterolu ca"kowitego i cholesterolu LDL u pacjentów doros"ych z homozygotyczn# 
postaci# rodzinnej hipercholesterolemii jako leczenie wspomagaj#ce inne leczenie hipolipemizuj#ce (np. afereza cholesterolu LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedost%pna. 
Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u doros"ych pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego 
oceniane jest jako du!e (patrz punkt 5.1) wraz z dzia"aniami maj#cymi na celu zmniejszenie innych czynników ryzyka. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Przed 
rozpocz%ciem leczenia produktem leczniczym Atoris pacjent powinien stosowa' standardow# diet% ubogocholesterolow#, któr# nale!y utrzymywa' podczas leczenia produktem 
leczniczym Atoris. Dawk% nale!y dostosowywa' indywidualnie w zale!no$ci od st%!enia cholesterolu LDL (LDL-C) przed rozpocz%ciem leczenia, za"o!onego celu terapeutycznego i reakcji 
pacjenta na leczenie. Zwykle stosowana dawka pocz#tkowa to 10 mg raz na dob%. Mody&kacji dawki nale!y dokonywa' co 4 tygodnie lub rzadziej. Dawka maksymalna wynosi 80 mg raz 
na dob%.  Pierwotna hipercholesterolemia i z"o!ona (mieszana) hiperlipidemia U wi%kszo$ci pacjentów wystarczaj#ca jest dawka 10 mg produktu leczniczego Atoris podawana raz na dob%. 
Skuteczno$' terapeutyczn# obserwuje si% w ci#gu 2 tygodni, a maksymaln# odpowied( osi#ga si% zazwyczaj w ci#gu 4 tygodni. Utrzymuje si% ona podczas d"ugotrwa"ego leczenia. 
Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna Leczenie nale!y rozpoczyna' od 10 mg produktu leczniczego Atoris na dob%. Dawk% nale!y ustala' indywidualnie, a zmiany dawki nale!y 
dokonywa' co 4 tygodnie, do osi#gni%cia dawki 40 mg na dob%. Nast%pnie mo!na albo zwi%kszy' dawk% do maksymalnej dawki 80 mg na dob% albo podawa' atorwastatyn% w dawce 40 
mg raz na dob% w skojarzeniu z lekami wi#!#cymi kwasy !ó"ciowe. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna Dost%pne s# tylko ograniczone dane (patrz punkt 5.1). Dawka 
atorwastatyny u pacjentów z homozygotyczn# postaci# hipercholesterolemii rodzinnej wynosi od 10 mg do 80 mg na dob% (patrz punkt 5.1). Atorwastatyn% nale!y stosowa' u tych 
pacjentów jako leczenie wspomagaj#ce inne leczenie hipolipemizuj#ce (np. aferez% LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedost%pna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym W 
badaniach nad prewencj# pierwotn# stosowana dawka atorwastatyny wynosi"a 10 mg na dob%. Aby uzyska' st%!enie LDL-C odpowiadaj#ce aktualnym wytycznym konieczne mo!e by' 
stosowanie wi%kszych dawek produktu leczniczego. Zaburzenia czynno$ci nerek Nie jest konieczna mody&kacja dawki (patrz punkt 4.4). Zaburzenia czynno$ci w#troby Atoris nale!y 
stosowa' ostro!nie u pacjentów z zaburzeniami czynno$ci w#troby (patrz punkty 4.4 i 5.2). Stosowanie produktu leczniczego Atoris jest przeciwwskazane u pacjentów z czynn# chorob# 
w#troby (patrz punkt 4.3). Jednoczesne stosowanie z innymi lekami U pacjentów przyjmuj#cych w skojarzeniu z atorwastatyn# leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego 
zapalenia w#troby typu C, zawieraj#ce elbaswir z grazoprewirem lub letermowir stosowany w pro&laktyce zaka!e) wirusem cytomegalii, nie nale!y podawa' dawki atorwastatyny 
wi%kszej ni! 20 mg/dob% (patrz punkty 4.4 i 4.5). Nie zaleca si% stosowania atorwastatyny u pacjentów przyjmuj#cych letermowir jednocze$nie z cyklosporyn# (patrz punkty 4.4 i 4.5). 
Pacjenci w podesz"ym wieku Bezpiecze)stwo stosowania i skuteczno$' zalecanych dawek u pacjentów w wieku powy!ej 70 lat s# podobne jak w populacji ogólnej. Dzieci i m"odzie! 
Hipercholesterolemia Stosowanie produktu leczniczego u dzieci powinno odbywa' si% tylko pod kontrol# lekarzy specjalistów do$wiadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci i 
m"odzie!y. Nale!y regularnie dokonywa' oceny stanu zdrowia pacjentów pod k#tem skuteczno$ci leczenia. W populacji pacjentów z heterozygotyczn# postaci# hipercholesterolemii 
rodzinnej w wieku 10 lat lub starszych, zalecana dawka pocz#tkowa atorwastatyny wynosi 10 mg na dob% (patrz punkt 5.1). Dawka mo!e by' zwi%kszona do 80 mg na dob% w zale!no$ci 
od reakcji na leczenie i tolerancji leku. Dawki nale!y dostosowywa' indywidualnie w zale!no$ci od zalecanego celu leczenia w odst%pach 4 tygodni lub d"u!szych. Zwi%kszenie dawki do 
80 mg na dob% zosta"o poparte danymi pochodz#cymi z bada) klinicznych z udzia"em doros"ych pacjentów oraz ograniczon# ilo$ci# danych pochodz#cych z bada) klinicznych z udzia"em 
dzieci z heterozygotyczn# postaci# hipercholesterolemii rodzinnej (patrz punkty 4.8 i 5.1).  Dane pochodz#ce z otwartych bada) dotycz#cych bezpiecze)stwa i skuteczno$ci stosowania u 
dzieci z heterozygotyczn# postaci# hipercholesterolemii rodzinnej w wieku od 6 do 10 lat s# do$' ograniczone. Atorwastatyna nie jest wskazana w leczeniu pacjentów w wieku poni!ej 10 
lat. Aktualnie dost%pne dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2, jednak na ich podstawie nie mo!na wyda' zalece) dotycz#cych dawkowania. W tej grupie pacjentów bardziej 
odpowiednie mo!e by' stosowanie innych mocy/postaci farmaceutycznych atorwastatyny. Sposób podawania Produkt leczniczy Atoris przeznaczony jest do stosowania doustnego. 
Atorwastatyn% podaje si% w dawce pojedynczej o dowolnej porze dnia, niezale!nie od posi"ków. 4.3 Przeciwwskazania Produkt leczniczy Atoris jest przeciwwskazany u pacjentów: z 
nadwra!liwo$ci# na substancj% czynn# lub na któr#kolwiek substancj% pomocnicz# wymienion# w punkcie 6.1, z czynn# chorob# w#troby lub niewyja$nionym trwa"ym zwi%kszeniem 
st%!enia aminotransferaz w surowicy, przekraczaj#cym 3-krotnie górn# granic% normy, w ci#!y, w okresie karmienia piersi#, u kobiet w wieku rozrodczym niestosuj#cych skutecznych 
metod antykoncepcji (patrz punkt 4.6), otrzymuj#cych leki przeciwwirusowe, stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia w#troby typu C, zawieraj#ce glekaprewir z pibrentaswirem. 4.4 
Specjalne ostrze$enia i %rodki ostro$no%ci dotycz&ce stosowania Wp"yw na w#trob% Przed rozpocz%ciem leczenia, jak równie! okresowo podczas trwania leczenia, nale!y wykona' 
badanie kontrolne czynno$ci w#troby. Pacjenci, u których wyst#pi# objawy przedmiotowe i podmiotowe uszkodzenia w#troby, powinni by' poddani badaniom czynno$ci w#troby. 
Pacjenci, u których stwierdzono zwi%kszone st%!enie aminotransferaz, powinni by' monitorowani a! do ust#pienia zaburze). W przypadku utrzymuj#cego si% zwi%kszonego st%!enia 
aminotransferaz, wi%kszego ni! trzykrotna warto$' górnej granicy normy (GGN), zalecane jest zmniejszenie dawki lub odstawienie produktu leczniczego Atoris (patrz punkt 4.8). Nale!y 
zachowa' ostro!no$' podczas podawania produktu leczniczego Atoris pacjentom spo!ywaj#cym znaczne ilo$ci alkoholu i (lub) z chorobami w#troby w wywiadzie. Zapobieganie Udarom 
Poprzez Agresywne Obni!enie St%!enia Cholesterolu (ang. Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels, SPARCL) W dokonanej post-hoc analizie podtypów udaru u 
pacjentów bez choroby wie)cowej serca, którzy w ostatnim czasie przebyli udar mózgu lub przej$ciowy atak niedokrwienny (ang. TIA), stwierdzono cz%stsze wyst%powanie udaru 
krwotocznego w grupie pacjentów leczonych atorwastatyn# w dawce 80 mg w porównaniu z grup# otrzymuj#c# placebo. Wzrost ryzyka zaobserwowano zw"aszcza u pacjentów z 
przebytym przed przyst#pieniem do badania udarem krwotocznym lub zatokowym mózgu. Dla tych pacjentów stosunek ewentualnego ryzyka do korzy$ci wynikaj#cych z zastosowania 
atorwastatyny w dawce 80 mg jest niepewny; przed rozpocz%ciem leczenia nale!y rozwa!y' potencjalne ryzyko udaru krwotocznego (patrz punkt 5.1).  Wp"yw na mi%$nie szkieletowe 
Atorwastatyna, podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, mo!e w rzadkich przypadkach wp"ywa' na mi%$nie szkieletowe i powodowa' bóle mi%$niowe, zapalenie mi%$ni i 
miopati%, która mo!e prowadzi' do rabdomiolizy, stanu potencjalnie zagra!aj#cego !yciu. Charakteryzuje si% on znacznym zwi%kszeniem aktywno$ci kinazy kreatynowej (>10 razy GGN), 
mioglobinemi# i mioglobinuri#, które mog# prowadzi' do niewydolno$ci nerek. Bardzo rzadkie przypadki wyst#pienia immunozale!nej miopatii martwiczej (ang. Immune-mediated 
necrotizing myopathy, IMNM) zg"aszano w trakcie leczenia niektórymi statynami lub po jego zako)czeniu. Cechy kliniczne IMNM to utrzymuj#ce si% os"abienie mi%$ni proksymalnych oraz 
zwi%kszona aktywno$' kinazy kreatynowej w surowicy, utrzymuj#ca si% pomimo przerwania leczenia statynami. Przed leczeniem Atorwastatyna powinna by' stosowana ostro!nie u 
pacjentów, u których wyst%puj# czynniki predysponuj#ce do rabdomiolizy. W nast%puj#cych przypadkach nale!y zbada' aktywno$' kinazy kreatynowej (CK) przed rozpocz%ciem leczenia 
statynami: zaburzenia czynno$ci nerek, niedoczynno$' tarczycy, choroby mi%$ni lub wyst%powanie dziedzicznych chorób mi%$ni w wywiadzie rodzinnym, przebyte w przesz"o$ci 
uszkodzenia mi%$ni po stosowaniu statyn lub &bratów, choroby w#troby w wywiadzie i (lub) spo!ywanie du!ych ilo$ci alkoholu, u osób w podesz"ym wieku (powy!ej 70 lat) konieczno$' 
wykonania takich bada) powinna by' rozpatrywana w kontek$cie innych czynników ryzyka predysponuj#cych do rabdomiolizy, w sytuacjach, gdy mo!liwe jest zwi%kszenie st%!enia 
statyny w osoczu, np. w przypadku interakcji (patrz punkt 4.5) lub szczególne grupy pacjentów, w tym subpopulacje genetyczne (patrz punkt 5.2). W takich sytuacjach nale!y rozwa!y' 
stosunek ryzyka do korzy$ci wynikaj#cych z leczenia, zaleca si% tak!e kontrolowanie objawów klinicznych. Je$li aktywno$' CK jest w oznaczeniu pocz#tkowym istotnie podwy!szona (>5 
razy GGN) nie nale!y rozpoczyna' leczenia. Pomiar st!"enia kinazy kreatynowej Aktywno$ci kinazy kreatynowej (CK) nie nale!y oznacza' po ci%!kim wysi"ku &zycznym oraz w przypadku 
wyst%powania innych przyczyn podwy!szaj#cych jej aktywno$', poniewa! wówczas w"a$ciwa interpretacja wyników jest trudna. Je$li podczas pierwszego oznaczania aktywno$' CK jest 
istotnie podwy!szona (>5 razy GGN), pomiaru nale!y dokona' ponownie po 5-7 dniach w celu potwierdzenia wyników. Podczas leczenia Nale!y nakaza' pacjentowi niezw"oczne 
zg"aszanie wyst#pienia bólów mi%$niowych, kurczów lub os"abienia mi%$ni, zw"aszcza, je$li towarzyszy temu ogólne z"e samopoczucie lub gor#czka. Je$li objawy te wyst#pi# u pacjenta 
przyjmuj#cego atorwastatyn%, nale!y oznaczy' aktywno$' CK. Je$li jest ona istotnie podwy!szona (>5 razy GGN), produkt leczniczy nale!y odstawi'. Je$li objawy ze strony mi%$ni s# 
znacznie nasilone i wywo"uj# sta"y dyskomfort u pacjenta, to wówczas, nawet gdy st%!enie CK jest *5 razy GGN, nale!y rozwa!y' przerwanie terapii. Je$li objawy kliniczne ust#pi#, a 
aktywno$' CK powróci do normy, mo!na rozwa!y' ponowne w"#czenie atorwastatyny lub innej statyny w najmniejszej dawce i przy $cis"ej kontroli klinicznej. Leczenie atorwastatyn# musi 
by' przerwane, je$li wyst#pi istotne podwy!szenie aktywno$ci CK (>10 razy GGN) lub, gdy wyst#pi, b#d( podejrzewa si% wyst#pienie rabdomiolizy. Jednoczesne podawanie z innymi 
lekami Ryzyko rabdomiolizy zwi%ksza si% podczas stosowania atorwastatyny jednocze$nie z niektórymi produktami leczniczymi, które mog# zwi%ksza' st%!enie atorwastatyny w osoczu, 
takimi jak silne inhibitory CYP3A4 lub bia"ek transportuj#cych (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol, ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, 
pozakonazol, letermowir oraz inhibitory proteazy HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir z rytonawirem, itp.). Ryzyko miopatii mo!e równie! 
wzrosn#' w przypadku jednoczesnego podawania gem&brozylu i innych pochodnych kwasu &brynowego, leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia 
w#troby typu C (HCV) (boceprewir, telaprewir, elbaswir z grazoprewirem), erytromycyny, niacyny lub ezetymibu. W przypadku stosowania tych leków, nale!y, w miar% mo!liwo$ci, 
rozwa!y' zastosowanie alternatywnego leczenia (niewywo"uj#cego interakcji). Je!eli jednak ich stosowanie jednocze$nie z atorwastatyn# jest konieczne, nale!y dok"adnie rozwa!y' 
korzy$ci i ryzyko wynikaj#ce z takiego sposobu leczenia. Je$li pacjent przyjmuje leki zwi%kszaj#ce st%!enie atorwastatyny w osoczu, zaleca si% obni!enie maksymalnej dawki atorwastatyny. 
Ponadto, w przypadku leków b%d#cych silnymi inhibitorami CYP3A4, nale!y rozwa!y' obni!enie dawki pocz#tkowej atorwastatyny. Zaleca si% prowadzenie odpowiedniej obserwacji 
klinicznej takich pacjentów (patrz punkt 4.5). Atorwastatyny nie wolno stosowa' jednocze$nie z kwasem fusydowym podawanym ogólnoustrojowo a tak!e w ci#gu 7 dni od zako)czenia 
leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u których ogólnoustrojowe podawanie kwasu fusydowego jest konieczne, nale!y przerwa' leczenie statynami na ca"y okres terapii kwasem 
fusydowym. Istniej# doniesienia o przypadkach rabdomiolizy (w tym niektórych zako)czonych zgonem) w$ród pacjentów leczonych skojarzeniem kwasu fusydowego i statyn (patrz punkt 
4.5). Pacjentowi trzeba zaleci', aby w przypadku wyst#pienia jakichkolwiek objawów w postaci os"abienia, bólu lub tkliwo$ci mi%$ni, natychmiast zg"osi" si% do lekarza. Leczenie statyn# 
mo!na wznowi' po up"ywie siedmiu dni od podania ostatniej dawki kwasu fusydowego. W wyj#tkowych okoliczno$ciach, gdy konieczne jest d"ugotrwa"e podawanie ogólnoustrojowe 
kwasu fusydowego, np. w przypadku leczenia ci%!kich zaka!e), jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Atoris i kwasu fusydowego mo!na rozwa!y' wy"#cznie w przypadkach 
indywidualnych oraz pod $cis"ym nadzorem lekarza. Dzieci i m"odzie! Nie stwierdzono istotnego klinicznie wp"ywu na wzrost i dojrzewanie p"ciowe w badaniu klinicznym, trwaj#cym 
przez okres trzech lat, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi (patrz punkt 4.8). +ródmi#!szowa choroba p"uc 
Zg"aszano pojedyncze przypadki $ródmi#!szowej choroby p"uc w czasie stosowania niektórych statyn, zw"aszcza w czasie d"ugotrwa"ej terapii (patrz punkt 4.8). Objawy mog# obejmowa' 
duszno$', nieproduktywny kaszel i ogólne pogorszenie stanu zdrowia (zm%czenie, zmniejszenie masy cia"a i podwy!szona temperatura). Je$li istnieje podejrzenie, !e u pacjenta rozwin%"a 
si% $ródmi#!szowa choroba p"uc nale!y przerwa' leczenie statynami. Cukrzyca Niektóre wyniki bada) sugeruj#, !e statyny jako grupa leków zwi%kszaj# st%!enie glukozy we krwi i u 
niektórych pacjentów z grupy wysokiego ryzyka rozwoju cukrzycy w przysz"o$ci, mog# spowodowa' hiperglikemi% w stopniu wymagaj#cym odpowiedniej opieki diabetologicznej. 
Jednak!e ryzyko to jest mniejsze ni! korzy$ci dla uk"adu naczyniowego wynikaj#ce ze stosowania statyn, wi%c nie powinno by' ono powodem zaprzestania leczenia statynami. Pacjenci z 
grupy ryzyka (st%!enie glukozy na czczo wynosi 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwi%kszone st%!enie triglicerydów, nadci$nienie t%tnicze) powinni pozostawa' zarówno pod kontrol# 
kliniczn#, jak i biochemiczn# zgodnie z krajowymi wytycznymi. Substancje pomocnicze Laktoza Atoris zawiera laktoz%. Lek nie powinien by' stosowany u pacjentów z rzadko wyst%puj#c# 
dziedziczn# nietolerancj# galaktozy, brakiem laktazy lub zespo"em z"ego wch"aniania glukozy-galaktozy. Sód Produkt leczniczy zawiera mniej ni! 1 mmol (23 mg) sodu na dawk%, to 
znaczy produkt uznaje si% za „wolny od sodu”. 4.8 Dzia'ania niepo$&dane W bazie danych z kontrolowanych placebo bada) klinicznych dotycz#cych atorwastatyny spo$ród 16,066 
pacjentów leczonych przez $redni okres wynosz#cy 53 tygodnie (8755 atorwastatyna vs. 7311 placebo), 5,2% pacjentów w grupie leczonej atorwastatyn# w porównaniu do 4,0% w grupie 
otrzymuj#cej placebo przerwa"o leczenie z powodu dzia"a) niepo!#danych. Poni!sza tabela, opracowana na podstawie danych z bada) klinicznych i bogatego do$wiadczenia po 
wprowadzeniu leku do obrotu, przedstawia pro&l dzia"a) niepo!#danych dla atorwastatyny. Cz%sto$' wyst%powania dzia"a) niepo!#danych zde&niowano w nast%puj#cy sposób: cz%sto 
(-1/100, <1/10); niezbyt cz%sto (-1/1 000, <1/100); rzadko (-1/10 000, <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (cz%sto$' nie mo!e by' okre$lona na podstawie dost%pnych 
danych). Zaka!enia i zara!enia paso!ytnicze Cz%sto: zapalenie b"ony $luzowej nosa i gard"a. Zaburzenia krwi i uk"adu ch"onnego Rzadko: ma"op"ytkowo$'. Zaburzenia uk"adu 
immunologicznego Cz%sto: reakcje alergiczne. Bardzo rzadko: ana&laksja. Zaburzenia metabolizmu i od!ywiania Cz%sto: hiperglikemia. Niezbyt cz%sto: hipoglikemia, zwi%kszenie masy 
cia"a, jad"owstr%t. Zaburzenia psychiczne Niezbyt cz%sto: koszmary senne, bezsenno$'. Zaburzenia uk"adu nerwowego Cz%sto: ból g"owy. Niezbyt cz%sto: zawroty g"owy, parestezje, 
niedoczulica, zaburzenia smaku, amnezja. Rzadko: neuropatia obwodowa. Zaburzenia oka Niezbyt cz%sto: niewyra(ne widzenie. Rzadko: zaburzenia widzenia. Zaburzenia ucha i b"%dnika 
Niezbyt cz%sto: szumy uszne. Bardzo rzadko: utrata s"uchu. Zaburzenia uk"adu oddechowego, klatki piersiowej i $ródpiersia Cz%sto: ból gard"a i krtani, krwawienie z nosa. Zaburzenia 
!o"#dka i jelit Cz%sto: zaparcia, wzd%cia z oddawaniem wiatrów, dyspepsja, nudno$ci, biegunka. Niezbyt cz%sto: wymioty, ból w nadbrzuszu i podbrzuszu, odbijanie si%, zapalenie trzustki. 
Zaburzenia w#troby i dróg !ó"ciowych Niezbyt cz%sto: zapalenie w#troby. Rzadko: cholestaza. Bardzo rzadko: niewydolno$' w#troby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt cz%sto: 
pokrzywka, wysypka skórna, $wi#d, "ysienie. Rzadko: obrz%k naczynioruchowy, p%cherzowe zapalenie skóry, w tym rumie) wielopostaciowy, zespó" Stevensa-Johnsona i martwica 
toksyczno-rozp"ywna naskórka. Zaburzenia mi%$niowo-szkieletowe i tkanki "#cznej  Cz%sto: bóle mi%$ni, bóle stawów, bóle ko)czyn, kurcze mi%$ni, obrz%k stawów, ból pleców. Niezbyt 
cz%sto: ból szyi, zm%czenie mi%$ni. Rzadko: miopatia, zapalenie mi%$ni, rabdomioliza, zerwanie mi%$nia, tendinopatia czasami powik"ana zerwaniem $ci%gna. Bardzo rzadko: zespó" 
toczniopodobny. Cz%sto$' nieznana: immunozale!na miopatia martwicza (patrz punkt 4.4). Zaburzenia uk"adu rozrodczego i piersi Bardzo rzadko: ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany 
w miejscu podania Niezbyt cz%sto: z"e samopoczucie, os"abienie, ból w klatce piersiowej, obrz%ki obwodowe, zm%czenie, gor#czka. Badania diagnostyczne Cz%sto: nieprawid"owe wyniki 
bada) czynno$ci w#troby, zwi%kszenie aktywno$ci kinazy kreatynowej we krwi. Niezbyt cz%sto: obecno$' bia"ych krwinek w moczu. Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy 
HMG-CoA, w trakcie stosowania atorwastatyny obserwowano zwi%kszenie st%!enia aminotransferaz w surowicy. Zmiany te by"y przewa!nie "agodne, przemijaj#ce i niewymagaj#ce 
przerwania terapii. Istotne klinicznie (>3 razy GGN) zwi%kszenie st%!enia aminotransferaz w surowicy wyst#pi"o u 0,8% pacjentów przyjmuj#cych atorwastatyn%. By"o ono zale!ne od 
wielko$ci dawki leku i odwracalne u wszystkich pacjentów. Zwi%kszenie aktywno$ci kinazy kreatynowej (CK) w surowicy przewy!szaj#ce 3-krotnie górn# granic% normy zanotowano u 
2,5% pacjentów przyjmuj#cych atorwastatyn%. Wyniki te s# podobne do otrzymanych w badaniach klinicznych dla innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Zwi%kszenie aktywno$ci CK 
przewy!szaj#ce 10-krotnie górn# granic% normy wyst#pi"o u 0,4% pacjentów otrzymuj#cych atorwastatyn% (patrz punkt 4.4). Dzieci i m"odzie! Pro&l dzia"a) niepo!#danych u dzieci i 
m"odzie!y w wieku od 10 do 17 lat leczonych atorwastatyn# by" na ogó" podobny do pro&lu pacjentów, którzy otrzymywali placebo. Najcz%$ciej wyst%puj#cymi dzia"aniami niepo!#danymi 
odnotowanymi w obydwu grupach, niezale!nie od oceny zwi#zku przyczynowego, by"y zaka!enia. Nie stwierdzono istotnego klinicznie wp"ywu na wzrost i dojrzewanie p"ciowe w 
badaniu klinicznym, trwaj#cym przez okres trzech lat, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi. Pro&l 
bezpiecze)stwa i tolerancji u dzieci i m"odzie!y by" podobny do znanego pro&lu bezpiecze)stwa stosowania atorwastatyny u pacjentów doros"ych. Baza danych bezpiecze)stwa 
klinicznego zawiera dane dotycz#ce 520 dzieci i m"odzie!y leczonych atorwastatyn#, spo$ród których 7 pacjentów by"o w wieku <6 lat, 121 pacjentów w wieku 6-9 lat, a 392 pacjentów 
w wieku 10-17 lat. Na podstawie dost%pnych danych cz%sto$', rodzaj i nasilenie dzia"a) niepo!#danych u dzieci s# podobne jak u pacjentów doros"ych. Dzia"ania niepo!#dane zwi#zane z 
grup# leków: Zaburzenia funkcji seksualnych. Depresja. Pojedyncze przypadki $ródmi#!szowej choroby p"uc, zw"aszcza w czasie d"ugotrwa"ego leczenia (patrz punkt 4.4). Cukrzyca: 
cz%sto$' wyst%powania b%dzie zale!a"a od wyst%powania czynników ryzyka (st%!enie glukozy we krwi na czczo -5,6 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwi%kszone st%!enie triglicerydów, 
nadci$nienie t%tnicze w wywiadzie). Zg"aszanie podejrzewanych dzia"a) niepo!#danych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zg"aszanie podejrzewanych dzia"a) 
niepo!#danych. Umo!liwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzy$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 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. Strona internetowa: https://
smz.ezdrowie.gov.pl Dzia"ania niepo!#dane mo!na zg"asza' równie! podmiotowi odpowiedzialnemu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ(CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE 
DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, .marje/ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S"owenia. 8. NUMERY POZWOLE) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 30 mg: pozwolenie nr 18462, 60 mg: 
pozwolenie nr 18463, 80 mg: pozwolenie nr 18464. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED!U*ENIA POZWOLENIA Data 
wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.07.2011 r.wydanego przez Prezesa Urz%du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. Data ostatniego przed"u!enia pozwolenia: 13.02.2017 r. wydanego przez Prezesa Urz%du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ+"CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 04.12.2020 r.  Informacja zosta"a przygotowana w dniu 26.04.2021 r. na 
podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego ATORIS z dnia 04.12.2020 r., z któr# nale!y si% zapozna' przed zastosowaniem leku. KATEGORIA DOST+PNO"CI: Produkt kategorii Rp – 
leki wydawane na recept%.

SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atoris, 10 mg, tabletki powlekane. Atoris, 20 mg, tabletki powlekane. Atoris, 40 mg, 
tabletki powlekane. 2. SK!AD JAKO"CIOWY I ILO"CIOWY Atoris, 10 mg, tabletki powlekane Ka!da tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (Atorvastatinum), w postaci soli 
wapniowej atorwastatyny w ilo$ci 10,36 mg. Atoris, 20 mg, tabletki powlekane Ka!da tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (Atorvastatinum), w postaci soli wapniowej 
atorwastatyny w ilo$ci 20,72 mg. Atoris, 40 mg, tabletki powlekane Ka!da tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny (Atorvastatinum), w postaci soli wapniowej atorwastatyny w 
ilo$ci 41,44 mg. Substancja pomocnicza o znanym dzia"aniu: laktoza jednowodna. Pe"ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA# FARMACEUTYCZNA Tabletka 

powlekana Atoris, 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane: bia"e, okr#g"e, lekko wypuk"e tabletki powlekane. 4. SZCZEGÓ!OWE DANE KLINICZNE 4.1  Wskazania do stosowania 
Hipercholesterolemia Atoris jest stosowany jako uzupe"nienie leczenia dietetycznego w celu obni!enia podwy!szonego st%!enia ca"kowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny 
B i triglicerydów u doros"ych, m"odzie!y oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemi# pierwotn#, w tym heterozygotyczn# hipercholesterolemi# rodzinn#, lub z 
hiperlipidemi# z"o!on# (mieszan#) (odpowiadaj#c# hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasy&kacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj#cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych 
niefarmakologicznych metod leczenia. Atoris jest równie! stosowany w celu obni!enia st%!enia cholesterolu ca"kowitego i cholesterolu-LDL u doros"ych z homozygotyczn# postaci# 
rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj#cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedost%pna. Zapobieganie 
chorobom sercowo-naczyniowym Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u doros"ych, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du!e, 
wraz z dzia"aniami maj#cymi na celu redukcj% innych czynników ryzyka (patrz punkt 5.1). 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Przed rozpocz%ciem leczenia produktem 
leczniczym Atoris pacjent powinien stosowa' standardow# diet% ubogocholesterolow#, któr# nale!y utrzymywa' podczas leczenia produktem leczniczym Atoris. Dawki nale!y 
dostosowywa' indywidualnie w zale!no$ci od st%!enia cholesterolu-LDL (LDL-C) przed rozpocz%ciem leczenia oraz za"o!onego celu terapeutycznego i reakcji pacjenta na leczenie. Zwykle 
stosowana dawka pocz#tkowa to 10 mg raz na dob%. Mody&kacji dawek nale!y dokonywa' co 4 tygodnie lub rzadziej. Dawka maksymalna wynosi 80 mg raz na dob%. Pierwotna 
hipercholesterolemia i mieszana hiperlipidemia U wi%kszo$ci pacjentów wystarcza dawka 10 mg produktu leczniczego Atoris raz na dob%. Skuteczno$' terapeutyczn# obserwuje si% w ci#gu 
2 tygodni, a maksymaln# odpowied( osi#ga si% zazwyczaj w ci#gu 4 tygodni. Utrzymuje si% ona podczas d"ugotrwa"ego leczenia. Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna Zalecana 
pocz#tkowa dawka produktu leczniczego Atoris wynosi 10 mg na dob%. Dawki nale!y ustala' indywidualnie, a zmiany dawki nale!y dokonywa' co 4 tygodnie, do osi#gni%cia dawki 40 mg 
na dob%. Nast%pnie mo!na albo zwi%kszy' dawk% do maksymalnej dawki 80 mg na dob% albo podawa' atorwastatyn% w dawce 40 mg na dob% w skojarzeniu z lekami wi#!#cymi kwasy 
!ó"ciowe. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna Dost%pne s# tylko ograniczone dane (patrz punkt 5.1). Dawka atorwastatyny u pacjentów z homozygotyczn# postaci# 
hipercholesterolemii rodzinnej wynosi od 10 mg do 80 mg na dob% (patrz punkt 5.1). Atorwastatyn% nale!y stosowa' u tych pacjentów jako leczenie wspomagaj#ce inne sposoby terapii 
hipolipemizuj#cej (np. aferez% LDL-C) lub wtedy, gdy takie sposoby leczenia s# niedost%pne. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym W badaniach nad prewencj# pierwotn# dawka 
podawanej atorwastatyny wynosi"a 10 mg na dob%. Aby uzyska' st%!enie LDL-C, odpowiadaj#ce aktualnym wytycznym konieczne mo!e by' stosowanie wi%kszych dawek produktu 
leczniczego. Upo#ledzenie czynno#ci nerek Nie ma konieczno$ci dostosowywania dawki (patrz punkt 4.4). Upo#ledzenie czynno#ci w$troby Atoris nale!y stosowa' ostro!nie u pacjentów z 
upo$ledzeniem czynno$ci w#troby (patrz punkty 4.4 i 5.2). Stosowanie produktu leczniczego Atoris jest przeciwwskazane u pacjentów z czynn# chorob# w#troby (patrz punkt 4.3). 
Jednoczesne stosowanie z innymi lekami U pacjentów przyjmuj#cych w skojarzeniu z atorwastatyn# leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia w#troby typu C, 
zawieraj#ce elbaswir z grazoprewirem lub letermowir stosowany w pro&laktyce zaka!e) wirusem cytomegalii, nie nale!y podawa' dawki atorwastatyny wi%kszej ni! 20 mg/dob% (patrz 
punkty 4.4 i 4.5). Nie zaleca si% stosowania atorwastatyny u pacjentów przyjmuj#cych letermowir jednocze$nie z cyklosporyn# (patrz punkty 4.4 i 4.5). Osoby w podesz%ym wieku 
Bezpiecze)stwo stosowania i skuteczno$' zalecanych dawek u pacjentów powy!ej 70 lat s# podobne do wyst%puj#cych w populacji ogólnej. Dzieci i m%odzie" Hipercholesterolemia 
Stosowanie produktu leczniczego u dzieci powinno odbywa' si% pod kontrol# lekarzy specjalistów do$wiadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci. Nale!y regularnie dokonywa' oceny 
stanu zdrowia pacjentów pod k#tem skuteczno$ci leczenia. W populacji pacjentów z heterozygotyczn# postaci# hipercholesterolemii rodzinnej w wieku 10 lat lub starszych, zalecana 
dawka pocz#tkowa atorwastatyny wynosi 10 mg na dob% (patrz punkt 5.1). Dawka mo!e by' zwi%kszona do 80 mg na dob% w zale!no$ci od reakcji na leczenie i tolerancji leku. Dawki 
nale!y dostosowywa' indywidualnie w zale!no$ci od zalecanego celu leczenia w odst%pach 4 tygodni lub d"u!szych. Zwi%kszenie dawki do 80 mg na dob% zosta"o poparte danymi 
pochodz#cymi z bada) klinicznych z udzia"em doros"ych pacjentów oraz ograniczon# ilo$ci# danych pochodz#cych z bada) klinicznych z udzia"em dzieci z heterozygotyczn# postaci# 
hipercholesterolemii rodzinnej (patrz punkty 4.8 i 5.1). Dane pochodz#ce z otwartych bada) dotycz#cych bezpiecze)stwa i skuteczno$ci stosowania u dzieci z heterozygotyczn# postaci# 
hipercholesterolemii rodzinnej w wieku od 6 do 10 lat s# do$' ograniczone. Atorwastatyna nie jest wskazana w leczeniu pacjentów w wieku poni!ej 10 lat. Aktualnie dost%pne dane 
przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2, jednak na ich podstawie nie mo!na wyda' zalece) dotycz#cych dawkowania. Stosowanie innych postaci farmaceutycznych/mocy tego produktu 
leczniczego mo!e by' bardziej odpowiednie w tej grupie pacjentów. Sposób podawania Produkt leczniczy Atoris podawany jest doustnie. Dawk% dobow# atorwastatyny podaje si% w 
ca"o$ci jednorazowo o dowolnej porze, niezale!nie od posi"ków. 4.3 Przeciwwskazania Produkt leczniczy Atoris jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwra!liwo$ci# na substancj% 
czynn# lub na któr#kolwiek substancj% pomocnicz# wymienion# w punkcie 6.1, z czynn# chorob# w#troby lub niewyja$nion#, trwale zwi%kszon# aktywno$ci# aminotransferaz w surowicy 
przekraczaj#c# 3-krotnie górn# granic% normy (GGN), w ci#!y, podczas karmienia piersi# oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosuj#cych skutecznych metod zapobiegania ci#!y (patrz 
punkt 4.6), otrzymuj#cych leki przeciwwirusowe, stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia w#troby typu C, zawieraj#ce glekaprewir z pibrentaswirem. 4.4 Specjalne ostrze$enia i 
%rodki ostro$no%ci dotycz&ce stosowania Wp"yw na w#trob% Przed rozpocz%ciem leczenia, jak równie! okresowo podczas podawania produktu leczniczego, nale!y wykona' okresowe 
badanie kontrolne czynno$ci w#troby. Pacjenci, u których wyst#pi# objawy przedmiotowe i podmiotowe sugeruj#ce uszkodzenia w#troby powinni by' poddani badaniom czynno$ci 
w#troby. Pacjenci, u których stwierdzono zwi%kszenie aktywno$ci aminotransferaz powinni by' monitorowani a! do ust#pienia zaburze). W przypadku utrzymuj#cego si% zwi%kszenia 
aktywno$ci aminotransferaz, wi%kszego ni! trzykrotna warto$' GGN, zalecane jest zmniejszenie dawki lub odstawienie produktu leczniczego Atoris (patrz punkt 4.8). Nale!y zachowa' 
ostro!no$' podczas podawania produktu leczniczego Atoris pacjentom spo!ywaj#cym znaczne ilo$ci alkoholu i (lub) z chorobami w#troby w wywiadzie.  Zapobieganie Udarom Poprzez 
Agresywne Obni!enie St%!enia Cholesterolu (Stroke Prevention by Agressive Reduction in Cholesterol Levels - SPARCL) W dokonanej analizie post-hoc typów udarów u pacjentów bez 
choroby niedokrwiennej serca w wywiadzie, którzy w ostatnim czasie przebyli udar mózgowy lub epizod TIA (przej$ciowy atak niedokrwienny), stwierdzono cz%stsze wyst%powanie 
udarów krwotocznych w grupie pacjentów leczonych atorwastatyn# w dawce 80 mg w porównaniu z grup# otrzymuj#c# placebo. Wzrost ryzyka by" szczególnie zauwa!alny u pacjentów, 
którzy w momencie rozpocz%cia badania mieli w wywiadzie wcze$niejszy udar krwotoczny b#d( zawa" lakunarny. W przypadku pacjentów z wcze$niejszym udarem krwotocznym lub 
zawa"em lakunarnym w wywiadzie stosunek ryzyka i korzy$ci dla stosowania atorwastatyny w dawce 80 mg nie jest jednoznaczny; w takich przypadkach przed rozpocz%ciem leczenia 
nale!y wnikliwie rozwa!y' potencjalne ryzyko wyst#pienia udaru krwotocznego (patrz punkt 5.1). Wp"yw na mi%$nie szkieletowe Atorwastatyna, podobnie jak inne inhibitory reduktazy 
HMG-CoA, mo!e w rzadkich przypadkach wp"ywa' na mi%$nie szkieletowe i powodowa' bóle mi%$niowe, zapalenie mi%$ni i miopati%, która mo!e prowadzi' do rabdomiolizy, stanu 
potencjalnie zagra!aj#cego !yciu. Charakteryzuje si% on znacznym zwi%kszeniem aktywno$ci kinazy kreatynowej (>10 razy GGN), mioglobinemi# i mioglobinuri#, które mog# prowadzi' 
do niewydolno$ci nerek. Bardzo rzadkie przypadki wyst#pienia immunozale!nej miopatii martwiczej (ang. immune-mediated necrotizing myopathy, IMNM) zg"aszano w trakcie leczenia 
niektórymi statynami lub po jego zako)czeniu. Cechy kliniczne IMNM to utrzymuj#ce si% os"abienie mi%$ni proksymalnych oraz zwi%kszona aktywno$' kinazy kreatynowej w surowicy, 
utrzymuj#ca si% pomimo przerwania leczenia statynami. Przed leczeniem Atorwastatyna powinna by' przepisywana z ostro!no$ci# pacjentom, u których wyst%puj# czynniki 
predysponuj#ce do rabdomiolizy. Przed w"#czeniem leczenia statynami nale!y zbada' aktywno$' kinazy kreatynowej (CK) w nast%puj#cych przypadkach: zaburzenia czynno$ci nerek 
niedoczynno$' tarczycy choroby mi%$ni lub wyst%powanie dziedzicznych chorób mi%$ni w wywiadzie rodzinnym wcze$niejsze wyst#pienie dzia"ania uszkadzaj#cego mi%$nie po 
stosowaniu statyn lub &bratów  choroby w#troby w wywiadzie i (lub) spo!ywanie du!ych ilo$ci alkoholu u osób w podesz"ym wieku (powy!ej 70 lat) konieczno$' wykonania takich bada) 
powinna by' rozpatrywana w kontek$cie innych czynników ryzyka predysponuj#cych do wyst#pienia rabdomiolizy w sytuacjach, w których st%!enie statyny w osoczu mo!e by' 
zwi%kszone, np. interakcje (patrz punkt 4.5) oraz specjalne grupy pacjentów, w tym podgrupy genetyczne (patrz punkt 5.2). W takich sytuacjach nale!y rozwa!y' ryzyko rozpocz%cia 
leczenia wzgl%dem mo!liwych korzy$ci, zaleca si% tak!e kontrolowanie objawów klinicznych. Je$li aktywno$' CK jest w oznaczeniu pocz#tkowym istotnie podwy!szona (>5 razy GGN), 
nie nale!y rozpoczyna' leczenia. Pomiar aktywno#ci kinazy kreatynowej Aktywno$ci kinazy kreatynowej (CK) nie nale!y oznacza' po ci%!kim wysi"ku &zycznym oraz w przypadku 
wyst%powania innych przyczyn zwi%kszaj#cych jej aktywno$', poniewa! wówczas w"a$ciwa interpretacja wyników jest bardzo trudna. Je$li podczas pierwszego oznaczania aktywno$' CK 
jest istotnie podwy!szona (>5 razy GGN), pomiaru nale!y dokona' ponownie po 5-7 dniach w celu potwierdzenia wyników. Podczas leczenia Nale!y nakaza' pacjentowi niezw"oczne 
zg"aszanie wyst#pienia bólów mi%$niowych, kurczów lub os"abienia mi%$ni, zw"aszcza, je$li towarzyszy temu ogólne z"e samopoczucie lub gor#czka. Je$li objawy te wyst#pi# u pacjenta 
przyjmuj#cego atorwastatyn%, nale!y oznaczy' aktywno$' CK. Je$li jest ona istotnie podwy!szona (>5 razy GGN), produkt nale!y odstawi'. Je$li objawy ze strony mi%$ni s# znacznie 
nasilone i na co dzie) wywo"uj# dyskomfort u pacjenta, to wówczas, nawet gdy aktywno$' CK jest *5 razy GGN, nale!y rozwa!y' przerwanie terapii. Je$li objawy kliniczne ust#pi#, a 
aktywno$' CK powróci do normy, mo!na rozwa!y' ponowne w"#czenie atorwastatyny lub innej statyny w najmniejszej dawce i przy $cis"ej kontroli klinicznej. Leczenie atorwastatyn# musi 
by' przerwane, je$li wyst#pi istotne podwy!szenie aktywno$ci CK (>10 razy GGN) lub gdy wyst#pi, b#d( podejrzewa si% wyst#pienie rabdomiolizy. Jednoczesne leczenie innymi 
produktami leczniczymi Ryzyko rabdomiolizy zwi%ksza si% podczas stosowania atorwastatyny jednocze$nie z niektórymi produktami leczniczymi, które mog# zwi%ksza' st%!enie 
atorwastatyny w osoczu, takimi jak silne inhibitory CYP3A4 lub bia"ek transportuj#cych (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol, ketokonazol, 
worykonazol, itrakonazol, pozakonazol, letermowir oraz inhibitory proteazy HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir z rytonawirem, itp.). Ryzyko 
miopatii mo!e si% równie! zwi%ksza' podczas jednoczesnego stosowania gem&brozylu i innych pochodnych kwasu &brynowego, leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu 
wirusowego zapalenia w#troby typu C (HCV) (boceprewir, telaprewir, elbaswir z grazoprewirem), erytromycyny, niacyny lub ezetymibu. W miar% mo!liwo$ci nale!y rozwa!y' zastosowanie 
alternatywnych leków (niewchodz#cych w interakcje) zamiast wymienionych powy!ej. W przypadkach konieczno$ci jednoczesnego stosowania wymienionych leków z atorwastatyn# 
nale!y starannie rozwa!y' korzy$ci i ryzyko zwi#zane z jednoczesnym leczeniem. Je$li pacjent otrzymuje produkty lecznicze zwi%kszaj#ce st%!enie atorwastatyny w osoczu, zaleca si% 
zastosowanie mniejszej dawki maksymalnej atorwastatyny. W przypadku silnych inhibitorów CYP3A4 nale!y rozwa!y' zastosowanie mniejszej dawki pocz#tkowej atorwastatyny i zaleca 
si% odpowiedni# obserwacj% kliniczn# pacjenta (patrz punkt 4.5). Atorwastatyny nie wolno podawa' jednocze$nie z produktami leczniczymi zawieraj#cymi kwas fusydowy dzia"aj#cymi 
ogólnoustrojowo ani w okresie 7 dni od zako)czenia leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u których podawanie ogólnoustrojowo kwasu fusydowego uwa!a si% za konieczne, 
leczenie statynami nale!y przerwa' na okres terapii kwasem fusydowym. Istniej# doniesienia o przypadkach rabdomiolizy (w tym niektórych zako)czonych zgonem) w$ród pacjentów 
leczonych kwasem fusydowym w skojarzeniu ze statynami (patrz punkt 4.5). Pacjentowi nale!y zaleci', aby w razie wyst#pienia jakichkolwiek objawów w postaci os"abienia, bólu lub 
tkliwo$ci mi%$ni niezw"ocznie zg"osi" si% do lekarza. Leczenie statynami mo!na wznowi' po up"ywie siedmiu dni, licz#c od daty podania ostatniej dawki kwasu fusydowego. W 
wyj#tkowych okoliczno$ciach, gdy konieczne jest d"ugotrwa"e podawanie ogólnoustrojowe kwasu fusydowego, np. w ramach leczenia ci%!kich zaka!e), potrzeb% jednoczesnego 
stosowania produktu leczniczego Atoris i kwasu fusydowego mo!na rozwa!a' wy"#cznie po szczegó"owej analizie indywidualnego przypadku i pod $cis"ym nadzorem lekarza. Dzieci i 
m"odzie! Nie stwierdzono istotnego klinicznie wp"ywu na wzrost i dojrzewanie p"ciowe w badaniu klinicznym, trwaj#cym przez okres trzech lat, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i 
rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi (patrz punkt 4.8). &ródmi$"szowa choroba p%uc Zg"aszano pojedyncze przypadki $ródmi#!szowej choroby p"uc w 
trakcie leczenia niektórymi statynami, szczególnie w terapii d"ugoterminowej (patrz punkt 4.8). Objawy mog# obejmowa' duszno$', nieproduktywny kaszel i ogólne pogorszenie stanu 
zdrowia (zm%czenie, utrat% masy cia"a i gor#czk%). W razie podejrzenia $ródmi#!szowej choroby p"uc u pacjenta nale!y przerwa' leczenie statynami. Cukrzyca  Niektóre dane wskazuj#, !e 
wszystkie leki z grupy statyn zwi%kszaj# st%!enie glukozy we krwi i u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem wyst#pienia cukrzycy w przysz"o$ci, mog# powodowa' hiperglikemi% o 
nasileniu wymagaj#cym odpowiedniej opieki diabetologicznej. Nad tym ryzykiem przewa!a jednak korzy$' w postaci zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób naczyniowych, a zatem nie 
powinno si% z tego powodu przerywa' leczenia statynami. Pacjentów z grupy ryzyka (pacjentów, u których st%!enie glukozy na czczo wynosi od 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m2, ze 
zwi%kszonym st%!eniem trójglicerydów, z nadci$nieniem t%tniczym) nale!y podda' kontroli klinicznej i biochemicznej zgodnie z wytycznymi. Substancje pomocnicze Atoris zawiera 
laktoz%. Produkt leczniczy nie powinien by' stosowany u pacjentów z rzadko wyst%puj#c# dziedziczn# nietolerancj# galaktozy, brakiem laktazy lub zespo"em z"ego wch"aniania glukozy-
galaktozy. Ten produkt leczniczy zawiera mniej ni! 1 mmol (23 mg) sodu na tabletk%, to znaczy produkt uznaje si% za „wolny od sodu”. 4.8 Dzia'ania niepo$&dane W bazie danych 
kontrolowanych placebo bada) klinicznych dotycz#cych atorwastatyny spo$ród 16,066 pacjentów leczonych przez $rednio 53 tygodnie (8755 atorwastatyna vs. 7311 placebo), 5,2% 
pacjentów w grupie leczonej atorwastatyn# w porównaniu do 4,0% w grupie otrzymuj#cej placebo przerwa"o leczenie z powodu dzia"a) niepo!#danych. W oparciu o dane z bada) 
klinicznych i licznych do$wiadcze) po wprowadzeniu leku na rynek poni!ej przedstawiono pro&l dzia"a) niepo!#danych atorwastatyny. Cz%sto$' wyst%powania dzia"a) niepo!#danych 
ustalono zgodnie z nast%puj#c# zasad#: cz%sto (-1/100, <1/10); niezbyt cz%sto (-1/1000, <1/100); rzadko (-1/10000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000); cz%sto$' nieznana (nie 
mo!e by' okre$lona na podstawie dost%pnych danych). Zaka!enia i zara!enia paso!ytnicze Cz%sto: zapalenie b"ony $luzowej nosa i gard"a. Zaburzenia krwi i uk"adu ch"onnego Rzadko: 
ma"op"ytkowo$'. Zaburzenia uk"adu immunologicznego Cz%sto: reakcje alergiczne. Bardzo rzadko: ana&laksja. Zaburzenia metabolizmu i od!ywiania Cz%sto: hiperglikemia Niezbyt cz%sto: 
hipoglikemia, zwi%kszenie masy cia"a, anoreksja. Zaburzenia psychiczne Niezbyt cz%sto: koszmary senne, bezsenno$'. Zaburzenia uk"adu nerwowego Cz%sto: ból g"owy. Niezbyt cz%sto: 
zawroty g"owy, parestezje, niedoczulica, zaburzenia smaku, amnezja. Rzadko: neuropatia obwodowa. Zaburzenia oka Niezbyt cz%sto: nieostre widzenie. Rzadko: zaburzenia widzenia. 
Zaburzenia ucha i b"%dnika Niezbyt cz%sto: szumy uszne. Bardzo rzadko: utrata s"uchu. Zaburzenia uk"adu oddechowego, klatki piersiowej i $ródpiersia Cz%sto: bóle gard"a i krtani, 
krwawienie z nosa. Zaburzenia !o"#dka i jelit Cz%sto: zaparcia, wzd%cia, niestrawno$', nudno$ci, biegunka. Niezbyt cz%sto: wymioty, ból w górnej i dolnej cz%$ci brzucha, odbijanie si% ze 
zwracaniem tre$ci !o"#dkowej, zapalenie trzustki. Zaburzenia w#troby i dróg !ó"ciowych Niezbyt cz%sto: zapalenie w#troby. Rzadko: cholestaza. Bardzo rzadko: niewydolno$' w#troby. 
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt cz%sto: pokrzywka, wysypka, $wi#d, "ysienie. Rzadko: obrz%k naczynioruchowy. wysypka p%cherzowa, w tym rumie) wielopostaciowy, zespó" 
Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozp"ywna naskórka. Zaburzenia mi%$niowo-szkieletowe i tkanki "#cznej Cz%sto: bóle mi%$ni, bóle stawów, bóle ko)czyn, skurcze mi%$ni, obrz%k 
stawów, ból pleców. Niezbyt cz%sto: ból szyi, zm%czenie mi%$ni. Rzadko: miopatia, zapalenie mi%$ni, rabdomioliza, zerwanie mi%$nia, problemy dotycz#ce $ci%gien, czasami powik"ane 
zerwaniem $ci%gna. Bardzo rzadko: zespó" toczniopodobny. Cz%sto$' nieznana: immunozale!na miopatia martwicza (patrz punkt 4.4). Zaburzenia uk"adu rozrodczego i piersi Bardzo 
rzadko: ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt cz%sto: z"e samopoczucie, os"abienie, bóle w klatce piersiowej, obrz%ki obwodowe, zm%czenie, gor#czka. 
Badania diagnostyczne Cz%sto: nieprawid"owe wyniki bada) czynno$ci w#troby, zwi%kszenie st%!enia kinazy kreatynowej we krwi. Niezbyt cz%sto: obecno$' bia"ych krwinek w moczu. Tak 
jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA w trakcie stosowania atorwastatyny obserwowano podwy!szenie aktywno$ci aminotransferaz w surowicy. Zmiany te by"y 
przewa!nie miernie nasilone, przemijaj#ce i niewymagaj#ce przerwania terapii. Istotne klinicznie (>3 razy GGN) zwi%kszenie aktywno$ci aminotransferaz w surowicy wyst#pi"o u 0,8% 
pacjentów przyjmuj#cych atorwastatyn%. By"o ono zale!ne od wielko$ci dawki atorwastatyny i odwracalne u wszystkich pacjentów. Zwi%kszenie aktywno$ci kinazy kreatynowej (CK) w 
surowicy (>3 razy GGN) zanotowano u 2,5% pacjentów przyjmuj#cych atorwastatyn%. Wyniki te s# podobne do otrzymanych w badaniach klinicznych dla innych inhibitorów reduktazy 
HMG-CoA. Zwi%kszenie aktywno$ci CK (>10 razy GGN) wyst#pi"o u 0,4% pacjentów otrzymuj#cych atorwastatyn% (patrz punkt 4.4). Dzieci i m"odzie! Pro&l dzia"a) niepo!#danych u 
dzieci i m"odzie!y w wieku od 10 do 17 lat leczonych atorwastatyn# by" na ogó" podobny do pro&lu pacjentów, którzy otrzymywali placebo. Najcz%$ciej wyst%puj#cymi dzia"aniami 
niepo!#danymi odnotowanymi w obydwu grupach, niezale!nie od oceny zwi#zku przyczynowego, by"y zaka!enia. Nie stwierdzono istotnego klinicznie wp"ywu na wzrost i dojrzewanie 
p"ciowe w badaniu klinicznym, trwaj#cym przez okres trzech lat, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi. Pro&l 
bezpiecze)stwa i tolerancji u dzieci i m"odzie!y by" podobny do znanego pro&lu bezpiecze)stwa stosowania atorwastatyny u pacjentów doros"ych. Baza danych bezpiecze)stwa 
klinicznego zawiera dane dotycz#ce 520 dzieci leczonych atorwastatyn#, spo$ród których 7 pacjentów by"o w wieku <6 lat, 121 pacjentów w wieku 6–9 lat, a 392 pacjentów w wieku 
10–17 lat. Na podstawie dost%pnych danych cz%sto$', rodzaj i nasilenie dzia"a) niepo!#danych u dzieci s# podobne jak u pacjentów doros"ych. W trakcie leczenia niektórymi statynami 
zg"aszano nast%puj#ce dzia"ania niepo!#dane: Zaburzenia seksualne. Depresja. Pojedyncze przypadki $ródmi#!szowej choroby p"uc, szczególnie w trakcie d"ugotrwa"ego leczenia (patrz 
punkt 4.4). Cukrzyca: cz%sto$' zale!na od obecno$ci lub braku czynników ryzyka (st%!enie glukozy na czczo -5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zwi%kszone st%!enie triglicerydów, nadci$nienie 
t%tnicze w wywiadzie).  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 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. Strona internetowa: https://smz.
ezdrowie.gov.pl Dzia"ania niepo!#dane mo!na zg"asza' równie! podmiotowi odpowiedzialnemu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ(CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO 
OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, .marje/ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S"owenia. 8. NUMERY POZWOLE) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Atoris, 10 mg: pozwolenie nr 9918. Atoris, 
20 mg: pozwolenie nr 9919. Atoris, 40 mg: pozwolenie nr 12493. 9.  DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED!U*ENIA 
POZWOLENIA Atoris, 10 mg, Atoris, 20 mg Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.07.2003 r. wydanego przez Prezesa Urz%du Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Data ostatniego przed"u!enia pozwolenia: 22.01.2014 r. wydanego przez Prezesa Urz%du Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Atoris, 40 mg Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24.10.2006 r. wydanego przez Prezesa Urz%du Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Data ostatniego przed"u!enia pozwolenia: 06.12.2011 r. wydanego przez Prezesa Urz%du Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ+"CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 
23.11.2020 r. Informacja zosta"a przygotowana w dniu 26.04.2021 r. na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego ATORIS z dnia 23.11.2020 r., z któr# nale!y si% zapozna' przed 
zastosowaniem leku. KATEGORIA DOST+PNO"CI: Produkt kategorii Rp – leki wydawane na recept%. 

CENA URZ+DOWA DETALICZNA I MAKSYMALNA KWOTA DOP!ATY PRZEZ PACJENTA ZGODNIE Z: Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, $rodków 
spo!ywczych specjalnego przeznaczenia !ywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzie) 1 maja 2021 r. 

Cena detaliczna wynosi odpowiednio: 9,50 z" dla Atoris® 10 mg 30 tabl.; 28,00 z" dla Atoris® 10 mg 90 tabl.; 13,77 z" dla Atoris® 20 mg 30 tabl.; 25,05 z" dla Atoris® 20 mg 60 tabl.; 39,38 
z" dla Atoris® 20 mg 90 tabl.; 18,47 z" dla Atoris® 30 mg 30 tabl.; 33,93 z" dla Atoris® 30 mg 60 tabl.; 26,52 z" dla Atoris® 40 mg 30 tabl.; 48,32 z" dla Atoris® 40 mg 60 tabl.; 74,05 z" dla 
Atoris® 40 mg 90 tabl.; 39,38 z" dla Atoris® 60 mg 30 tabl.; 51,72 z" dla Atoris® 80 mg 30 tabl.;

Wysoko$' dop"aty $wiadczeniobiorcy (odp"atno$' dla pacjenta) wynosi odpowiednio: 6,40 z" dla Atoris® 10 mg 30 tabl.; 18,70 z" dla Atoris® 10 mg 90 tabl.; 7,57 z" dla Atoris® 20 mg 30 
tabl.; 12,65 z" dla Atoris® 20 mg 60 tabl.; 20,77 z" dla Atoris® 20 mg 90 tabl.; 9,17 z" dla Atoris® 30 mg 30 tabl.; 15,32 z" dla Atoris® 30 mg 60 tabl.; 14,12 z" dla Atoris® 40 mg 30 tabl.; 
23,51 dla Atoris® 40 mg 60 tabl.; 36,84 z" dla Atoris® 40 mg 90 tabl.; 20,77 z" dla Atoris® 60 mg 30 tabl.; 26,91z" dla Atoris® 80 mg 30 tabl.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoleg'a 5, 02-235 Warszawa, tel.: 22 573 75 00, faks: 22 573 75 64, e-mail: info.pl@krka.biz, www.krkapolska.pl
XIII Wydzia' Gospodarczy Krajowego Rejestru S&dowego, Numer KRS: 0000025060, NIP: 526-10-31-829, Numer REGON: 010164219, Kapita' zak'adowy: 17 490 000,00 z'.
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Wojciech 
Giedrys

redaktor naczelny

Drodzy 
Czytelnicy

„12 godzin nocnej pracy przynios!o mi 30 z! 
w"kasie i"20 z! p!atno#ci kart$. Zak!adaj$c 
#redni$ mar%& 23%, mam 11,5 z! przychodu. 

Szale'cze pieni$dze, które nie pokryj$ nawet kosztu 
funkcjonowania apteki przez t& noc. Jak d!ugo jeszcze?” 
– napisa!a jedna z"farmaceutek na Twitterze.

Gdyby nocne dy%ury by!y ekonomicznym (larem aptek, 
ju% dawno w"Polsce nie by!oby aptek. To %adne widzimisi& 
w!a#cicieli aptek, %e nie chc$ dy%urowa) za darmo. Ka%da 
noc w"aptece (a"niektóre dy%uruj$ kilka razy w"miesi$cu) 
to konkretne straty, które tylko bardziej pog!&biaj$ trudn$ 
sytuacj& ekonomiczn$ wielu aptek (to g!ówny powód 
zamkni&cia aptek!). Wed!ug danych IQVIA w"I"kwartale 2021 r. 
znacznie zmniejszy!a si& liczba pacjentów odwiedzaj$cych 
apteki w"porównaniu z"2020 r. Obroty na rynku aptecznym 
spad!y a% o"18 proc. Dane PEX PharmaSequence z"pierwszych 
miesi&cy 2021 r. pokazuj$ te%, %e #rednia mar%a apteczna 
spad!a o"ok. 2 proc. w"porównaniu z"ubieg!ym rokiem.

Wed!ug wylicze' Zwi$zku Powiatów Polskich dy%ur kosztuje 
od 150 do 1200 z!. Ten koszt ponosz$ w"100 proc. aptekarze. 
Nie zarabiaj$. Zwykle dok!adaj$ do interesu. I"staj$ przed 
trudnymi wyborami: dy%urowa) w"nocy (i"sprzedawa) kubki 
na mocz lub prezerwatywy) albo zamkn$) aptek& w"dzie', 
kiedy pacjenci wykupuj$ leki na recept&. W"rozmowach 
z"aptekarzami cz&sto powtarza si& pytanie: „Jak to jest, %e jestem 
wa%ny dla systemu ochrony zdrowia, gdy mam dy%urowa) za 
darmo, a"przestaj& by) wa%ny, kiedy trzeba mi za to zap!aci)?”.

Czas to zmieni)! Dy%ury powinny by) przede wszystkim 
dobrowolne i"p!atne. Apteki za# powinny by) traktowane 
jako placówki ochrony zdrowia publicznego, a"nie jako 
wyspecjalizowane sklepy prowadz$ce sprzeda% detaliczn$ 
wyrobów farmaceutycznych (takie PKD maj$ apteki!), a"co 
za tym idzie – nie powinno si& pobiera) od nich takiej samej 
wielko#ci podatku od nieruchomo#ci jak od innych sklepów.
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o d  r e d a k c j iSKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atoris, 30 mg, tabletki powlekane, Atoris, 60 mg, tabletki powlekane, Atoris, 80 
mg, tabletki powlekane. 2. SK!AD JAKO"CIOWY I ILO"CIOWY  Atoris, 30 mg, tabletki powlekane Ka!da tabletka powlekana zawiera 30 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci 
atorwastatyny wapniowej. Atoris, 60 mg, tabletki powlekane Ka!da tabletka powlekana zawiera 60 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci atorwastatyny wapniowej. Atoris, 80 
mg, tabletki powlekane Ka!da tabletka powlekana zawiera 80 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci atorwastatyny wapniowej. Substancja pomocnicza o znanym dzia"aniu

30 mg, tabletki 60 mg, tabletki 80 mg, tabletki
Laktoza jednowodna (mg/tabletka) 175 mg 350 mg 467 mg

Pe"ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA# FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana 30 mg, tabletki: bia"e do prawie bia"ych, okr#g"e, lekko wypuk"e tabletki 
powlekane ze $ci%tymi kraw%dziami o $rednicy 9 mm, 60 mg, tabletki: bia"e do prawie bia"ych, owalne, dwuwypuk"e tabletki powlekane o wymiarach 16 mm x 8,5 mm, 80 mg, tabletki: 
bia"e do prawie bia"ych, dwuwypuk"e tabletki powlekane w kszta"cie kapsu"ki o wymiarach 18 mm x 9 mm. 4. SZCZEGÓ!OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania 
Hipercholesterolemia Atoris jest stosowany jako uzupe"nienie leczenia dietetycznego w celu obni!enia podwy!szonego st%!enia ca"kowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny 
B i triglicerydów u pacjentów doros"ych, m"odzie!y i dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemi# pierwotn#, w tym heterozygotyczn# hipercholesterolemi# rodzinn#, lub z 
hiperlipidemi# z"o!on# (mieszan#) (odpowiadaj#c# hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasy&kacji Fredricksona) w przypadku niewystarczaj#cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych 
niefarmakologicznych metod leczenia. Atoris jest równie! stosowany w celu obni!enia st%!enia cholesterolu ca"kowitego i cholesterolu LDL u pacjentów doros"ych z homozygotyczn# 
postaci# rodzinnej hipercholesterolemii jako leczenie wspomagaj#ce inne leczenie hipolipemizuj#ce (np. afereza cholesterolu LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedost%pna. 
Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u doros"ych pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego 
oceniane jest jako du!e (patrz punkt 5.1) wraz z dzia"aniami maj#cymi na celu zmniejszenie innych czynników ryzyka. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Przed 
rozpocz%ciem leczenia produktem leczniczym Atoris pacjent powinien stosowa' standardow# diet% ubogocholesterolow#, któr# nale!y utrzymywa' podczas leczenia produktem 
leczniczym Atoris. Dawk% nale!y dostosowywa' indywidualnie w zale!no$ci od st%!enia cholesterolu LDL (LDL-C) przed rozpocz%ciem leczenia, za"o!onego celu terapeutycznego i reakcji 
pacjenta na leczenie. Zwykle stosowana dawka pocz#tkowa to 10 mg raz na dob%. Mody&kacji dawki nale!y dokonywa' co 4 tygodnie lub rzadziej. Dawka maksymalna wynosi 80 mg raz 
na dob%.  Pierwotna hipercholesterolemia i z"o!ona (mieszana) hiperlipidemia U wi%kszo$ci pacjentów wystarczaj#ca jest dawka 10 mg produktu leczniczego Atoris podawana raz na dob%. 
Skuteczno$' terapeutyczn# obserwuje si% w ci#gu 2 tygodni, a maksymaln# odpowied( osi#ga si% zazwyczaj w ci#gu 4 tygodni. Utrzymuje si% ona podczas d"ugotrwa"ego leczenia. 
Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna Leczenie nale!y rozpoczyna' od 10 mg produktu leczniczego Atoris na dob%. Dawk% nale!y ustala' indywidualnie, a zmiany dawki nale!y 
dokonywa' co 4 tygodnie, do osi#gni%cia dawki 40 mg na dob%. Nast%pnie mo!na albo zwi%kszy' dawk% do maksymalnej dawki 80 mg na dob% albo podawa' atorwastatyn% w dawce 40 
mg raz na dob% w skojarzeniu z lekami wi#!#cymi kwasy !ó"ciowe. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna Dost%pne s# tylko ograniczone dane (patrz punkt 5.1). Dawka 
atorwastatyny u pacjentów z homozygotyczn# postaci# hipercholesterolemii rodzinnej wynosi od 10 mg do 80 mg na dob% (patrz punkt 5.1). Atorwastatyn% nale!y stosowa' u tych 
pacjentów jako leczenie wspomagaj#ce inne leczenie hipolipemizuj#ce (np. aferez% LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedost%pna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym W 
badaniach nad prewencj# pierwotn# stosowana dawka atorwastatyny wynosi"a 10 mg na dob%. Aby uzyska' st%!enie LDL-C odpowiadaj#ce aktualnym wytycznym konieczne mo!e by' 
stosowanie wi%kszych dawek produktu leczniczego. Zaburzenia czynno$ci nerek Nie jest konieczna mody&kacja dawki (patrz punkt 4.4). Zaburzenia czynno$ci w#troby Atoris nale!y 
stosowa' ostro!nie u pacjentów z zaburzeniami czynno$ci w#troby (patrz punkty 4.4 i 5.2). Stosowanie produktu leczniczego Atoris jest przeciwwskazane u pacjentów z czynn# chorob# 
w#troby (patrz punkt 4.3). Jednoczesne stosowanie z innymi lekami U pacjentów przyjmuj#cych w skojarzeniu z atorwastatyn# leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego 
zapalenia w#troby typu C, zawieraj#ce elbaswir z grazoprewirem lub letermowir stosowany w pro&laktyce zaka!e) wirusem cytomegalii, nie nale!y podawa' dawki atorwastatyny 
wi%kszej ni! 20 mg/dob% (patrz punkty 4.4 i 4.5). Nie zaleca si% stosowania atorwastatyny u pacjentów przyjmuj#cych letermowir jednocze$nie z cyklosporyn# (patrz punkty 4.4 i 4.5). 
Pacjenci w podesz"ym wieku Bezpiecze)stwo stosowania i skuteczno$' zalecanych dawek u pacjentów w wieku powy!ej 70 lat s# podobne jak w populacji ogólnej. Dzieci i m"odzie! 
Hipercholesterolemia Stosowanie produktu leczniczego u dzieci powinno odbywa' si% tylko pod kontrol# lekarzy specjalistów do$wiadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci i 
m"odzie!y. Nale!y regularnie dokonywa' oceny stanu zdrowia pacjentów pod k#tem skuteczno$ci leczenia. W populacji pacjentów z heterozygotyczn# postaci# hipercholesterolemii 
rodzinnej w wieku 10 lat lub starszych, zalecana dawka pocz#tkowa atorwastatyny wynosi 10 mg na dob% (patrz punkt 5.1). Dawka mo!e by' zwi%kszona do 80 mg na dob% w zale!no$ci 
od reakcji na leczenie i tolerancji leku. Dawki nale!y dostosowywa' indywidualnie w zale!no$ci od zalecanego celu leczenia w odst%pach 4 tygodni lub d"u!szych. Zwi%kszenie dawki do 
80 mg na dob% zosta"o poparte danymi pochodz#cymi z bada) klinicznych z udzia"em doros"ych pacjentów oraz ograniczon# ilo$ci# danych pochodz#cych z bada) klinicznych z udzia"em 
dzieci z heterozygotyczn# postaci# hipercholesterolemii rodzinnej (patrz punkty 4.8 i 5.1).  Dane pochodz#ce z otwartych bada) dotycz#cych bezpiecze)stwa i skuteczno$ci stosowania u 
dzieci z heterozygotyczn# postaci# hipercholesterolemii rodzinnej w wieku od 6 do 10 lat s# do$' ograniczone. Atorwastatyna nie jest wskazana w leczeniu pacjentów w wieku poni!ej 10 
lat. Aktualnie dost%pne dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2, jednak na ich podstawie nie mo!na wyda' zalece) dotycz#cych dawkowania. W tej grupie pacjentów bardziej 
odpowiednie mo!e by' stosowanie innych mocy/postaci farmaceutycznych atorwastatyny. Sposób podawania Produkt leczniczy Atoris przeznaczony jest do stosowania doustnego. 
Atorwastatyn% podaje si% w dawce pojedynczej o dowolnej porze dnia, niezale!nie od posi"ków. 4.3 Przeciwwskazania Produkt leczniczy Atoris jest przeciwwskazany u pacjentów: z 
nadwra!liwo$ci# na substancj% czynn# lub na któr#kolwiek substancj% pomocnicz# wymienion# w punkcie 6.1, z czynn# chorob# w#troby lub niewyja$nionym trwa"ym zwi%kszeniem 
st%!enia aminotransferaz w surowicy, przekraczaj#cym 3-krotnie górn# granic% normy, w ci#!y, w okresie karmienia piersi#, u kobiet w wieku rozrodczym niestosuj#cych skutecznych 
metod antykoncepcji (patrz punkt 4.6), otrzymuj#cych leki przeciwwirusowe, stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia w#troby typu C, zawieraj#ce glekaprewir z pibrentaswirem. 4.4 
Specjalne ostrze$enia i %rodki ostro$no%ci dotycz&ce stosowania Wp"yw na w#trob% Przed rozpocz%ciem leczenia, jak równie! okresowo podczas trwania leczenia, nale!y wykona' 
badanie kontrolne czynno$ci w#troby. Pacjenci, u których wyst#pi# objawy przedmiotowe i podmiotowe uszkodzenia w#troby, powinni by' poddani badaniom czynno$ci w#troby. 
Pacjenci, u których stwierdzono zwi%kszone st%!enie aminotransferaz, powinni by' monitorowani a! do ust#pienia zaburze). W przypadku utrzymuj#cego si% zwi%kszonego st%!enia 
aminotransferaz, wi%kszego ni! trzykrotna warto$' górnej granicy normy (GGN), zalecane jest zmniejszenie dawki lub odstawienie produktu leczniczego Atoris (patrz punkt 4.8). Nale!y 
zachowa' ostro!no$' podczas podawania produktu leczniczego Atoris pacjentom spo!ywaj#cym znaczne ilo$ci alkoholu i (lub) z chorobami w#troby w wywiadzie. Zapobieganie Udarom 
Poprzez Agresywne Obni!enie St%!enia Cholesterolu (ang. Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels, SPARCL) W dokonanej post-hoc analizie podtypów udaru u 
pacjentów bez choroby wie)cowej serca, którzy w ostatnim czasie przebyli udar mózgu lub przej$ciowy atak niedokrwienny (ang. TIA), stwierdzono cz%stsze wyst%powanie udaru 
krwotocznego w grupie pacjentów leczonych atorwastatyn# w dawce 80 mg w porównaniu z grup# otrzymuj#c# placebo. Wzrost ryzyka zaobserwowano zw"aszcza u pacjentów z 
przebytym przed przyst#pieniem do badania udarem krwotocznym lub zatokowym mózgu. Dla tych pacjentów stosunek ewentualnego ryzyka do korzy$ci wynikaj#cych z zastosowania 
atorwastatyny w dawce 80 mg jest niepewny; przed rozpocz%ciem leczenia nale!y rozwa!y' potencjalne ryzyko udaru krwotocznego (patrz punkt 5.1).  Wp"yw na mi%$nie szkieletowe 
Atorwastatyna, podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, mo!e w rzadkich przypadkach wp"ywa' na mi%$nie szkieletowe i powodowa' bóle mi%$niowe, zapalenie mi%$ni i 
miopati%, która mo!e prowadzi' do rabdomiolizy, stanu potencjalnie zagra!aj#cego !yciu. Charakteryzuje si% on znacznym zwi%kszeniem aktywno$ci kinazy kreatynowej (>10 razy GGN), 
mioglobinemi# i mioglobinuri#, które mog# prowadzi' do niewydolno$ci nerek. Bardzo rzadkie przypadki wyst#pienia immunozale!nej miopatii martwiczej (ang. Immune-mediated 
necrotizing myopathy, IMNM) zg"aszano w trakcie leczenia niektórymi statynami lub po jego zako)czeniu. Cechy kliniczne IMNM to utrzymuj#ce si% os"abienie mi%$ni proksymalnych oraz 
zwi%kszona aktywno$' kinazy kreatynowej w surowicy, utrzymuj#ca si% pomimo przerwania leczenia statynami. Przed leczeniem Atorwastatyna powinna by' stosowana ostro!nie u 
pacjentów, u których wyst%puj# czynniki predysponuj#ce do rabdomiolizy. W nast%puj#cych przypadkach nale!y zbada' aktywno$' kinazy kreatynowej (CK) przed rozpocz%ciem leczenia 
statynami: zaburzenia czynno$ci nerek, niedoczynno$' tarczycy, choroby mi%$ni lub wyst%powanie dziedzicznych chorób mi%$ni w wywiadzie rodzinnym, przebyte w przesz"o$ci 
uszkodzenia mi%$ni po stosowaniu statyn lub &bratów, choroby w#troby w wywiadzie i (lub) spo!ywanie du!ych ilo$ci alkoholu, u osób w podesz"ym wieku (powy!ej 70 lat) konieczno$' 
wykonania takich bada) powinna by' rozpatrywana w kontek$cie innych czynników ryzyka predysponuj#cych do rabdomiolizy, w sytuacjach, gdy mo!liwe jest zwi%kszenie st%!enia 
statyny w osoczu, np. w przypadku interakcji (patrz punkt 4.5) lub szczególne grupy pacjentów, w tym subpopulacje genetyczne (patrz punkt 5.2). W takich sytuacjach nale!y rozwa!y' 
stosunek ryzyka do korzy$ci wynikaj#cych z leczenia, zaleca si% tak!e kontrolowanie objawów klinicznych. Je$li aktywno$' CK jest w oznaczeniu pocz#tkowym istotnie podwy!szona (>5 
razy GGN) nie nale!y rozpoczyna' leczenia. Pomiar st!"enia kinazy kreatynowej Aktywno$ci kinazy kreatynowej (CK) nie nale!y oznacza' po ci%!kim wysi"ku &zycznym oraz w przypadku 
wyst%powania innych przyczyn podwy!szaj#cych jej aktywno$', poniewa! wówczas w"a$ciwa interpretacja wyników jest trudna. Je$li podczas pierwszego oznaczania aktywno$' CK jest 
istotnie podwy!szona (>5 razy GGN), pomiaru nale!y dokona' ponownie po 5-7 dniach w celu potwierdzenia wyników. Podczas leczenia Nale!y nakaza' pacjentowi niezw"oczne 
zg"aszanie wyst#pienia bólów mi%$niowych, kurczów lub os"abienia mi%$ni, zw"aszcza, je$li towarzyszy temu ogólne z"e samopoczucie lub gor#czka. Je$li objawy te wyst#pi# u pacjenta 
przyjmuj#cego atorwastatyn%, nale!y oznaczy' aktywno$' CK. Je$li jest ona istotnie podwy!szona (>5 razy GGN), produkt leczniczy nale!y odstawi'. Je$li objawy ze strony mi%$ni s# 
znacznie nasilone i wywo"uj# sta"y dyskomfort u pacjenta, to wówczas, nawet gdy st%!enie CK jest *5 razy GGN, nale!y rozwa!y' przerwanie terapii. Je$li objawy kliniczne ust#pi#, a 
aktywno$' CK powróci do normy, mo!na rozwa!y' ponowne w"#czenie atorwastatyny lub innej statyny w najmniejszej dawce i przy $cis"ej kontroli klinicznej. Leczenie atorwastatyn# musi 
by' przerwane, je$li wyst#pi istotne podwy!szenie aktywno$ci CK (>10 razy GGN) lub, gdy wyst#pi, b#d( podejrzewa si% wyst#pienie rabdomiolizy. Jednoczesne podawanie z innymi 
lekami Ryzyko rabdomiolizy zwi%ksza si% podczas stosowania atorwastatyny jednocze$nie z niektórymi produktami leczniczymi, które mog# zwi%ksza' st%!enie atorwastatyny w osoczu, 
takimi jak silne inhibitory CYP3A4 lub bia"ek transportuj#cych (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol, ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, 
pozakonazol, letermowir oraz inhibitory proteazy HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir z rytonawirem, itp.). Ryzyko miopatii mo!e równie! 
wzrosn#' w przypadku jednoczesnego podawania gem&brozylu i innych pochodnych kwasu &brynowego, leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia 
w#troby typu C (HCV) (boceprewir, telaprewir, elbaswir z grazoprewirem), erytromycyny, niacyny lub ezetymibu. W przypadku stosowania tych leków, nale!y, w miar% mo!liwo$ci, 
rozwa!y' zastosowanie alternatywnego leczenia (niewywo"uj#cego interakcji). Je!eli jednak ich stosowanie jednocze$nie z atorwastatyn# jest konieczne, nale!y dok"adnie rozwa!y' 
korzy$ci i ryzyko wynikaj#ce z takiego sposobu leczenia. Je$li pacjent przyjmuje leki zwi%kszaj#ce st%!enie atorwastatyny w osoczu, zaleca si% obni!enie maksymalnej dawki atorwastatyny. 
Ponadto, w przypadku leków b%d#cych silnymi inhibitorami CYP3A4, nale!y rozwa!y' obni!enie dawki pocz#tkowej atorwastatyny. Zaleca si% prowadzenie odpowiedniej obserwacji 
klinicznej takich pacjentów (patrz punkt 4.5). Atorwastatyny nie wolno stosowa' jednocze$nie z kwasem fusydowym podawanym ogólnoustrojowo a tak!e w ci#gu 7 dni od zako)czenia 
leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u których ogólnoustrojowe podawanie kwasu fusydowego jest konieczne, nale!y przerwa' leczenie statynami na ca"y okres terapii kwasem 
fusydowym. Istniej# doniesienia o przypadkach rabdomiolizy (w tym niektórych zako)czonych zgonem) w$ród pacjentów leczonych skojarzeniem kwasu fusydowego i statyn (patrz punkt 
4.5). Pacjentowi trzeba zaleci', aby w przypadku wyst#pienia jakichkolwiek objawów w postaci os"abienia, bólu lub tkliwo$ci mi%$ni, natychmiast zg"osi" si% do lekarza. Leczenie statyn# 
mo!na wznowi' po up"ywie siedmiu dni od podania ostatniej dawki kwasu fusydowego. W wyj#tkowych okoliczno$ciach, gdy konieczne jest d"ugotrwa"e podawanie ogólnoustrojowe 
kwasu fusydowego, np. w przypadku leczenia ci%!kich zaka!e), jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Atoris i kwasu fusydowego mo!na rozwa!y' wy"#cznie w przypadkach 
indywidualnych oraz pod $cis"ym nadzorem lekarza. Dzieci i m"odzie! Nie stwierdzono istotnego klinicznie wp"ywu na wzrost i dojrzewanie p"ciowe w badaniu klinicznym, trwaj#cym 
przez okres trzech lat, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi (patrz punkt 4.8). +ródmi#!szowa choroba p"uc 
Zg"aszano pojedyncze przypadki $ródmi#!szowej choroby p"uc w czasie stosowania niektórych statyn, zw"aszcza w czasie d"ugotrwa"ej terapii (patrz punkt 4.8). Objawy mog# obejmowa' 
duszno$', nieproduktywny kaszel i ogólne pogorszenie stanu zdrowia (zm%czenie, zmniejszenie masy cia"a i podwy!szona temperatura). Je$li istnieje podejrzenie, !e u pacjenta rozwin%"a 
si% $ródmi#!szowa choroba p"uc nale!y przerwa' leczenie statynami. Cukrzyca Niektóre wyniki bada) sugeruj#, !e statyny jako grupa leków zwi%kszaj# st%!enie glukozy we krwi i u 
niektórych pacjentów z grupy wysokiego ryzyka rozwoju cukrzycy w przysz"o$ci, mog# spowodowa' hiperglikemi% w stopniu wymagaj#cym odpowiedniej opieki diabetologicznej. 
Jednak!e ryzyko to jest mniejsze ni! korzy$ci dla uk"adu naczyniowego wynikaj#ce ze stosowania statyn, wi%c nie powinno by' ono powodem zaprzestania leczenia statynami. Pacjenci z 
grupy ryzyka (st%!enie glukozy na czczo wynosi 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwi%kszone st%!enie triglicerydów, nadci$nienie t%tnicze) powinni pozostawa' zarówno pod kontrol# 
kliniczn#, jak i biochemiczn# zgodnie z krajowymi wytycznymi. Substancje pomocnicze Laktoza Atoris zawiera laktoz%. Lek nie powinien by' stosowany u pacjentów z rzadko wyst%puj#c# 
dziedziczn# nietolerancj# galaktozy, brakiem laktazy lub zespo"em z"ego wch"aniania glukozy-galaktozy. Sód Produkt leczniczy zawiera mniej ni! 1 mmol (23 mg) sodu na dawk%, to 
znaczy produkt uznaje si% za „wolny od sodu”. 4.8 Dzia'ania niepo$&dane W bazie danych z kontrolowanych placebo bada) klinicznych dotycz#cych atorwastatyny spo$ród 16,066 
pacjentów leczonych przez $redni okres wynosz#cy 53 tygodnie (8755 atorwastatyna vs. 7311 placebo), 5,2% pacjentów w grupie leczonej atorwastatyn# w porównaniu do 4,0% w grupie 
otrzymuj#cej placebo przerwa"o leczenie z powodu dzia"a) niepo!#danych. Poni!sza tabela, opracowana na podstawie danych z bada) klinicznych i bogatego do$wiadczenia po 
wprowadzeniu leku do obrotu, przedstawia pro&l dzia"a) niepo!#danych dla atorwastatyny. Cz%sto$' wyst%powania dzia"a) niepo!#danych zde&niowano w nast%puj#cy sposób: cz%sto 
(-1/100, <1/10); niezbyt cz%sto (-1/1 000, <1/100); rzadko (-1/10 000, <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (cz%sto$' nie mo!e by' okre$lona na podstawie dost%pnych 
danych). Zaka!enia i zara!enia paso!ytnicze Cz%sto: zapalenie b"ony $luzowej nosa i gard"a. Zaburzenia krwi i uk"adu ch"onnego Rzadko: ma"op"ytkowo$'. Zaburzenia uk"adu 
immunologicznego Cz%sto: reakcje alergiczne. Bardzo rzadko: ana&laksja. Zaburzenia metabolizmu i od!ywiania Cz%sto: hiperglikemia. Niezbyt cz%sto: hipoglikemia, zwi%kszenie masy 
cia"a, jad"owstr%t. Zaburzenia psychiczne Niezbyt cz%sto: koszmary senne, bezsenno$'. Zaburzenia uk"adu nerwowego Cz%sto: ból g"owy. Niezbyt cz%sto: zawroty g"owy, parestezje, 
niedoczulica, zaburzenia smaku, amnezja. Rzadko: neuropatia obwodowa. Zaburzenia oka Niezbyt cz%sto: niewyra(ne widzenie. Rzadko: zaburzenia widzenia. Zaburzenia ucha i b"%dnika 
Niezbyt cz%sto: szumy uszne. Bardzo rzadko: utrata s"uchu. Zaburzenia uk"adu oddechowego, klatki piersiowej i $ródpiersia Cz%sto: ból gard"a i krtani, krwawienie z nosa. Zaburzenia 
!o"#dka i jelit Cz%sto: zaparcia, wzd%cia z oddawaniem wiatrów, dyspepsja, nudno$ci, biegunka. Niezbyt cz%sto: wymioty, ból w nadbrzuszu i podbrzuszu, odbijanie si%, zapalenie trzustki. 
Zaburzenia w#troby i dróg !ó"ciowych Niezbyt cz%sto: zapalenie w#troby. Rzadko: cholestaza. Bardzo rzadko: niewydolno$' w#troby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt cz%sto: 
pokrzywka, wysypka skórna, $wi#d, "ysienie. Rzadko: obrz%k naczynioruchowy, p%cherzowe zapalenie skóry, w tym rumie) wielopostaciowy, zespó" Stevensa-Johnsona i martwica 
toksyczno-rozp"ywna naskórka. Zaburzenia mi%$niowo-szkieletowe i tkanki "#cznej  Cz%sto: bóle mi%$ni, bóle stawów, bóle ko)czyn, kurcze mi%$ni, obrz%k stawów, ból pleców. Niezbyt 
cz%sto: ból szyi, zm%czenie mi%$ni. Rzadko: miopatia, zapalenie mi%$ni, rabdomioliza, zerwanie mi%$nia, tendinopatia czasami powik"ana zerwaniem $ci%gna. Bardzo rzadko: zespó" 
toczniopodobny. Cz%sto$' nieznana: immunozale!na miopatia martwicza (patrz punkt 4.4). Zaburzenia uk"adu rozrodczego i piersi Bardzo rzadko: ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany 
w miejscu podania Niezbyt cz%sto: z"e samopoczucie, os"abienie, ból w klatce piersiowej, obrz%ki obwodowe, zm%czenie, gor#czka. Badania diagnostyczne Cz%sto: nieprawid"owe wyniki 
bada) czynno$ci w#troby, zwi%kszenie aktywno$ci kinazy kreatynowej we krwi. Niezbyt cz%sto: obecno$' bia"ych krwinek w moczu. Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy 
HMG-CoA, w trakcie stosowania atorwastatyny obserwowano zwi%kszenie st%!enia aminotransferaz w surowicy. Zmiany te by"y przewa!nie "agodne, przemijaj#ce i niewymagaj#ce 
przerwania terapii. Istotne klinicznie (>3 razy GGN) zwi%kszenie st%!enia aminotransferaz w surowicy wyst#pi"o u 0,8% pacjentów przyjmuj#cych atorwastatyn%. By"o ono zale!ne od 
wielko$ci dawki leku i odwracalne u wszystkich pacjentów. Zwi%kszenie aktywno$ci kinazy kreatynowej (CK) w surowicy przewy!szaj#ce 3-krotnie górn# granic% normy zanotowano u 
2,5% pacjentów przyjmuj#cych atorwastatyn%. Wyniki te s# podobne do otrzymanych w badaniach klinicznych dla innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Zwi%kszenie aktywno$ci CK 
przewy!szaj#ce 10-krotnie górn# granic% normy wyst#pi"o u 0,4% pacjentów otrzymuj#cych atorwastatyn% (patrz punkt 4.4). Dzieci i m"odzie! Pro&l dzia"a) niepo!#danych u dzieci i 
m"odzie!y w wieku od 10 do 17 lat leczonych atorwastatyn# by" na ogó" podobny do pro&lu pacjentów, którzy otrzymywali placebo. Najcz%$ciej wyst%puj#cymi dzia"aniami niepo!#danymi 
odnotowanymi w obydwu grupach, niezale!nie od oceny zwi#zku przyczynowego, by"y zaka!enia. Nie stwierdzono istotnego klinicznie wp"ywu na wzrost i dojrzewanie p"ciowe w 
badaniu klinicznym, trwaj#cym przez okres trzech lat, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi. Pro&l 
bezpiecze)stwa i tolerancji u dzieci i m"odzie!y by" podobny do znanego pro&lu bezpiecze)stwa stosowania atorwastatyny u pacjentów doros"ych. Baza danych bezpiecze)stwa 
klinicznego zawiera dane dotycz#ce 520 dzieci i m"odzie!y leczonych atorwastatyn#, spo$ród których 7 pacjentów by"o w wieku <6 lat, 121 pacjentów w wieku 6-9 lat, a 392 pacjentów 
w wieku 10-17 lat. Na podstawie dost%pnych danych cz%sto$', rodzaj i nasilenie dzia"a) niepo!#danych u dzieci s# podobne jak u pacjentów doros"ych. Dzia"ania niepo!#dane zwi#zane z 
grup# leków: Zaburzenia funkcji seksualnych. Depresja. Pojedyncze przypadki $ródmi#!szowej choroby p"uc, zw"aszcza w czasie d"ugotrwa"ego leczenia (patrz punkt 4.4). Cukrzyca: 
cz%sto$' wyst%powania b%dzie zale!a"a od wyst%powania czynników ryzyka (st%!enie glukozy we krwi na czczo -5,6 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwi%kszone st%!enie triglicerydów, 
nadci$nienie t%tnicze w wywiadzie). Zg"aszanie podejrzewanych dzia"a) niepo!#danych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zg"aszanie podejrzewanych dzia"a) 
niepo!#danych. Umo!liwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzy$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 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. Strona internetowa: https://
smz.ezdrowie.gov.pl Dzia"ania niepo!#dane mo!na zg"asza' równie! podmiotowi odpowiedzialnemu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ(CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE 
DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, .marje/ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S"owenia. 8. NUMERY POZWOLE) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 30 mg: pozwolenie nr 18462, 60 mg: 
pozwolenie nr 18463, 80 mg: pozwolenie nr 18464. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED!U*ENIA POZWOLENIA Data 
wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.07.2011 r.wydanego przez Prezesa Urz%du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. Data ostatniego przed"u!enia pozwolenia: 13.02.2017 r. wydanego przez Prezesa Urz%du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ+"CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 04.12.2020 r.  Informacja zosta"a przygotowana w dniu 26.04.2021 r. na 
podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego ATORIS z dnia 04.12.2020 r., z któr# nale!y si% zapozna' przed zastosowaniem leku. KATEGORIA DOST+PNO"CI: Produkt kategorii Rp – 
leki wydawane na recept%.

SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atoris, 10 mg, tabletki powlekane. Atoris, 20 mg, tabletki powlekane. Atoris, 40 mg, 
tabletki powlekane. 2. SK!AD JAKO"CIOWY I ILO"CIOWY Atoris, 10 mg, tabletki powlekane Ka!da tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (Atorvastatinum), w postaci soli 
wapniowej atorwastatyny w ilo$ci 10,36 mg. Atoris, 20 mg, tabletki powlekane Ka!da tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (Atorvastatinum), w postaci soli wapniowej 
atorwastatyny w ilo$ci 20,72 mg. Atoris, 40 mg, tabletki powlekane Ka!da tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny (Atorvastatinum), w postaci soli wapniowej atorwastatyny w 
ilo$ci 41,44 mg. Substancja pomocnicza o znanym dzia"aniu: laktoza jednowodna. Pe"ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA# FARMACEUTYCZNA Tabletka 

powlekana Atoris, 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane: bia"e, okr#g"e, lekko wypuk"e tabletki powlekane. 4. SZCZEGÓ!OWE DANE KLINICZNE 4.1  Wskazania do stosowania 
Hipercholesterolemia Atoris jest stosowany jako uzupe"nienie leczenia dietetycznego w celu obni!enia podwy!szonego st%!enia ca"kowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny 
B i triglicerydów u doros"ych, m"odzie!y oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemi# pierwotn#, w tym heterozygotyczn# hipercholesterolemi# rodzinn#, lub z 
hiperlipidemi# z"o!on# (mieszan#) (odpowiadaj#c# hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasy&kacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczaj#cej odpowiedzi na stosowanie diety i innych 
niefarmakologicznych metod leczenia. Atoris jest równie! stosowany w celu obni!enia st%!enia cholesterolu ca"kowitego i cholesterolu-LDL u doros"ych z homozygotyczn# postaci# 
rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizuj#cej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedost%pna. Zapobieganie 
chorobom sercowo-naczyniowym Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u doros"ych, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du!e, 
wraz z dzia"aniami maj#cymi na celu redukcj% innych czynników ryzyka (patrz punkt 5.1). 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Przed rozpocz%ciem leczenia produktem 
leczniczym Atoris pacjent powinien stosowa' standardow# diet% ubogocholesterolow#, któr# nale!y utrzymywa' podczas leczenia produktem leczniczym Atoris. Dawki nale!y 
dostosowywa' indywidualnie w zale!no$ci od st%!enia cholesterolu-LDL (LDL-C) przed rozpocz%ciem leczenia oraz za"o!onego celu terapeutycznego i reakcji pacjenta na leczenie. Zwykle 
stosowana dawka pocz#tkowa to 10 mg raz na dob%. Mody&kacji dawek nale!y dokonywa' co 4 tygodnie lub rzadziej. Dawka maksymalna wynosi 80 mg raz na dob%. Pierwotna 
hipercholesterolemia i mieszana hiperlipidemia U wi%kszo$ci pacjentów wystarcza dawka 10 mg produktu leczniczego Atoris raz na dob%. Skuteczno$' terapeutyczn# obserwuje si% w ci#gu 
2 tygodni, a maksymaln# odpowied( osi#ga si% zazwyczaj w ci#gu 4 tygodni. Utrzymuje si% ona podczas d"ugotrwa"ego leczenia. Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna Zalecana 
pocz#tkowa dawka produktu leczniczego Atoris wynosi 10 mg na dob%. Dawki nale!y ustala' indywidualnie, a zmiany dawki nale!y dokonywa' co 4 tygodnie, do osi#gni%cia dawki 40 mg 
na dob%. Nast%pnie mo!na albo zwi%kszy' dawk% do maksymalnej dawki 80 mg na dob% albo podawa' atorwastatyn% w dawce 40 mg na dob% w skojarzeniu z lekami wi#!#cymi kwasy 
!ó"ciowe. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna Dost%pne s# tylko ograniczone dane (patrz punkt 5.1). Dawka atorwastatyny u pacjentów z homozygotyczn# postaci# 
hipercholesterolemii rodzinnej wynosi od 10 mg do 80 mg na dob% (patrz punkt 5.1). Atorwastatyn% nale!y stosowa' u tych pacjentów jako leczenie wspomagaj#ce inne sposoby terapii 
hipolipemizuj#cej (np. aferez% LDL-C) lub wtedy, gdy takie sposoby leczenia s# niedost%pne. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym W badaniach nad prewencj# pierwotn# dawka 
podawanej atorwastatyny wynosi"a 10 mg na dob%. Aby uzyska' st%!enie LDL-C, odpowiadaj#ce aktualnym wytycznym konieczne mo!e by' stosowanie wi%kszych dawek produktu 
leczniczego. Upo#ledzenie czynno#ci nerek Nie ma konieczno$ci dostosowywania dawki (patrz punkt 4.4). Upo#ledzenie czynno#ci w$troby Atoris nale!y stosowa' ostro!nie u pacjentów z 
upo$ledzeniem czynno$ci w#troby (patrz punkty 4.4 i 5.2). Stosowanie produktu leczniczego Atoris jest przeciwwskazane u pacjentów z czynn# chorob# w#troby (patrz punkt 4.3). 
Jednoczesne stosowanie z innymi lekami U pacjentów przyjmuj#cych w skojarzeniu z atorwastatyn# leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia w#troby typu C, 
zawieraj#ce elbaswir z grazoprewirem lub letermowir stosowany w pro&laktyce zaka!e) wirusem cytomegalii, nie nale!y podawa' dawki atorwastatyny wi%kszej ni! 20 mg/dob% (patrz 
punkty 4.4 i 4.5). Nie zaleca si% stosowania atorwastatyny u pacjentów przyjmuj#cych letermowir jednocze$nie z cyklosporyn# (patrz punkty 4.4 i 4.5). Osoby w podesz%ym wieku 
Bezpiecze)stwo stosowania i skuteczno$' zalecanych dawek u pacjentów powy!ej 70 lat s# podobne do wyst%puj#cych w populacji ogólnej. Dzieci i m%odzie" Hipercholesterolemia 
Stosowanie produktu leczniczego u dzieci powinno odbywa' si% pod kontrol# lekarzy specjalistów do$wiadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci. Nale!y regularnie dokonywa' oceny 
stanu zdrowia pacjentów pod k#tem skuteczno$ci leczenia. W populacji pacjentów z heterozygotyczn# postaci# hipercholesterolemii rodzinnej w wieku 10 lat lub starszych, zalecana 
dawka pocz#tkowa atorwastatyny wynosi 10 mg na dob% (patrz punkt 5.1). Dawka mo!e by' zwi%kszona do 80 mg na dob% w zale!no$ci od reakcji na leczenie i tolerancji leku. Dawki 
nale!y dostosowywa' indywidualnie w zale!no$ci od zalecanego celu leczenia w odst%pach 4 tygodni lub d"u!szych. Zwi%kszenie dawki do 80 mg na dob% zosta"o poparte danymi 
pochodz#cymi z bada) klinicznych z udzia"em doros"ych pacjentów oraz ograniczon# ilo$ci# danych pochodz#cych z bada) klinicznych z udzia"em dzieci z heterozygotyczn# postaci# 
hipercholesterolemii rodzinnej (patrz punkty 4.8 i 5.1). Dane pochodz#ce z otwartych bada) dotycz#cych bezpiecze)stwa i skuteczno$ci stosowania u dzieci z heterozygotyczn# postaci# 
hipercholesterolemii rodzinnej w wieku od 6 do 10 lat s# do$' ograniczone. Atorwastatyna nie jest wskazana w leczeniu pacjentów w wieku poni!ej 10 lat. Aktualnie dost%pne dane 
przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2, jednak na ich podstawie nie mo!na wyda' zalece) dotycz#cych dawkowania. Stosowanie innych postaci farmaceutycznych/mocy tego produktu 
leczniczego mo!e by' bardziej odpowiednie w tej grupie pacjentów. Sposób podawania Produkt leczniczy Atoris podawany jest doustnie. Dawk% dobow# atorwastatyny podaje si% w 
ca"o$ci jednorazowo o dowolnej porze, niezale!nie od posi"ków. 4.3 Przeciwwskazania Produkt leczniczy Atoris jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwra!liwo$ci# na substancj% 
czynn# lub na któr#kolwiek substancj% pomocnicz# wymienion# w punkcie 6.1, z czynn# chorob# w#troby lub niewyja$nion#, trwale zwi%kszon# aktywno$ci# aminotransferaz w surowicy 
przekraczaj#c# 3-krotnie górn# granic% normy (GGN), w ci#!y, podczas karmienia piersi# oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosuj#cych skutecznych metod zapobiegania ci#!y (patrz 
punkt 4.6), otrzymuj#cych leki przeciwwirusowe, stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia w#troby typu C, zawieraj#ce glekaprewir z pibrentaswirem. 4.4 Specjalne ostrze$enia i 
%rodki ostro$no%ci dotycz&ce stosowania Wp"yw na w#trob% Przed rozpocz%ciem leczenia, jak równie! okresowo podczas podawania produktu leczniczego, nale!y wykona' okresowe 
badanie kontrolne czynno$ci w#troby. Pacjenci, u których wyst#pi# objawy przedmiotowe i podmiotowe sugeruj#ce uszkodzenia w#troby powinni by' poddani badaniom czynno$ci 
w#troby. Pacjenci, u których stwierdzono zwi%kszenie aktywno$ci aminotransferaz powinni by' monitorowani a! do ust#pienia zaburze). W przypadku utrzymuj#cego si% zwi%kszenia 
aktywno$ci aminotransferaz, wi%kszego ni! trzykrotna warto$' GGN, zalecane jest zmniejszenie dawki lub odstawienie produktu leczniczego Atoris (patrz punkt 4.8). Nale!y zachowa' 
ostro!no$' podczas podawania produktu leczniczego Atoris pacjentom spo!ywaj#cym znaczne ilo$ci alkoholu i (lub) z chorobami w#troby w wywiadzie.  Zapobieganie Udarom Poprzez 
Agresywne Obni!enie St%!enia Cholesterolu (Stroke Prevention by Agressive Reduction in Cholesterol Levels - SPARCL) W dokonanej analizie post-hoc typów udarów u pacjentów bez 
choroby niedokrwiennej serca w wywiadzie, którzy w ostatnim czasie przebyli udar mózgowy lub epizod TIA (przej$ciowy atak niedokrwienny), stwierdzono cz%stsze wyst%powanie 
udarów krwotocznych w grupie pacjentów leczonych atorwastatyn# w dawce 80 mg w porównaniu z grup# otrzymuj#c# placebo. Wzrost ryzyka by" szczególnie zauwa!alny u pacjentów, 
którzy w momencie rozpocz%cia badania mieli w wywiadzie wcze$niejszy udar krwotoczny b#d( zawa" lakunarny. W przypadku pacjentów z wcze$niejszym udarem krwotocznym lub 
zawa"em lakunarnym w wywiadzie stosunek ryzyka i korzy$ci dla stosowania atorwastatyny w dawce 80 mg nie jest jednoznaczny; w takich przypadkach przed rozpocz%ciem leczenia 
nale!y wnikliwie rozwa!y' potencjalne ryzyko wyst#pienia udaru krwotocznego (patrz punkt 5.1). Wp"yw na mi%$nie szkieletowe Atorwastatyna, podobnie jak inne inhibitory reduktazy 
HMG-CoA, mo!e w rzadkich przypadkach wp"ywa' na mi%$nie szkieletowe i powodowa' bóle mi%$niowe, zapalenie mi%$ni i miopati%, która mo!e prowadzi' do rabdomiolizy, stanu 
potencjalnie zagra!aj#cego !yciu. Charakteryzuje si% on znacznym zwi%kszeniem aktywno$ci kinazy kreatynowej (>10 razy GGN), mioglobinemi# i mioglobinuri#, które mog# prowadzi' 
do niewydolno$ci nerek. Bardzo rzadkie przypadki wyst#pienia immunozale!nej miopatii martwiczej (ang. immune-mediated necrotizing myopathy, IMNM) zg"aszano w trakcie leczenia 
niektórymi statynami lub po jego zako)czeniu. Cechy kliniczne IMNM to utrzymuj#ce si% os"abienie mi%$ni proksymalnych oraz zwi%kszona aktywno$' kinazy kreatynowej w surowicy, 
utrzymuj#ca si% pomimo przerwania leczenia statynami. Przed leczeniem Atorwastatyna powinna by' przepisywana z ostro!no$ci# pacjentom, u których wyst%puj# czynniki 
predysponuj#ce do rabdomiolizy. Przed w"#czeniem leczenia statynami nale!y zbada' aktywno$' kinazy kreatynowej (CK) w nast%puj#cych przypadkach: zaburzenia czynno$ci nerek 
niedoczynno$' tarczycy choroby mi%$ni lub wyst%powanie dziedzicznych chorób mi%$ni w wywiadzie rodzinnym wcze$niejsze wyst#pienie dzia"ania uszkadzaj#cego mi%$nie po 
stosowaniu statyn lub &bratów  choroby w#troby w wywiadzie i (lub) spo!ywanie du!ych ilo$ci alkoholu u osób w podesz"ym wieku (powy!ej 70 lat) konieczno$' wykonania takich bada) 
powinna by' rozpatrywana w kontek$cie innych czynników ryzyka predysponuj#cych do wyst#pienia rabdomiolizy w sytuacjach, w których st%!enie statyny w osoczu mo!e by' 
zwi%kszone, np. interakcje (patrz punkt 4.5) oraz specjalne grupy pacjentów, w tym podgrupy genetyczne (patrz punkt 5.2). W takich sytuacjach nale!y rozwa!y' ryzyko rozpocz%cia 
leczenia wzgl%dem mo!liwych korzy$ci, zaleca si% tak!e kontrolowanie objawów klinicznych. Je$li aktywno$' CK jest w oznaczeniu pocz#tkowym istotnie podwy!szona (>5 razy GGN), 
nie nale!y rozpoczyna' leczenia. Pomiar aktywno#ci kinazy kreatynowej Aktywno$ci kinazy kreatynowej (CK) nie nale!y oznacza' po ci%!kim wysi"ku &zycznym oraz w przypadku 
wyst%powania innych przyczyn zwi%kszaj#cych jej aktywno$', poniewa! wówczas w"a$ciwa interpretacja wyników jest bardzo trudna. Je$li podczas pierwszego oznaczania aktywno$' CK 
jest istotnie podwy!szona (>5 razy GGN), pomiaru nale!y dokona' ponownie po 5-7 dniach w celu potwierdzenia wyników. Podczas leczenia Nale!y nakaza' pacjentowi niezw"oczne 
zg"aszanie wyst#pienia bólów mi%$niowych, kurczów lub os"abienia mi%$ni, zw"aszcza, je$li towarzyszy temu ogólne z"e samopoczucie lub gor#czka. Je$li objawy te wyst#pi# u pacjenta 
przyjmuj#cego atorwastatyn%, nale!y oznaczy' aktywno$' CK. Je$li jest ona istotnie podwy!szona (>5 razy GGN), produkt nale!y odstawi'. Je$li objawy ze strony mi%$ni s# znacznie 
nasilone i na co dzie) wywo"uj# dyskomfort u pacjenta, to wówczas, nawet gdy aktywno$' CK jest *5 razy GGN, nale!y rozwa!y' przerwanie terapii. Je$li objawy kliniczne ust#pi#, a 
aktywno$' CK powróci do normy, mo!na rozwa!y' ponowne w"#czenie atorwastatyny lub innej statyny w najmniejszej dawce i przy $cis"ej kontroli klinicznej. Leczenie atorwastatyn# musi 
by' przerwane, je$li wyst#pi istotne podwy!szenie aktywno$ci CK (>10 razy GGN) lub gdy wyst#pi, b#d( podejrzewa si% wyst#pienie rabdomiolizy. Jednoczesne leczenie innymi 
produktami leczniczymi Ryzyko rabdomiolizy zwi%ksza si% podczas stosowania atorwastatyny jednocze$nie z niektórymi produktami leczniczymi, które mog# zwi%ksza' st%!enie 
atorwastatyny w osoczu, takimi jak silne inhibitory CYP3A4 lub bia"ek transportuj#cych (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol, ketokonazol, 
worykonazol, itrakonazol, pozakonazol, letermowir oraz inhibitory proteazy HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir z rytonawirem, itp.). Ryzyko 
miopatii mo!e si% równie! zwi%ksza' podczas jednoczesnego stosowania gem&brozylu i innych pochodnych kwasu &brynowego, leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu 
wirusowego zapalenia w#troby typu C (HCV) (boceprewir, telaprewir, elbaswir z grazoprewirem), erytromycyny, niacyny lub ezetymibu. W miar% mo!liwo$ci nale!y rozwa!y' zastosowanie 
alternatywnych leków (niewchodz#cych w interakcje) zamiast wymienionych powy!ej. W przypadkach konieczno$ci jednoczesnego stosowania wymienionych leków z atorwastatyn# 
nale!y starannie rozwa!y' korzy$ci i ryzyko zwi#zane z jednoczesnym leczeniem. Je$li pacjent otrzymuje produkty lecznicze zwi%kszaj#ce st%!enie atorwastatyny w osoczu, zaleca si% 
zastosowanie mniejszej dawki maksymalnej atorwastatyny. W przypadku silnych inhibitorów CYP3A4 nale!y rozwa!y' zastosowanie mniejszej dawki pocz#tkowej atorwastatyny i zaleca 
si% odpowiedni# obserwacj% kliniczn# pacjenta (patrz punkt 4.5). Atorwastatyny nie wolno podawa' jednocze$nie z produktami leczniczymi zawieraj#cymi kwas fusydowy dzia"aj#cymi 
ogólnoustrojowo ani w okresie 7 dni od zako)czenia leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u których podawanie ogólnoustrojowo kwasu fusydowego uwa!a si% za konieczne, 
leczenie statynami nale!y przerwa' na okres terapii kwasem fusydowym. Istniej# doniesienia o przypadkach rabdomiolizy (w tym niektórych zako)czonych zgonem) w$ród pacjentów 
leczonych kwasem fusydowym w skojarzeniu ze statynami (patrz punkt 4.5). Pacjentowi nale!y zaleci', aby w razie wyst#pienia jakichkolwiek objawów w postaci os"abienia, bólu lub 
tkliwo$ci mi%$ni niezw"ocznie zg"osi" si% do lekarza. Leczenie statynami mo!na wznowi' po up"ywie siedmiu dni, licz#c od daty podania ostatniej dawki kwasu fusydowego. W 
wyj#tkowych okoliczno$ciach, gdy konieczne jest d"ugotrwa"e podawanie ogólnoustrojowe kwasu fusydowego, np. w ramach leczenia ci%!kich zaka!e), potrzeb% jednoczesnego 
stosowania produktu leczniczego Atoris i kwasu fusydowego mo!na rozwa!a' wy"#cznie po szczegó"owej analizie indywidualnego przypadku i pod $cis"ym nadzorem lekarza. Dzieci i 
m"odzie! Nie stwierdzono istotnego klinicznie wp"ywu na wzrost i dojrzewanie p"ciowe w badaniu klinicznym, trwaj#cym przez okres trzech lat, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i 
rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi (patrz punkt 4.8). &ródmi$"szowa choroba p%uc Zg"aszano pojedyncze przypadki $ródmi#!szowej choroby p"uc w 
trakcie leczenia niektórymi statynami, szczególnie w terapii d"ugoterminowej (patrz punkt 4.8). Objawy mog# obejmowa' duszno$', nieproduktywny kaszel i ogólne pogorszenie stanu 
zdrowia (zm%czenie, utrat% masy cia"a i gor#czk%). W razie podejrzenia $ródmi#!szowej choroby p"uc u pacjenta nale!y przerwa' leczenie statynami. Cukrzyca  Niektóre dane wskazuj#, !e 
wszystkie leki z grupy statyn zwi%kszaj# st%!enie glukozy we krwi i u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem wyst#pienia cukrzycy w przysz"o$ci, mog# powodowa' hiperglikemi% o 
nasileniu wymagaj#cym odpowiedniej opieki diabetologicznej. Nad tym ryzykiem przewa!a jednak korzy$' w postaci zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób naczyniowych, a zatem nie 
powinno si% z tego powodu przerywa' leczenia statynami. Pacjentów z grupy ryzyka (pacjentów, u których st%!enie glukozy na czczo wynosi od 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m2, ze 
zwi%kszonym st%!eniem trójglicerydów, z nadci$nieniem t%tniczym) nale!y podda' kontroli klinicznej i biochemicznej zgodnie z wytycznymi. Substancje pomocnicze Atoris zawiera 
laktoz%. Produkt leczniczy nie powinien by' stosowany u pacjentów z rzadko wyst%puj#c# dziedziczn# nietolerancj# galaktozy, brakiem laktazy lub zespo"em z"ego wch"aniania glukozy-
galaktozy. Ten produkt leczniczy zawiera mniej ni! 1 mmol (23 mg) sodu na tabletk%, to znaczy produkt uznaje si% za „wolny od sodu”. 4.8 Dzia'ania niepo$&dane W bazie danych 
kontrolowanych placebo bada) klinicznych dotycz#cych atorwastatyny spo$ród 16,066 pacjentów leczonych przez $rednio 53 tygodnie (8755 atorwastatyna vs. 7311 placebo), 5,2% 
pacjentów w grupie leczonej atorwastatyn# w porównaniu do 4,0% w grupie otrzymuj#cej placebo przerwa"o leczenie z powodu dzia"a) niepo!#danych. W oparciu o dane z bada) 
klinicznych i licznych do$wiadcze) po wprowadzeniu leku na rynek poni!ej przedstawiono pro&l dzia"a) niepo!#danych atorwastatyny. Cz%sto$' wyst%powania dzia"a) niepo!#danych 
ustalono zgodnie z nast%puj#c# zasad#: cz%sto (-1/100, <1/10); niezbyt cz%sto (-1/1000, <1/100); rzadko (-1/10000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000); cz%sto$' nieznana (nie 
mo!e by' okre$lona na podstawie dost%pnych danych). Zaka!enia i zara!enia paso!ytnicze Cz%sto: zapalenie b"ony $luzowej nosa i gard"a. Zaburzenia krwi i uk"adu ch"onnego Rzadko: 
ma"op"ytkowo$'. Zaburzenia uk"adu immunologicznego Cz%sto: reakcje alergiczne. Bardzo rzadko: ana&laksja. Zaburzenia metabolizmu i od!ywiania Cz%sto: hiperglikemia Niezbyt cz%sto: 
hipoglikemia, zwi%kszenie masy cia"a, anoreksja. Zaburzenia psychiczne Niezbyt cz%sto: koszmary senne, bezsenno$'. Zaburzenia uk"adu nerwowego Cz%sto: ból g"owy. Niezbyt cz%sto: 
zawroty g"owy, parestezje, niedoczulica, zaburzenia smaku, amnezja. Rzadko: neuropatia obwodowa. Zaburzenia oka Niezbyt cz%sto: nieostre widzenie. Rzadko: zaburzenia widzenia. 
Zaburzenia ucha i b"%dnika Niezbyt cz%sto: szumy uszne. Bardzo rzadko: utrata s"uchu. Zaburzenia uk"adu oddechowego, klatki piersiowej i $ródpiersia Cz%sto: bóle gard"a i krtani, 
krwawienie z nosa. Zaburzenia !o"#dka i jelit Cz%sto: zaparcia, wzd%cia, niestrawno$', nudno$ci, biegunka. Niezbyt cz%sto: wymioty, ból w górnej i dolnej cz%$ci brzucha, odbijanie si% ze 
zwracaniem tre$ci !o"#dkowej, zapalenie trzustki. Zaburzenia w#troby i dróg !ó"ciowych Niezbyt cz%sto: zapalenie w#troby. Rzadko: cholestaza. Bardzo rzadko: niewydolno$' w#troby. 
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt cz%sto: pokrzywka, wysypka, $wi#d, "ysienie. Rzadko: obrz%k naczynioruchowy. wysypka p%cherzowa, w tym rumie) wielopostaciowy, zespó" 
Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozp"ywna naskórka. Zaburzenia mi%$niowo-szkieletowe i tkanki "#cznej Cz%sto: bóle mi%$ni, bóle stawów, bóle ko)czyn, skurcze mi%$ni, obrz%k 
stawów, ból pleców. Niezbyt cz%sto: ból szyi, zm%czenie mi%$ni. Rzadko: miopatia, zapalenie mi%$ni, rabdomioliza, zerwanie mi%$nia, problemy dotycz#ce $ci%gien, czasami powik"ane 
zerwaniem $ci%gna. Bardzo rzadko: zespó" toczniopodobny. Cz%sto$' nieznana: immunozale!na miopatia martwicza (patrz punkt 4.4). Zaburzenia uk"adu rozrodczego i piersi Bardzo 
rzadko: ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt cz%sto: z"e samopoczucie, os"abienie, bóle w klatce piersiowej, obrz%ki obwodowe, zm%czenie, gor#czka. 
Badania diagnostyczne Cz%sto: nieprawid"owe wyniki bada) czynno$ci w#troby, zwi%kszenie st%!enia kinazy kreatynowej we krwi. Niezbyt cz%sto: obecno$' bia"ych krwinek w moczu. Tak 
jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA w trakcie stosowania atorwastatyny obserwowano podwy!szenie aktywno$ci aminotransferaz w surowicy. Zmiany te by"y 
przewa!nie miernie nasilone, przemijaj#ce i niewymagaj#ce przerwania terapii. Istotne klinicznie (>3 razy GGN) zwi%kszenie aktywno$ci aminotransferaz w surowicy wyst#pi"o u 0,8% 
pacjentów przyjmuj#cych atorwastatyn%. By"o ono zale!ne od wielko$ci dawki atorwastatyny i odwracalne u wszystkich pacjentów. Zwi%kszenie aktywno$ci kinazy kreatynowej (CK) w 
surowicy (>3 razy GGN) zanotowano u 2,5% pacjentów przyjmuj#cych atorwastatyn%. Wyniki te s# podobne do otrzymanych w badaniach klinicznych dla innych inhibitorów reduktazy 
HMG-CoA. Zwi%kszenie aktywno$ci CK (>10 razy GGN) wyst#pi"o u 0,4% pacjentów otrzymuj#cych atorwastatyn% (patrz punkt 4.4). Dzieci i m"odzie! Pro&l dzia"a) niepo!#danych u 
dzieci i m"odzie!y w wieku od 10 do 17 lat leczonych atorwastatyn# by" na ogó" podobny do pro&lu pacjentów, którzy otrzymywali placebo. Najcz%$ciej wyst%puj#cymi dzia"aniami 
niepo!#danymi odnotowanymi w obydwu grupach, niezale!nie od oceny zwi#zku przyczynowego, by"y zaka!enia. Nie stwierdzono istotnego klinicznie wp"ywu na wzrost i dojrzewanie 
p"ciowe w badaniu klinicznym, trwaj#cym przez okres trzech lat, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi. Pro&l 
bezpiecze)stwa i tolerancji u dzieci i m"odzie!y by" podobny do znanego pro&lu bezpiecze)stwa stosowania atorwastatyny u pacjentów doros"ych. Baza danych bezpiecze)stwa 
klinicznego zawiera dane dotycz#ce 520 dzieci leczonych atorwastatyn#, spo$ród których 7 pacjentów by"o w wieku <6 lat, 121 pacjentów w wieku 6–9 lat, a 392 pacjentów w wieku 
10–17 lat. Na podstawie dost%pnych danych cz%sto$', rodzaj i nasilenie dzia"a) niepo!#danych u dzieci s# podobne jak u pacjentów doros"ych. W trakcie leczenia niektórymi statynami 
zg"aszano nast%puj#ce dzia"ania niepo!#dane: Zaburzenia seksualne. Depresja. Pojedyncze przypadki $ródmi#!szowej choroby p"uc, szczególnie w trakcie d"ugotrwa"ego leczenia (patrz 
punkt 4.4). Cukrzyca: cz%sto$' zale!na od obecno$ci lub braku czynników ryzyka (st%!enie glukozy na czczo -5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zwi%kszone st%!enie triglicerydów, nadci$nienie 
t%tnicze w wywiadzie).  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 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. Strona internetowa: https://smz.
ezdrowie.gov.pl Dzia"ania niepo!#dane mo!na zg"asza' równie! podmiotowi odpowiedzialnemu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ(CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO 
OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, .marje/ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S"owenia. 8. NUMERY POZWOLE) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Atoris, 10 mg: pozwolenie nr 9918. Atoris, 
20 mg: pozwolenie nr 9919. Atoris, 40 mg: pozwolenie nr 12493. 9.  DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED!U*ENIA 
POZWOLENIA Atoris, 10 mg, Atoris, 20 mg Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.07.2003 r. wydanego przez Prezesa Urz%du Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Data ostatniego przed"u!enia pozwolenia: 22.01.2014 r. wydanego przez Prezesa Urz%du Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Atoris, 40 mg Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24.10.2006 r. wydanego przez Prezesa Urz%du Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Data ostatniego przed"u!enia pozwolenia: 06.12.2011 r. wydanego przez Prezesa Urz%du Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ+"CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 
23.11.2020 r. Informacja zosta"a przygotowana w dniu 26.04.2021 r. na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego ATORIS z dnia 23.11.2020 r., z któr# nale!y si% zapozna' przed 
zastosowaniem leku. KATEGORIA DOST+PNO"CI: Produkt kategorii Rp – leki wydawane na recept%. 

CENA URZ+DOWA DETALICZNA I MAKSYMALNA KWOTA DOP!ATY PRZEZ PACJENTA ZGODNIE Z: Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, $rodków 
spo!ywczych specjalnego przeznaczenia !ywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzie) 1 maja 2021 r. 

Cena detaliczna wynosi odpowiednio: 9,50 z" dla Atoris® 10 mg 30 tabl.; 28,00 z" dla Atoris® 10 mg 90 tabl.; 13,77 z" dla Atoris® 20 mg 30 tabl.; 25,05 z" dla Atoris® 20 mg 60 tabl.; 39,38 
z" dla Atoris® 20 mg 90 tabl.; 18,47 z" dla Atoris® 30 mg 30 tabl.; 33,93 z" dla Atoris® 30 mg 60 tabl.; 26,52 z" dla Atoris® 40 mg 30 tabl.; 48,32 z" dla Atoris® 40 mg 60 tabl.; 74,05 z" dla 
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mgr farm. 
Marek Tomków

O dyżurach powiedziano 
już niemal wszystko. 
O kubkach na mocz 
i o testach ciążowych 
kupowanych 
pośpiesznie, jakby faceci 
chcieli sprawdzić ciążę, 
zanim się partnerka 
ubierze. O pobudkach 
w środku nocy po 
szczoteczki do zębów 
i o prezerwatywach, 
których nie można kupić 
na pobliskiej stacji 
benzynowej, bo jest po 
prostu drożej. 
O dokładaniu do 
dyżurów, o misji, która 
jak kotwica ciągnie się za 
aptekami trzydzieści lat.

Trzynaście kroków 
do normalności

Słyszymy o starostach (chwalmy za 
nich Najwyższego), którzy rozumieją 
problem, traktując go jako wspólny, 

i o tych, którzy straszą albo prokuratorem, 
albo odbieraniem zezwoleń. Ostatnio 
jeden ze starostów nałożył dwa tysiące 
kary za niestosowanie się do jego uchwał. 
Powiedzieć, że sąd to zaorał, to jak nic nie 
powiedzieć. Całe szczęście, bo już kwoty 
do kilkudziesięciu tysięcy chciał nakładać.

Tymczasem w nudny już nieco temat wkradł 
się nieco inny, nowy wątek. Pewien lekarz, 
zwykle otrzymujący zapłatę za swoją pracę, 
również w nadgodzinach, postanowił skorzy-
stać z misji aptekarzy i wykupić leki w porze 
nocnej. Jako że misjonarze chwilowo odma-
wiali gratisowej służby, miał z tym niejaki 
kłopot. No cóż, pomyślał pewnie, skoro 
obraz mówi więcej niż tysiąc słów, warto 
swoje niezadowolenie okrasić zdjęciem. 
Na fotografii pokazał uniesiony środkowy 
palec wirtualnie skierowany w kierunku 
farmaceutów. Symbol powszechnie znany, 
głównie z amerykańskich filmów.

Tym jednym prostym gestem sprawił, że 
zwykle spokojni aptekarze, którzy ostatnio 
posiedli umiejętność szczepień, szczepili się 
z autorem zdjęcia dość skutecznie. Mówiąc 
krótko, jakby ktoś prętem po kratach 
przejechał. Tradycyjny aptekarski spokój 
i opanowanie gdzieś zniknęło, ludzie się 
zjednoczyli i pojechali po chłopie do białej 
kości. Dość skutecznie, bo następnego 
dnia przeprosił. W sumie wygląda na to, że 
zrozumiał, choć temat prosty nie jest. Zasta-
nawiam się tylko, kto, komu i ile razy będzie 
ten wystawiony środkowy palec pokazywał. 
Liczba kombinacji wydaje się być dość spora.

Czy jest rozwiązanie? Oczywiście, że tak 
i szczerze powiedziawszy, trudno pojąć, 
dlaczego jeszcze nie jest wdrożone. Być może 
stanie się to w najbliższym czasie, ponieważ 
Ministerstwo Zdrowia coraz wyraźniej komu-
nikuje chęć rozwiązania gordyjskiego węzła. 
Piszę delikatnie, żeby znowu nie było, że 
Tomków zamiast pukać, wchodzi z drzwiami. 
Udało się załatwić rzeczy, o których 
kilkanaście miesięcy temu nawet nikomu 
się nie śniło. Wystarczy wspomnieć o szcze-
pieniach. Przecież pół roku temu oficjalne, 
ostrożne wypowiedzi mówiły o możliwości 

szczepień w aptekach za co najmniej 
siedem lat. Dzisiaj po sześciu miesiącach 
„przerywanie ciągłości skóry w aptekach” 
stało się faktem. Ustawa o zawodzie po 
trzech długich dekadach weszła w życie. 
Kiedy o tym mówiliśmy, całkiem sporo 
aptekarzy z grzeczności pokazywało kółko 
na czole, dopiero kiedy nie widziałem. 
Inni robili to na moich oczach. W sumie 
po latach gadania mieli do tego prawo.

Dlaczego zatem temat tak prosty jest 
jednocześnie tak skomplikowany? Przecież 
na podstawie ruchów e-recept w danej 
miejscowości łatwo ocenić faktyczne 
zapotrzebowanie na leki ratujące życie. Na 
wszelki wypadek odrzucić „czasoumilacze 
rozpalające konar” i inne takie, które mogą 
poczekać do rana. Program e-recepty ma 
już kilkanaście miesięcy, więc dane będą 
wiarygodne i precyzyjne. Pozwolą sprawdzić, 
gdzie dyżury są konieczne, a gdzie są 
jedynie chciejstwem i kaprysem. W dodatku 
dane będą pokazywały potrzeby badane 
w trakcie kolejnych fal pandemii, przy 
utrudnionym dostępie do lekarzy. Potem 
sensowna stawka za godzinę i po temacie.

Odkładanie na kolejne miesiące problemu 
nie tylko nie rozwiąże, ale wręcz zaogni 
konflikt. Deklaracja ministra mówiła 
o pierwszym półroczu bieżącego (dodajmy 
dla porządku) roku. Może już czas, 
żeby temat dyżurów stał się kolejnym 
odkreślonym na liście problemów do 
załatwienia? Nie takie rzeczy widzieliśmy...

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

Niekończąca się historia
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Miękkie, twarde czy al dente?

Zawód farmaceuty
i światełko w tunelu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń 
farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub 

hurtowniach farmaceutycznych określa, że punkty 
edukacyjne tzw. twarde zdobywa się podczas 
szkoleń zakończonych „sprawdzianem wery� ku-
jącym wiedzę”. W rozporządzeniu, a także 
w najnowszej ustawie o zawodzie farmaceuty 
dopuszczalne są różne formy zaliczania oraz 
uczestnictwa w kursach, mogą odbywać się 
zarówno stacjonarnie, jak i online.

Skoro wstęp mamy za sobą, to przejdźmy do sedna 
sprawy: po co farmaceucie to szkolenie ciągłe? 
Odpowiedzi, jakie uzyskiwałam, zadając to pytanie, 
są skrajnie od siebie różne. Wersja optymistyczna – 
farmaceuci szkolą się, żeby mieć aktualną wiedzę. 
Wersja pesymistyczna – sztuka dla sztuki. Prawda, 
w mojej opinii, jak zwykle leży pośrodku. Z jednej 
strony nie wyobrażam sobie być farmaceutką, która 
nauczyła się czegoś raz i nie dopuszcza do siebie, że 
wytyczne stosowane kilka lub kilkanaście lat temu 
znacznie się zmieniły. Z drugiej strony – część 
proponowanych kursów to niezbyt urozmaicona 
powtórka ze studiów. Niestety, znacznie częściej 
obserwuję to w przypadku kursów zakończonych 
testem lub egzaminem, czyli tych obowiązkowych. 
Z czego to wynika? Nie wiem, choć się domyślam.

Najpoważniejszym zarzutem pod adresem szkoleń 
(szczególnie tych obowiązkowych) jest brak 
przełożenia zdobytych umiejętności i wiedzy na 
jakość pracy i wynagrodzenie. Z kolei w momencie, 
kiedy pojawia się kurs dający wymierne upraw-
nienia i możliwość dodatkowej pracy o punktach 
cicho sza. O czym mowa? Oczywiście o kursie 
szczepień przeciwko COVID-19, ale jak się okazuje 
– nie tylko. Osobliwy system przyznawania 
punktów dotyczy też np. doktoratów. Przyznawane 
są punkty miękkie, pomimo tego, że obrona pracy 
doktorskiej to... taki egzamin.

Kurs, aby był punktowany, musi spełniać wymogi 
zawarte w rozporządzeniu. Szkolenie dotyczące 
szczepień było organizowane przez Centrum 
Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CKMP jest 
jednostką akredytowaną) oraz było złożone 
zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. 
Załącznik do rozporządzenia w sprawie ciągłych 
szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach 
lub hurtowniach farmaceutycznych określa 
również wartość punktową, jaką można uzyskać po 
ukończeniu kursu. Udział w kursach prowadzonych 
metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń oznacza 

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania 
kursu, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyj-
nych za cały kurs. W przypadku udziału w kursach 
prowadzonych za pośrednictwem sieci interne-
towej z ograniczonym dostępem – 1 punkt 
edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie 
więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych za cały 
kurs. W obu przypadkach wystarczające jest 
poświadczenie odbycia kursu w postaci zaświad-
czenia wydanego przez jednostkę szkolącą. 
W przypadku szkoleń online do przyznawania 
certy� katów uprawniona jest również Okręgowa 
Izba Aptekarska lub Naczelna Izba Aptekarska.

Część teoretyczna według organizatora to 
ok. 7 godzin dydaktycznych. Ta część odbywała się 
przez internet ze względu na sytuację epidemiczną, 
nie ma to jednak wpływu na punktację, ponieważ 
zarówno w wariancie mniej i bardziej korzystnym 
nadal mieścimy się w limicie. Część ta została 
zakończona testem, którego pozytywny wynik był 
obowiązkowy, aby móc realizować część prak-
tyczną. Z kolei część praktyczna to 4 godziny 
dydaktyczne w trybie stacjonarnym w formie 
ćwiczeń, więc limit jest tutaj wyższy (20 punktów). 
Uczestnictwo w tej części kursu, jak już wspo-
mniałam, nie było możliwe bez zaliczenia testu 
w części teoretycznej. Można pokusić się zatem 
o stwierdzenie, że obie części są integralnymi 
częściami kursu i ukończenie tylko jednej części 
oznacza niezaliczenie całości. Łatwo policzyć, że 
kurs potencjalnie jest „wart” w całości 11 punktów 
edukacyjnych.

Bardzo osobliwe jest to, że w sytuacji, kiedy po raz 
pierwszy mieliśmy okazję uczestniczyć w kursie, po 
którym nabywa się realnych uprawnień, nie zostały 
do tej pory przyznane punkty edukacyjne. 
Rozumiem kwestię, że uprawnienie przyznane jest 
czasowo i nadane jest na czas epidemii. Pomijam 
też kwestię realnego wykorzystywania uprawnienia 
tu i teraz, ponieważ na temat stawek, rodzaju 
składanych propozycji i wielu innych kwestii 
dotyczących szczepień można byłoby spokojnie 
zebrać materiał na oddzielny felieton. Nie zmienia 
to jednak faktu, że farmaceuci poświęcili na 
zdobycie nowych uprawnień czas, dokładnie tak 
samo jak w przypadku innych kursów, a tematykę 
kursu spokojnie można zaklasy� kować jako 
związaną ze zdrowiem publicznym. Zatem nasuwa 
się pytanie: jak to jest z tymi punktami?

mgr farm. 
Paulina Front

Każdy farmaceuta jest 
zobowiązany do 

szkolenia ciągłego 
i zdobywania punktów 
edukacyjnych. Punkty 

potocznie nazywane są 
miękkimi i twardymi.
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Dzień z życia hurtownika

mgr farm. 
Mateusz Szamałek
farmaceuta logistyk, 
założyciel Sekcji
Pracowników Hurtowni
Farmaceutycznych
Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej
i członek zarządu
Stowarzyszenia
na Rzecz Dobrej Praktyki 
Regulacyjnej GRP

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

W ciągu ostatnich trzech lat 
napisałem 27 artykułów 
i felietonów poświęconych 
różnym zagadnieniom 
w farmacji obserwowanym 
z perspektywy magistra 
w hurtowni. Większość 
tekstów dotyczyła przede 
wszystkim tego, z czym na 
co dzień zmaga się 
„statystyczny” kierownik 
hurtowni farmaceutycznej.

Cel, który mi przyświeca podczas pisania, 
jest bardzo konkretny: przybliżyć kole-
żankom i kolegom po fachu specy� kę 

pracy i obowiązków hurtowników. Nadal jednak 
spotykam się z pytaniem: ale właściwie czym ty 
się zajmujesz? Może więc czas na opowieść 
z perspektywy mojego „statystycznego” dnia 
pracy?

5:00 POBUDKA

Codziennie, niezależnie od dnia tygodnia i pory 
roku. Po prostu lubię zacząć wcześnie dzień. 
I lubię zacząć go od zrobienia czegoś dla siebie. 
To ładuje akumulatory, by potem móc nawet 
przez cały dzień robić coś dla innych. A więc 
kawa i poranny trening w pobliskim lesie. Jednak 
muszę przyznać, że do tej kawy lubię też 
rozpocząć aktywności zawodowe. Pewnych 
spraw nie ma co odkładać na później. Zawodowy 
poranek to czas, gdy spływają do mnie różne 
raporty, np. przegląd temperatur magazyno-
wania. To dobry moment na ich przejrzenie, 
zwłaszcza że wystarczy tylko otworzyć laptop, 
gdzie mam dostęp do wszystkich systemów – 
zawsze i z dowolnego miejsca. O poranku 
czasem też trzeba podjąć jakieś działania 
specjalne, jeśli w nocy przytra� ło się nietypowe 
zdarzenie. Hurtownia działa przecież 24 godziny 
na dobę, a nocki są bardzo intensywne, aby 
apteki mogły otrzymać zamówiony poprzed-
niego dnia wieczorem towar na dzisiejszy 
poranek.

8:00 TELEFONY

Choć ta godzina jest u mnie zarezerwowana na 
czynności „przygotowawczo-domowe” (szybkie 
zakupy, śniadanie, prasowanie koszuli, odprowa-
dzenie dziecka do przedszkola), pewne aktyw-
ności zawodowe też się dzieją. A konkretnie pod 
postacią telefonów, zwykle z pilnymi sprawami – 
skoro tak od rana. Dobrze, jeśli pierwsze działania 
można załatwić jeszcze z samochodu, choć to 
niestety utrudnia poranną sesję z ulubionymi 
audiobookami. Telefony, których dziś odbiorę co 
najmniej kilkanaście, dotyczą bardzo różnych 
spraw: konsultacje, zapytania, jak i co zrobić, 
zaproszenia na spotkania, uzgadnianie terminów, 
prośby o sprawdzenie itp., itd. Trzeba mieć 
wygimnastykowaną pamięć, żeby bez notatek 
 poukładać sobie to wszystko w głowie.

9:00 BIURO

Czyli start pracy w klasycznym tego słowa 
rozumieniu. Spotkanie z najbliższymi współpra-
cownikami i rozdzielenie zadań – o ile jest taka 
dziś potrzeba, ponieważ zwykle każdy dokładnie 
wie, co ma zrobić. Przy � rmowej kawie czas też na 
odpowiedzi na pierwsze z   dziesiątków maili tego 
dnia. Będą spływać z częstotliwością ok. 10 na 
godzinę. Odejście od komputera nawet na 
kilkadziesiąt minut powoduje więc kumulację 
korespondencji. Co jest w tych wiadomościach? 
Przeróżne zapytania, prośby o opinie, zgody, 
decyzje. Przetwarzam je wszystkie na udzielane 
odpowiedzi. Tych dziennie bywa nawet do 40. 
Czasem więc mam wrażenie, że pracuję 
w „sortowni maili”, choć takiej szczególnie 
odpowiedzialnej, bo przerabiającej zapytania na 
decyzje. Pisane wiadomości są zatem czynnikiem 
sprawczym, a z uwagi na formę – również 
i „dowodem w sprawach”.

10:00 MAGAZYN

Teraz czas na klasyczne „kierownikowanie” 
w hurtowni farmaceutycznej. Obchód magazynu 
i przegląd procesów gospodarskim okiem wraz 
z kierownikiem logistyki. Kontrola stanu przestrzeni 
ładownej pojazdów podstawionych pod rampy 
załadunkowe. Szybki przegląd losowo wybranych 
dokumentów z przyjęcia towarów. Zatwierdzenie 
zwrotów do redystrybucji. Ocena i decyzje 
dotyczące zgłoszonych reklamacji. Czyli przejście 
wzdłuż procesu i wery� kacja punktów kontrolnych.
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W PIGUŁCE

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

12:00 SPOTKANIA, SPOTKANIA, 
SPOTKANIA

Praca farmaceuty w hurtowni, choć niewątpliwie 
biurowa, to też nadal praca z ludźmi. Oczywiście 
nie z pacjentami, ani też klientami w takim 
zakresie, jak to się dzieje w aptekach. Ale nie ma 
dnia bez intensywnych spotkań z personelem. 
A zatem: prowadzenie szkoleń dla magazynierów, 
uzgodnienia operacyjne z kierownictwem 
logistyki i transportu, telekonferencje w grupie 
jakościowców dla utrzymania jednolitych 
standardów. A pomiędzy spotkaniami: pisanie 
notatek, podsumowań, raportów.

14:00 PROJEKTY

Jeśli do tej pory wszystko poszło zgodnie 
z planem i nie ma tego dnia żadnych nietypowych 
pilnych zdarzeń wymagających niezwłocznej 
interwencji Osoby Odpowiedzialnej, popołudnie 
to dobry czas na prace projektowe: nowe 
procedury, karty kontroli zmiany, analizy ryzyk. Bo 
przecież w farmacji nie ma stagnacji. Otoczenie 
zmienia się bez przerwy, więc i w takim trybie 
trzeba się dostosowywać do okoliczności. A jeśli 
nie ma projektów, to zawsze znajdą się jakieś inne 
dokumenty do uzupełnienia: okresowy przegląd, 
karta działań korygująco-zapobiegawczych, raport 
z wery� kacji...

16:00 POPOŁUDNIOWE CIEKAWOSTKI

Wydaje się, że można kończyć zadania biurowe na 
dziś. Teczka spakowana, kubki umyte, sprzęt na 

biurku poukładany, ale zaraz... właśnie wpadło: 
wycofanie/nietypowe zapytanie klienta/pilna 
prośba o dane (niepotrzebne skreślić). No to 
jeszcze szybkie „klik, klik” i temat załatwiony/klient 
obsłużony/zadanie zrealizowane. Można już 
spokojnie wracać do domu.

18:00 POSZUKIWANY, POSZUKIWANA

Choć hurtownia działa w trybie 24/7, jej farma-
ceuci pracują w trybie jednozmianowym. 
Popołudnie to zatem zawsze mój czas poza pracą. 
To jedna z istotniejszych różnic w organizacji dnia 
w porównaniu z pracą aptekarza. Ale nie ma nic za 
darmo, bo czasem i o tej porze Osoba Odpowie-
dzialna bywa poszukiwana, ponieważ jej decyzja 
jest właśnie wtedy niezbędna. Nie ma to więc jak 
szybki rzut oka na telefon/mail: czy czasem ktoś 
mnie nie potrzebuje?

21:00 PLAN NA JUTRO

Wieczorny przegląd kalendarza pozwala efek-
tywnie zaplanować kolejny dzień. Czy mam jutro 
spotkania? Na którą dotrzeć do biura? A może 
jutro pozałatwiam wszystkie sprawy zdalnie 
z domu? Chyba że trzeba pojechać gdzieś dalej: 
audyt zewnętrzny w innej hurtowni, gospodarska 
wizyta w komorze przeładunkowej, szkolenie 
w centrali? Kalendarz zawodowy musi być zgrany 
z rodzinnym. Jedno jest pewne: nudy nie będzie.

Pacjenci, 
nie konsumenci
Wiele razy pisaliśmy o  tym, że ponowione zostaną próby, 
by zalegalizować sprzedawanie leków na receptę przez 
internet – po sejmowej wrzutce sprzed kilku lat można było 
przypuszczać, że to tylko kwestia czasu. I tak jest w rzeczywi-
stości. Forum Obywatelskiego Rozwoju powróciło do tematu, 
twierdząc, że byłaby to doskonała odpowiedź na pandemię. 
By uzasadnić swą tezę, Forum przygotowało komunikat nazy-
wający ten pomysł „potrzebną prokonsumencką zmianą”. 
Tyle że w  aptekach nie ma konsumentów, są pacjenci. I  na 
tym można zakończyć dyskusję o  kompetencjach Forum 
co do rynku aptecznego. Co nie wyklucza, że za jakiś czas 
Forum lub jakieś inne ciało będzie się starało udowodnić, że 
sprzedaż leków na receptę przez internet jest niezbędna.
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Szczepienia w aptekach

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

Przygotowała: Małgorzata Grosman

Nie można bez zezwolenia
Czytelna informacja dla tych, którzy nie przejmują się przepisami – spółka, której 
apteka działała pomimo cofnięcia jej zezwolenia, ma zapłacić 200 tys. zł kary. Nie 2 tys.,
nie 20 tys., a  200 tys. Sprawa sięga 2015 r. WIF cofnął wtedy spółce zezwolenie 
na prowadzenie apteki za sprzedaż leków do podmiotów nieuprawnionych. Jego 
stanowisko utrzymał w mocy GIF, tymczasem apteka dalej pracowała, bo wystąpiła 
do WSA o wstrzymanie decyzji WIF. Decyzja, po myśli spółki, zapadła dopiero później. 
Jednak wyrok WSA dotyczący meritum, który zapadł w związku ze skargą na decyzję 
cofającą zezwolenie, już spółki nie ucieszył – sąd ją oddalił. Podobnie postąpił NSA 
ze skargą kasacyjną. Spółka musiała więc aptekę zamknąć. Teraz musi też zapłacić 
karę, choć złożyła po drodze wniosek o wstrzymanie decyzji GIF w sprawie zapłaty. 
Najpierw WSA, a niedawno także NSA uznały jej wniosek za niezasadny.

Przy okazji przygotowywania farmaceutów do szczepień przeciwko 
COVID-19 powrócił też w  publicznym obiegu temat szczepień 
wykonywanych w  aptekach. W  kwietniu nie było jeszcze wytycz-
nych odnośnie do wymogów lokalowych dla aptek, które chciałyby 
szczepić, jednak prezydent Andrzej Duda mówił, że rozpoczęcie 
szczepień w aptekach możliwe jest mniej więcej w połowie maja. 
W ustawie w sprawie szczepień tak na ten temat napisano, że od 
razu możliwe byłoby wprowadzenie do aptek różnych szczepień, 
nie tylko tych przeciwko COVID-19. Ale doszło do tego poprzez 
wrzutkę, którą źle oceniło senackie biuro prawne. Sposób sformuło-
wania tego zapisu budził też pytanie, czy Sejm właśnie tego chciał, 
czy miał na myśli jednak tylko szczepienia przeciwko COVID-19. 
W efekcie senatorowie zagłosowali za usunięciem z procedowanej 
ustawy zapisu o możliwości wykonywania szczepień w aptekach. 
Projekt ustawy wrócił do Sejmu. Posłowie jednak nie mieli tylu 
wątpliwości co senatorowie i ustawa otwierająca drogę do szcze-
pień w  aptekach została przyjęta. Teraz zajmie się nią Prezydent 
RP. 24 maja Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporzą-
dzenia w  sprawie wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal 
apteki. Szczepienia będą mogły odbywać się w  pomieszczeniu 
administracyjno-szkoleniowym lub izbie ekspedycyjnej.

Niespodziewany 
sprzymierzeniec farmaceutów
Konfederacja Lewiatan, organizacja biznesowa, wypowiedziała się przeciwko 
pomysłowi Ministerstwa Zdrowia planującego umożliwienie zakupu leków 
w  hurtowniach farmaceutycznych domom opieki społecznej, domom dziecka, 
schroniskom dla bezdomnych i  izbom wytrzeźwień. Lewiatan skomentował, że 
wcielenie tego pomysłu w życie może oznaczać niekontrolowany wywóz leków za 
granicę, wprowadzenia do obrotu leków sfałszowanych i pogorszenie się sytuacji 
finansowej aptek. To stanowisko jest zbieżne z  reprezentowanym przez środo-
wisko farmaceutyczne. I  zaskakuje, choć nie bardziej niż pomysł ministerstwa, 
otwierający szeroko drzwi do organizacji nowych ścieżek odwróconego łańcucha 
dystrybucji leków.

F L E S Z
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D Y Ż U R Y  A P T E C Z N E

Technika zdartej płyty to 
wielokrotne powtarzanie 

tego samego 
sformułowania – zdania, 

opinii, planu. 
Wykorzystywana jest 

w negocjacjach, w których 
jedna ze stron nie chce 

ustąpić ani na krok. Jednak 
rozmowa trwa, więc druga 
strona bierze to przez jakiś 

czas za dobrą monetę. 
Potem zostaje z niczym. 

Niestety, takie są też jak do 
tej pory efekty dyskusji nad 

dyżurami aptek. 
Ministerstwo Zdrowia od 

lat deklaruje, że sprawę 
rozwiąże, ale nic się nie 
zmienia. Czy niedawna 

zapowiedź wiceministra 
zdrowia coś w tej kwestii 

zmieni?

Dyżury. Kolejna runda
Pisanie o dyżurach 

i o problemach, które 
wywołują obowiązujące 

przepisy, jest trudne. Bo na rynku 
aptecznym wiele się dzieje, wiele 
się zmienia, a tu nuda. Ciągle to 
samo. Padają różne obietnice 
i zapowiedzi, trwają rozmowy, 
prowadzone są analizy, a potem 
cała aktywność zamiera. Przy 
okazji tworzenia kolejnych 
harmonogramów dyżurów 
przez rady powiatów sytuacja się 
zaognia, pojawiają się ostre pisma 
i wypowiedzi. Potem farmaceuci 
z konkretnych powiatów próbują 
ustalić wspólne stanowisko. 
Czasem dochodzą do porozu-
mienia, czasem nie. Czasem ktoś 
z porozumienia się wyłamuje, 
bo boi się konsekwencji. Gróźb, 
że powiatowa władza zrobi 
porządek z niedyżurującymi.

Wszystko to wiemy od lat, tylko 
czasem coś jeszcze zaskakuje. 
Jakiś nowy argument albo nawet 
stary, ale wcześniej publicznie 
nienagłaśniany. Albo pandemia, 
która sprawiła, że przez chwilę 
rady powiatów cieplej patrzyły 
na sprawę dyżurów. Wszystko 
to trwa zwykle jednak zaledwie 
przez moment, a potem 
wraca do dawnego nurtu. 
Po roku pandemii, podczas 
której rodziła się nadzieja na 
pozytywne zmiany w tej kwestii, 
farmaceuci i apteki są w tym 

samym miejscu co 12, 24, 36 
i więcej miesięcy wcześniej.

MIAŁ NASTĄPIĆ PRZEŁOM

Cofnijmy się do kwietnia 2020 r.  
W Ministerstwie Zdrowia był 
wtedy jeszcze Janusz Cieszyński, 
który deklarował wypracowanie 
wraz z farmaceutami 
kompromisu w sprawie nocnych 
dyżurów aptek. Przyznawał, że 
dostał od NIA wystąpienie doty-
czące potrzeby zmiany regulacji 
prawnych dotyczących dyżurów 
oraz że będzie ono analizowane. 
W dobie koronawirusa, po 
latach nadmiernych obciążeń 
nakładanych na apteki, nieade-
kwatnych do potrzeb pacjentów 
i nieuzasadnionych ekono-
micznie, miał nastąpić przełom.

Dziś trzeba napisać jasno, że 
żaden przełom, jak dotąd, nie 
nastąpił. Obietnice Cieszyńskiego 
upadły wraz z jego nagłym 
i niespodziewanym odejściem 
z resortu. Choć pewnie wcześniej, 
tyle że kulisy sprawy nie wyszły 
na jaw. Tak w każdym razie 
można się było domyślać już 
w maju ubiegłego roku, gdy NRA 
przyjęła uchwałę zakładającą 
zmianę zasad i warunków 
pełnienia dyżurów przez apteki. 
Domagała się w niej, by plany 
dyżurów tworzyli wojewodowie, 
biorąc pod uwagę możliwości 
kadrowe poszczególnych 
aptek. Określiła też stawkę za 
dyżury. Uznała, iż podmiotowi 
prowadzącemu aptekę, zobo-
wiązanemu do dyżurowania, 
powinno przysługiwać z tego 
tytułu wynagrodzenie ryczałtowe 
finansowane ze środków NFZ 
w wysokości trzykrotności 
minimalnej stawki za godzinę. 
Oznaczałoby to więc, że wraz 
ze wzrostem minimalnego 
wynagrodzenia stawka ta byłaby 
waloryzowana. Przykładowo 
– w roku 2020, gdy stawka 

minimalna brutto ustalona 
była na poziomie 17 zł, wyna- 
grodzenie ryczałtowe za 
godzinę sięgałoby 51 zł 
brutto, za 12-godzinny dyżur 
nocny – 612 zł. W bieżącym roku 
wynagrodzenie to wyniosłoby 
natomiast 54,90 zł za godzinę 
(stawka minimalna 18,30 zł) 
i 658,80 zł za 12-godzinny dyżur.

DODAĆ JAKIŚ BAT?

Potem nastąpiła jednak cisza. 
Stosunkowo niedawno „zakłóciły” 
ją jedynie dwie poselskie 
interpelacje. Ich autorzy, jak 
wynika z treści interpelacji, byli 
negatywnie nastawieni wobec 
niedyżurujących aptek. Być może 
napisane zostały po interwen-
cjach pacjentów zezłoszczonych 
zamkniętymi drzwiami aptek. 
Posłowie pytali w każdym razie 
o możliwość egzekwowania 
obowiązku dyżurowania i zmiany 
w prawie, które by to umożliwiły. 
W opinii interpelujących posłów 
– można się było domyślić na 
podstawie tych pytań – należa-
łoby więc dodać do przepisów 
jakiś bat na niedyżurujących, 
by sprawa była załatwiona.

I tu niespodzianka. Wiceminister 
zdrowia Maciej Miłkowski zamiast 
bata mgliście zaproponował 
marchewkę. Odpowiadając 
na interpelacje, przyznał, że 
zasadniczym źródłem braku 
woli dyżurowania przez niektóre 
apteki oraz ich personel jest to, że 
działalność ta nie jest opłacalna 
w satysfakcjonującym stopniu. 
I w związku z tym napisał, iż 
„do wyobrażenia jest (nie 
przesądzając, czy takie, czy inne 
rozwiązania są przedmiotem 
analiz i będą przedmiotem 
ewentualnych dalszych prac) 
możliwość określenia jakiegoś 
trybu finansowania czy 
dodatkowego dofinansowania 
prowadzenia dyżurów”. 
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Pisanie o dyżurach 
i o problemach, które 
wywołują 
obowiązujące przepisy, 
jest trudne. Bo na 
rynku aptecznym 
wiele się dzieje, wiele 
się zmienia, a tu nuda. 
Ciągle to samo. Padają 
różne obietnice 
i zapowiedzi, trwają 
rozmowy, prowadzone 
są analizy, a potem 
cała aktywność 
zamiera.

D Y Ż U R Y  A P T E C Z N E

Wiceminister dodawał też, że 
do resortu kierowane są takie 
oczekiwania czy nawet żądania, 
czym dowodził, że sprawa jest 
mu doskonale znana, tak samo 
jak różnorodne propozycje 
rozwiązania problemu.

APTEKI CHĘTNIE POMOGĄ

Poza posłami nikt jednak chyba 
nie był tym stanowiskiem 
zdumiony. Fakt, część radnych 
powiatowych wypowiadających 
się na temat dyżurów aptek 
sprawia wrażenie osobiście 
dotkniętych niedyżurowaniem 
przez apteki i z tego powodu 
wypowiada im „wojnę”, jednak 
wielu odetchnęło pewnie 
z ulgą. Bo w praktyce rady 
powiatów jedynie się ośmieszają, 
przygotowując harmonogramy, 
których apteki nie realizują. 
Niejednokrotnie przedstawiciele 
powiatów przyznawali przecież, 
że tworzą je, bo rady obliguje 
do tego prawo, a co dalej, to już 
nie ich problem. Jedni z przeko-
naniem, że za niedyżurowanie 
nie ma sankcji, inni po prostu 
dlatego, że mają świadomość 
absurdalności obowiązujących 
przepisów. I tego, że skoro 
państwo czy powiaty domagają 
się dyżurów, to jest to problem 
państwa i powiatów, nie tylko 
aptek, jak te dyżury zorgani-
zować. A apteki, przynajmniej 
niektóre, chętnie w tym pomogą, 
jeśli ktoś za dyżury zapłaci.

SKORO BRAKUJE ZA 
DNIA…

Takie stanowisko prezentuje 
też Związek Powiatów Polskich. 
Związek porozumiał się z samo-
rządem aptekarskim już kilka lat 
temu, bo rozumie problemy tego 
rynku i jednocześnie bezsilność 
powiatów, zmuszonych 
przepisami do przygotowywania 
harmonogramów dyżurów. 
Jeśli nie samodzielnie, to od 
farmaceutów dowiedział się, że za 
wzrostem liczby aptek nie poszedł 
wzrost liczby farmaceutów, bo 
nikt młodzieży nie zachęca do 

studiowania farmacji, a liczba 
miejsc na studiach pozostaje 
ograniczona. Bardziej odpowiada 
więc liczbie aptek, o której 
farmaceuci mówią od jakiegoś 
czasu jako o docelowej, niż tej, 
którą mamy teraz i mieliśmy 
rok, dwa czy pięć lat temu 
w związku z parciem biznesu, by 
otwierać wciąż nowe placówki.

A to brak farmaceutów przyczynił 
się przecież do „zastępowania” ich 
technikami farmaceutycznymi; 
samodzielną pracą tych drugi 
w aptekach pod nieobecność 
farmaceutów (choć czasem 
też, trzeba dodać, było i jest to 
spowodowane chęcią zaoszczę-
dzenia na pensji farmaceutów 
przez właścicieli aptek). Państwo 
o tym wie od dawna – po prostu 
nie mogło nie wiedzieć, ale 
poprzestawało na pohukiwaniu. 
Nie wzmacniając należycie 
kadrowo i finansowo inspekcji 
farmaceutycznej, pozwalało 
i nadal pozwala na nierespekto-
wanie przepisów w tym zakresie. 
Nie reagowało na spadającą 
liczbę farmaceutów przypada-
jących na statystyczną aptekę. 
A w odniesieniu do konkretnych 
placówek nie reagowało na to, 
że jest ona za niska w stosunku 
do godzin pracy nawet za dnia, 
tym bardziej z uwzględnieniem 
dyżurów. Bo skoro nie miał 
w nich kto pracować za dnia, 
skąd mieliby wziąć się farmaceuci 
dyżurujący w nich po nocach?

RESORT NIE KWESTIONUJE 

Dlatego z uwagą słuchaliśmy 
wiceministra Miłkowskiego, 
mówiącego przy okazji odpo-
wiedzi na poselskie interpelacje, 
że resort nie kwestionuje zasad-
ności postulatów farmaceutów 
wskazujących na konieczność 
zmian w przepisach regulujących 
obecnie pełnienie dyżurów. 
I dodającego, że w szczególności 
nowelizacji wymagają przepisy 
dotyczące sposobu ustanawiania 
grafików dyżurów, jak i kwestie 
wynagradzania za dyżury 
podmiotów prowadzących 

apteki. Choć fakt – to już starsze 
dzieje. Wiceminister deklarował 
to rzecznikowi małych i średnich 
przedsiębiorstw, który z kolei 
otrzymał pismo od NIA, 
w którym sformułowano 
zarzut niezgodności przepisów 
dotyczących dyżurów z konstytu-
cyjną zasadą demokratycznego 
państwa prawnego.

Wiceminister przyznał, że 
możliwość skorygowania prze-
pisów istnieje, jednak zastrzegał 
natychmiast, że zarzut niekonsty-
tucyjności jest chybiony. Mówił, 
bo Trybunał Konstytucyjny 
wielokrotnie wypowiadał się 
w sprawie konstytucyjności 
tego typu rozwiązań, 
orzekając, iż wolność działalności 
gospodarczej nie ma charakteru 
absolutnego i podlega 
ograniczaniu ze względu na 
ważny interes publiczny. Z tym 
że w przypadku uchwalania 
harmonogramów pracy aptek 
ten interes nie jest w ogóle 
lub należycie wykazywany.

Pomimo pandemii, a może po 
trosze dzięki niej (za sprawą 
dostrzeżenia roli farmaceutów 
i aptek w systemie ochrony 
zdrowia i ich postawy podczas 
pandemii), padła w każdym razie 
zapowiedź dyskusji nad różnymi 
wariantami rozwiązania kwestii 
dyżurów. Nikt, co prawda, nie 
uderzył się w piersi i nie prze-
prosił za to, że tak długo temat 
leżał odłogiem, ale to przywra-
cało nadzieję, że nie umarł. Jak 
kilka lat temu wraz z odejściem 
z resortu wiceministra Marcina 
Czecha i w minionym roku, gdy 
wiceminister Cieszyński coś zapo-
wiedział, ale niczego nie zdziałał.

WIELE SIĘ DZIAŁO

A przecież od tamtego czasu 
wiele się działo. NSA uznał za 
nieważną uchwałę powiatu 
w sprawie rozkładu godzin 
pracy aptek. Sprawa dotyczyła 
roku 2016. Powiat przyjął wtedy 
harmonogram pracy aptek, 
pytając o zdanie burmistrzów 
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Od lat wiadomo, że 
harmonogramy są nie 

tylko zbędne, że często 
są wadliwie 

konstruowane, ale 
również to, że 

uchwalane bywają bez 
respektowania zapisów 
prawa, na przykład bez 

zapytania właściwej 
izby aptekarskiej 
o opinię czy bez 

uzasadnienia lub 
z lakonicznym 

uzasadnieniem, które 
niczego nie wyjaśnia.

D Y Ż U R Y  A P T E C Z N E

i wójtów oraz izbę aptekarską, ale 
opinii tej ostatniej nie wziął pod 
uwagę. No i w żaden sposób swej 
decyzji o dyżurach nie uzasadnił, 
co naruszało prawo. Jedna 
z farmaceutek wezwała radę do 
usunięcia tego naruszenia. Rada 
odmówiła. Wtedy właścicielka 
apteki zaskarżyła uchwałę do 
WSA, prosząc o stwierdzenie jej 
nieważności. Zarzuciła radzie 
naruszenie prawa materialnego 
poprzez błędną wykładnię prawa 
i ustalenie dyżurów nieuzasad-
nionych potrzebami miejscowej 
ludności, a więc bez istnienia 
ważnego interesu publicznego, 
oraz poprzez niezastosowanie 
przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej 
i pominięcie uzasadnionych 
interesów właściciela apteki 
poprzez zobowiązanie go 
do pełnienia bezpłatnych 
dyżurów. WSA nie przyznał jej 
racji, ale NSA, do którego się 
odwołała – już tak. Bo uchwała 
powinna mieć uzasadnienie, 
a nie miała. „Niedopuszczalne 
jest więc podejmowanie 
uchwał organów samorządu 
bez ujawnienia przyczyn 
przemawiających za konkretnym 
rozstrzygnięciem” – napisał NSA 
w wyroku. Tyle wystarczyło, 
by starostwo przegrało.

KOLEJNY KROK? 
ZREZYGNOWAŁA Z WALKI

Farmaceutka zastanawiała się 
wtedy, czy nie zrobić kolejnego 
kroku i nie wystąpić do powiatu 
o odszkodowanie za dyżury, 
do których pełnienia była 
przymuszana i w związku 
z którymi ponosiła rozmaite 
koszty, a nawet straty.

– Wystosowałam z prawnikiem 
pismo do powiatu o odszko-
dowanie za te dyżury, ale 
w odpowiedzi napisano nam, 
że powiat nie ma na ten cel 
środków – mówi dzisiaj. Czyli 
powiat, choć przegrał, nie 
zamierzał z własnej woli naprawić 
popełnionej szkody. Może 

też z obawy, że z podobnymi 
roszczeniami wystąpią i inni 
właściciele aptek. W związku 
z brakiem chęci polubownego 
załatwienia sprawy farmaceutce 
pozostała tylko możliwość 
ponownego wkroczenia na 
drogę sądowa, by dochodzić 
odszkodowania za dyżury. I na 
tym etapie zrezygnowała z walki.

Wielka szkoda, bo taka sprawa 
miałaby ogromne znaczenie dla 
wszystkich farmaceutów i właści-
cieli aptek. Od lat wiadomo 
bowiem, że harmonogramy 
są nie tylko zbędne, że często 
są wadliwie konstruowane, ale 
również to, że uchwalane bywają 
bez respektowania zapisów 
prawa, na przykład bez zapytania 
właściwej izby aptekarskiej 
o opinię czy bez uzasadnienia lub 
z lakonicznym uzasadnieniem, 
które niczego nie wyjaśnia. Rady 
niektórych powiatów od dawna 
zachowują się jednak tak, jakby 
wymóg uzasadniania uchwał 
o dyżurach ich nie obowiązywał. 
Wyrok NSA we wspomnianej 
sprawie zadaje kłam tej tezie.

PRZYMUSZENIE DO 
WYKONANIA OBOWIĄZKU

Teraz jest kolejna sprawa. 
Starosty, który nałożył karę 
na właściciela apteki w celu 
przymuszenia do wykonania 
obowiązku pełnienia dyżurów 
zgodnie z harmonogramem 
sporządzonym przez radę. Na ile 
wycenił „winę” apteki? Na 2 tys. zł. 
Pogroził jeszcze dodatkowo 
palcem, informując, że w razie 
gdyby apteka dalej nie dyżuro-
wała, będzie nakładał kolejne 
kary. Takie same lub wyższe, 
bo przepisy pozwalają mu na 
nałożenie jednorazowej grzywny 
do wysokości 10 tys. zł. 
Słowem – zagroził, że albo 
apteka będzie dyżurowała, albo 
popadnie w finansowe tarapaty, 
bo starosta może nakładać 
kary wielokrotnie, aż sięgną 
łącznego poziomu 50 tys. zł.

Właściciel odwołał się od 
postanowienia starosty do 
samorządowego kolegium 
odwoławczego (SKO). Podkreślał, 
że starosta nie jest podmiotem 
uprawnionym do żądania 
wykonywania obowiązku dyżu-
rowania przez apteki oraz że taki 
obowiązek nie istnieje. Przegrał, 
bo SKO stanął po stronie starosty. 
Gdy sprawa trafiła do WSA, 
potoczyła się zupełnie nowymi 
torami, ponieważ sąd nie 
wypowiedział się w kwestiach 
podnoszonych przez właściciela 
apteki, podniósł natomiast, że 
starosta nie uzasadnił, dlaczego 
grzywna wobec apteki 
wynosiła 2 tys. zł. A nieuzasad- 
nienie wymiaru grzywny to 
droga do tego, by kontrola 
takich rozstrzygnięć nie 
była możliwa. Sprawa trafi 
więc do punktu wyjścia.

POMARZMY PRZEZ 
CHWILĘ

Co teraz zrobią starosta i SKO? 
Trudno przewidzieć. Zapewne 
starosta nałoży na aptekę 
grzywnę tej samej wysokości, 
podtrzymując chęć ukarania 
właściciela apteki, podejmie też 
próbę uzasadnienia wysokości 
grzywny. Apteka wystąpi do 
SKO, a SKO powtórnie przyzna 
rację staroście. I wtedy sprawa 
trafi do WSA, a potem może 
do NSA. Zakończy się więc za 
kilka lat, gdy – pomarzmy przez 
chwilę – nikt już nie będzie 
chciał pamiętać, że domagano 
się od farmaceutów i aptek 
dyżurowania za darmo, bez 
żadnych racjonalnych powodów, 
skazując farmaceutów i apteki 
na niedogodności lub szkody. 
Farmaceutów, bo zarywają 
noce bez powodu – pacjenci 
raczej wtedy śpią, a kto ma 
problemy wymagające pilnej 
interwencji medycznej, szuka 
raczej lekarza i szpitala. Pod tym 
względem nic się nie zmienia. 
Apteki, bo ponoszą koszty 
pracy farmaceuty, prądu czy 
ogrzewania, choć większość 
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D Y Ż U R Y  A P T E C Z N E

W roku 2020, gdy 
stawka minimalna 

brutto ustalona była na 
poziomie 17 zł, 

wynagrodzenie 
ryczałtowe za godzinę 
sięgałoby 51 zł brutto, 
za 12-godzinny dyżur 

nocny – 612 zł. 
W bieżącym roku 

wynagrodzenie to 
wyniosłoby natomiast 

54,90 zł za godzinę 
(stawka minimalna 

18,30 zł) i 658,80 zł za 
12-godzinny dyżur.
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z nich podczas dyżurów niczego 
nie sprzedaje, co także wiadomo 
od lat – farmaceuci pracujący 
w nocy nie wydają pacjentom 
dziesiątków leków ratujących 
życie i zdrowie, ale pojedyncze 
opakowania prezerwatyw, 
kubki na mocz, strzykawki...

PYRRUSOWE? TAK, ALE…

Farmaceutka, która w minionym 
roku wygrała sprawę sądową 
ze swoim powiatem, mówi, że 
jej zwycięstwo jest pyrrusowe, 
bo sięga wydarzeń sprzed 
kilku lat, a ona, wsłuchując się 
w argumentację starostwa, na 
wszelki wypadek po jej założeniu 
dalej dyżurowała. Może to i racja, 
ale coś jednak się zmieniło 
po tym, jak w ubiegłym roku 
zapadł wyrok. Miejscowości 
z części powiatu, wraz z którymi 
obciążano ją dyżurami, zostały 
w kolejnym harmonogramie, na 
bieżący rok, pominięte. Jakby 
starostwo przyznało jej rację, że 
dyżury nie mają uzasadnienia. 
Bo przecież, gdyby miało 
przekonanie, że dyżury mają sens, 
to napisałoby to w uzasadnieniu 
uchwały o dyżurach. – A to 
znaczy – mówi farmaceutka 
– że wystarczy dochodzić swoich 
praw, by były respektowane.

Dlatego ducha walki i uporu 
należy teraz życzyć właścicielowi 
apteki, który otrzymał decyzję 
WIF nakazującą dostosowanie 
się do uchwały rady powiatu 
– uchwały z harmonogramem 
dyżurów. – Decyzja ta jest 
o tyle kuriozalna, że WIF nie 
wszczął postępowania wobec 
apteki w tej sprawie i, co w tym 
kontekście oczywiste, nie powia-
domił jej o wszczęciu takiego 
postępowania – tłumaczy 
Mariusz Politowicz z pleszewskiej 
apteki, który w Naczelnej Izbie 
Aptekarskiej zajmuje się kwestią 
dyżurów aptek. – A skoro 
postępowania nie wszczęto i nie 
poinformowano apteki o jego 
wszczęciu, nie można go było 

przeprowadzić, czyli go nie 
przeprowadzono. A jednak po 
wizycie inspektora w aptece, 
podczas której farmaceuta 
przyznał, że apteka nie 
dyżurowała zgodnie z harmo-
nogramem, WIF wydał decyzję, 
łamiąc reguły postępowania. 
Skoro nie było postępowania, 
nie może przecież być decyzji.

Zastanawia, że od dnia kontroli 
do wydania tej zaskakującej 
decyzji minęło zaledwie 25 dni. 
Zwykle postępowania 
administracyjne mają swoją 
bezwładność, co oznacza, że 
trwają wiele tygodni, a nawet 
miesięcy. W uzasadnieniu decyzji 
WIF znajduje się absurdalny 
zarzut: „Brak zapewnienia dostępu 
do leków w porze nocnej 
może stanowić zagrożenie 
zdrowia i życia pacjentów, 
szczególnie w przypadkach 
nagłych”. Bliźniaczy zarzut 
pojawił się w październiku 2020 r. 
w Kartuzach. Tamtejszy starosta, 
reprezentując zarząd powiatu, 
13 października 2020 r. w Proku-
raturze Rejonowej w Kartuzach 
złożył zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. Miało polegać 
na narażaniu na uszczerbek na 
zdrowiu mieszkańców powiatu 
poprzez uchylanie się aptek od 
pełnienia dyżurów nocnych, 
które tym samym stwarzało 
brak dostępności do leków.

Pismem z 30 października 2020 r. 
Prokuratura Rejonowa odmówiła 
wszczęcia postępowania 
z powodu braku znamion czynu 
zabronionego. – Uzasadnienie 
jest jasne, logiczne i obszerne. 
Jego konkluzja powinna być 
zapamiętana przez wszystkich 
aptekarzy, którzy mają do 
czynienia ze starostami lub 
radnymi przeświadczonymi, 
że lepiej od nas wiedzą, jak 
i kiedy należy prowadzić aptekę 
lub zajmować się pacjentami 
– podkreśla Politowicz.

1. „Dla bytu przestępstwa 
z art. 160 kk niezbędne jest, 
aby niebezpieczeństwo 
było konkretne, stwarzające 
realną groźbę utraty życia 
albo doznania ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu 
przez określoną osobę”.

2. „Analiza treści zawiadomienia 
w kontekście treści art. 160 
par. 1 kk (...) prowadzi do 
jednoznacznego wniosku, 
że czyn wskazany przez 
zawiadamiającego nie spełnia 
znamion czynu zabronionego”.

3. „Co więcej, art. 160 par. 1 kk 
przewiduje odpowiedzialność 
karną sprawcy czynu, jedynie 
gdy to bezpośrednie niebez-
pieczeństwo dotyczy utraty 
życia lub ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu, kiedy to poten-
cjalny pokrzywdzony z reguły 
korzysta z pomocy szpitalnego 
oddziału ratunkowego lub 
wzywa pogotowie ratunkowe”.

Na jakiej więc podstawie WIF 
wydał decyzję? Co zrobi GIF 
z odwołaniem apteki w sprawie 
wszczęcia postępowania bez 
zawiadomienia? Czy sąd, do 
którego sprawa zapewne 
trafi, uzna ją za przykład 
zlekceważenia obowiązujących 
procedur? Czy jednocześnie 
odniesie się do meritum, czyli 
do nakazu dostosowania się 
do uchwały rady powiatu? 
Jaki wpływ na rynek apteczny 
będzie miało to orzeczenie?

To pytania, których nie trzeba by 
dziś stawiać, gdyby wcześniej 
rozwiązano problem dyżurów. 
Lepiej jednak zrobić to teraz 
niż jeszcze później. Dlatego 
czekamy z niecierpliwością na 
projekt zmian w przepisach 
dotyczących dyżurów aptek. 
Wiceminister Miłkowski mówił, 
że zostaną zaprezentowane 
w połowie tego roku.

Małgorzata Grosman
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K O N T R O W E R S J E

Kwestię tę powinno 
rozstrzygać rozporzą-
dzenie ministra zdrowia 

w sprawie ciągłych szkoleń 
farmaceutów, jednak jej nie 
rozstrzyga, bo gdy powstawało 
rozporządzenie, nikt ani 
o pandemii, ani o szkoleniu 
farmaceutów ze szczepień 
w ogóle nie myślał. Jest więc 
w tym rozporządzeniu mowa 
o ramowym programie ciągłych 
szkoleń, o zakresie oraz formach 
zdobywania wiedzy w ramach 
szkoleń, o sposobie odbywania 
szkolenia i jego standardach 
oraz o wysokości opłat.

O punktach za szkolenia 
wspomina załącznik nr 1 do 
rozporządzenia. Za udział 
w kursach prowadzonych 
metodą wykładów, seminariów 
i ćwiczeń zakłada przyznanie 
1 punktu edukacyjnego za 
każdą godzinę trwania kursu, nie 
więcej jednak niż 20 punktów 
za cały kurs. Zaświadczenie 
w tej sprawie wydać powinna 
jednostka szkoląca.

Za udział w kursach prowadzo-
nych za pośrednictwem sieci 
internetowej z ograniczonym 
dostępem, za jakie należy uznać 
część teoretyczną szkoleń, 
również należy się farmaceutom 
1 punkt edukacyjny za każdą 
godzinę trwania kursu, jednak 
nie więcej niż 10 punktów za cały 
kurs. Zaświadczenie potwierdza-
jące uzyskanie pozytywnego 
wyniku testu wydawane jest 
przez jednostkę szkolącą, 
okręgową izbę aptekarską 
lub Naczelną Izbę Aptekarską 
– wylicza rozporządzenie.

Sprawa wydaje się więc 
oczywista, choć o szkoleniu ze 
szczepień rozporządzenie nie 
wspomina wprost. Jest w nim 
sformułowanie, że ramowy 
program ciągłych szkoleń 

obejmuje efekty kształcenia 
dotyczące wiedzy z zakresu 
opieki farmaceutycznej (o której 
mowa u ustawie o izbach 
aptekarskich) oraz postępu 
nauk farmaceutycznych. Co 
prawda ustawa o izbach jedynie 
szczątkowo wspomina o opiece, 
podobnie zresztą jak niewymie-
niona w tym rozporządzeniu 
ustawa o zawodzie farmaceuty, 
ale wiadomo przecież, że pół 
roku temu powstał raport na 
jej temat, który o szczepieniach 
jako jednej z usług farmaceu-
tycznych już wspomina.

JEDNOSTKA SZKOLĄCA, 
CZYLI KTO?

Szkolenie teoretyczne z zakresu 
szczepień dostępne jest na plat-
formie e-learningowej Centrum 
Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego (CMKP). A skoro 
tam, oczywistym wydaje się, że 
to CMKP jest jednostką szkolącą 
i organizatorem tych szkoleń.

Z częścią praktyczną sprawa 
jest już nieco bardziej zawiła. 
Jej program zatwierdziło CMPK 
i może być ona realizowana 
w warunkach symulowanych 
w CMKP lub na uczelni prowa-
dzącej kształcenie w kierunku 
lekarskim. Widniejącemu na 
stronie internetowej CMKP 
komunikatowi w tej sprawie 
towarzyszy lista uczelni 
organizujących część praktyczną 
kursów. A ponieważ jest ona 
organizowana bezpośrednio 
przez centra symulacji uniwersy-
tetów medycznych, w razie pytań 
bądź wątpliwości komunikat 
odsyła bezpośrednio do nich. Nie 
nazywa ich jednak, jak wynika-
łoby z rozporządzenia w sprawie 
ciągłych szkoleń, jednostkami 
szkolącymi. Tymczasem, jak 
napisałam wcześniej, za udział 
w kursach prowadzonych 
metodą wykładów, seminariów 

bądź ćwiczeń punkty edukacyjne 
przyznawane są na podstawie 
zaświadczenia wydanego 
przez jednostkę szkolącą.

Doszukiwanie się tego, kto jest 
jednostką szkolącą w przypadku 
kursów z wykonywania 
szczepień, ma wielkie znaczenie.

ODESŁANIE DO USTAWY 
O ZAWODZIE

CMKP w sprawie podmiotu 
mogącego przyznawać 
farmaceutom punkty za udział 
w tych szkoleniach odsyła jednak 
do innego aktu prawnego. Do 
ustawy o zawodzie farmaceuty. 
Informuje, że w art. 45 mówi 
ona, że szkolenie specjalizacyjne 
przeprowadzają uczelnie, 
które prowadzą studia na 
kierunku farmacja, po uzyskaniu 
akredytacji udzielanej przez 
dyrektora CMKP. Takie uczelnie 
są w tym kontekście nazywane 
jednostkami szkolącymi.

CMKP, podkreślając, że 
farmaceuci mają obowiązek 
doskonalenia zawodowego 
poprzez samokształcenie oraz 
udział w kursach, dodaje jeszcze, 
że kursy te organizują jednostki 
szkolące, NIA oraz okręgowe izby 
aptekarskie, co oznacza według 
CMKP, że Centrum nie ma prawa 
przyznawać farmaceutom 
punktów edukacyjnych.

TO TYLKO FRAGMENT 
RZECZYWISTOŚCI

Czy to zamyka sprawę? 
Absolutnie nie, bo odpowiedź 
CMKP dotyczy tylko 
fragmentu rzeczywistości.

Zajrzyjmy najpierw do 
przywołanej przez CMKP ustawy 
o zawodzie farmaceuty. W art. 45 
napisane jest bowiem, że chodzi 
o szkolenia specjalizacyjne, 

Punkty za szkolenie
Banalne pytanie: czy 
farmaceutom, którzy 

wzięli lub wezmą udział 
w szkoleniach 

z wykonywania 
szczepień, przyznane 

zostaną punkty 
edukacyjne? Przepisy, 

które dziś obowiązują, nie 
pozwalają odpowiedzieć 
na to pytanie. Uczestnicy 
szkoleń wypełnili jednak 
wymogi, państwo i jego 
instytucje powinny więc 
naprawić błąd – wskazać 
ścieżkę prawną, na mocy 

której farmaceuci 
uzyskają punkty. I nie 

będzie to wcale ukłon 
wobec farmaceutów, 
jakieś szczególne ich 

traktowanie, ale...
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a można się spierać, czy 
szkolenie ze szczepień jest 
szkoleniem specjalizacyjnym. 
A raczej należałoby odrzucić 
taką możliwość z oczywistych 
względów, mając świadomość 
tego, czym jest specjalizacja 
dla farmaceutów. W tym 
świetle znaczenia już nie 
ma nawet to, że ustawa 
o zawodzie w kontekście szkoleń 
specjalizacyjnych wspomina 
o uczelniach prowadzących 
studia na kierunku farmacja, co 
nie odpowiada wprost zapisom 
o szkoleniach ze szczepień dla 
farmaceutów. Zawierające je 
rozporządzenie ministra zdrowia 
w sprawie kwali� kacji osób 
przeprowadzających badania 
kwali� kacyjne i szczepienia 
ochronne przeciwko COVID-19 
mówi bowiem o szkoleniu 
teoretycznym, dostępnym na 
platformie e-learningowej CMKP 
oraz praktycznym, którego 
program zatwierdziło CMKP, 
przeprowadzonym w warunkach 
symulowanych w CMKP lub na 
uczelni prowadzącej kształcenie 
na kierunku lekarskim.

CMKP wskazuje jednak jeszcze 
na art. 77 ustawy o zawodzie, 
który mówi o samokształceniu 
farmaceutów i ich udziale 
w kursach. I ten artykuł 
rzeczywiście odnieść można 
do szkoleń z zakresu szczepień. 
CMKP podkreśla, że kursy te 
organizowane są przez jednostki 
szkolące, NIA oraz okręgowe 
izby aptekarskie, jednak ustawa 
o zawodzie mówi w tym miejscu 
o obowiązku doskonalenia 
zawodowego, nie ogranicza 
się do kursów ze szczepień. Nie 
można więc na podstawie tego 
zapisu wskazywać jako organi-
zatora tych konkretnych szkoleń 
samorządów czy nawet jedno-
stek prowadzących szkolenia.

W praktyce oznacza to więc 
tylko to, co już wiemy. Że 
trzeba ustalić faktycznego 
organizatora kursów. Wracamy 
więc do początku. Część 
teoretyczną prowadzi na swojej 

platformie e-learningowej 
CMKP, to Centrum zatwierdziło 
jej program, więc to Centrum 
jawi się jako organizator tego 
szkolenia i jednocześnie jako 
jednostka szkoląca. Szkopuł 
w tym, że by być jednostką 
szkolącą , powinno uzyskać 
akredytację. A akredytacji 
udziela jednostkom szkolącym... 
dyrektor Centrum.

Innymi słowy – w komunikacie 
zamieszczonym na stronie 
CMKP jest odniesienie właśnie 
do tego rozporządzenia, nie zaś 
do ustawy o zawodzie. Bo ten 
ostatni dokument mówi jednak 
o innych szkoleniach, w inny 
sposób określa też uczelnie 
mogące przeprowadzać te 
szkolenia. Tak więc, choć w teorii 
i z grubsza  wszystko się zgadza, 
to jednak, gdy dojdzie się do 
konkretów, nie do końca upraw-
nione wydaje się łączenie ustawy 
o zawodzie ze szczepieniami 
przeciwko COVID-19. Zwłaszcza 
że ustawa weszła w życie 
w drugiej połowie kwietnia br., 
tymczasem szkolenia z zakresu 
szczepień dla farmaceutów 
zaczęły się miesiąc wcześniej. 
CMKP pisze o tym wprost na 
swojej stronie. Tym samym 
zapisów ustawy o zawodzie 
w kontekście szkoleń ze 
szczepień nie można stosować 
wobec farmaceutów, którzy 
przystąpili do szkoleń w marcu 
i w pierwszej połowie kwietnia. 
Prawo nie działa przecież wstecz.

WSZYSTKO W RĘKACH 
CMKP

Drzwi do wykonywania 
szczepień przez farmaceutów 
uchyliła nie ustawa o zawodzie 
farmaceuty, ale tzw. ustawa 
covidowa wraz ze wspo-
mnianym już rozporządzeniem 
ministra zdrowia z 9 kwietnia 
2021 r. Ustawa covidowa, 
czy też szerzej – pandemia, 
spowodowała, że do ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi dopisano COVID-19 

i szczepienia przeciwko niemu. 
O farmaceutach wspomniano 
ogólnie, że szczepić będą 
mogli, o ile będą posiadać 
kwali� kacje określone 
w przepisach wydanych 
na podstawie zapisów tej 
ustawy przez ministra zdrowia 
w drodze rozporządzenia. 
Tak też się stało. Minister 
wydał rozporządzenie 
w sprawie kwali� kacji osób 
przeprowadzających badania 
kwali� kacyjne i szczepienia 
ochronne przeciwko COVID-
19. Napisano w nim, że 
farmaceuci mogą kwali� kować 
i szczepić, jeśli uzyskają 
dokument potwierdzający te 
umiejętności. Czyli w sumie 
to samo, co w ustawie.

Równolegle, a może nieco 
wcześniej lub później, zapadła 
decyzja, by sprawą zajęło 
się CMKP. Było to  bardzo 
logiczne rozwiązanie, bo 
osoby mające na podstawie 
ustawy i rozporządzenia 
szczepić i kwali� kować do 
szczepień są absolwentami 
studiów medycznych, a więc 
ich dokształcanie, rozszerzanie 
ich kompetencji zawodowych 
powinno odbywać się 
właśnie poprzez centrum 
zajmujące się kształceniem 
podyplomowym. Uczelniane 
centra symulacji, NIA czy 
okręgowe izby aptekarskie są 
więc jedynie wykonawcami 

Za udział w kursach 
prowadzonych za 
pośrednictwem sieci 
internetowej 
z ograniczonym 
dostępem, za  jakie 
należy uznać część 
teoretyczną szkoleń, 
również należy się 
farmaceutom 1 punkt 
edukacyjny za każdą 
godzinę trwania kursu, 
jednak nie więcej niż 
10 punktów za cały 
kurs. Zaświadczenie 
w tej sprawie powinna 
wydać jednostka 
szkoląca.

K O N T R O W E R S J E
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Część teoretyczną 
prowadzi na swojej 

platformie 
e-learningowej CMKP, to 
Centrum zatwierdziło jej 

program, więc to 
Centrum jawi się jako 

organizator tego 
szkolenia i jednocześnie 
jako jednostka szkoląca. 

Szkopuł w tym, że by 
być jednostką szkolącą 

powinno uzyskać 
akredytację. 

A akredytacji udziela 
jednostkom szkolącym... 

dyrektor Centrum.

Michał Byliniak, wiceprezes NRA:
Gdy szkolenia się rozpoczynały, punkty edukacyjne nie były priorytetem, były nim same szkole-
nia. Ale skoro istnieje obowiązek ciągłego szkolenia i  farmaceuci się szkolą, a  za szkolenia
otrzymują punkty, powinni je otrzymać również za te szkolenia. Zaraz po ich rozpoczęciu wystą-
piliśmy do CMKP z  wnioskiem o  przyznanie punktów edukacyjnych, ale nie otrzymaliśmy
jednoznacznej odpowiedzi. Jednak to nie zmienia faktu, że farmaceuci, którzy przystąpili do 
kursów, ze swojej strony spełnili wymogi otrzymania punktów edukacyjnych. Fakt, że funkcjo-
nujemy w kilku różnych stanach prawnych, że nie wiadomo, jaki przepis w tej sytuacji zastoso-
wać, nie zmienia niczego. Farmaceuci pracę wykonali i  należałoby poszukać rozwiązania
wychodzącego im naprzeciw.

pewnych elementów zadania, 
nie jego organizatorami.

NARODOWY, WIĘC 
ORGANIZUJE PAŃSTWO

Przede wszystkim jednak 
szczepienia odbywają się nie ot 
tak, ale w ramach Narodowego 
Programu Szczepień. Co 
oznacza, że czuwa nad nimi 
państwo i jego instytucje. 
W kwestii organizacji i przepro-
wadzania szczepień wymieniane 
są jako podmioty realizujące te 
zadania kancelaria premiera, 
Ministerstwo Zdrowia, Minister-
stwo Obrony Narodowej, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, Narodowy 
Fundusz Zdrowia, jednostki 
samorządu terytorialnego, 
Centrum e-Zdrowia i podmioty 
lecznicze. W kwestii komunikacji, 
kształcenia zawodowego 
i edukacji publicznej (nas inte-
resuje, oczywiście, kształcenie 
zawodowe) odpowiedzialność 
ciąży na kancelarii premiera, 
Ministerstwie Zdrowia, Głównym 
Inspektoracie Sanitarnym, 

Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów 
Biobójczych, Narodowym 
Instytucie Zdrowia Publicznego 
i na Centrum Monitorowania 
Kształcenia Podyplomowego. 
Płaci za wszystko – to też wynika 
z Narodowego Programu 
Szczepień – resort zdrowia. 
Nie ma tu więc miejsca na 
samorządy zawodowe. Im 
można jedynie wręczyć dyplom 
z podziękowaniem za zajęcie się 
przygotowaniem list chętnych 
do nauczenia się szczepień. 
Organizacja pozostałych zadań, 
w tym również szkoleń, należy 
już do państwa i jego instytucji.

Innymi słowy – państwo nie 
tylko kupuje szczepionki, 
decyduje, kto dostanie je wcześ-
niej, kto później, ale też o tym, 
kto może wykonywać szcze-
pienia i pod jakimi warunkami. 
Nie ma możliwości, by ktoś, 
kto chce szkolić farmaceutów, 
robił to według własnego 
programu. Tu wszystko jest 
scentralizowane. Państwo 
czuwa, a w każdym razie 
chce czuwać nad wszystkim, 
o wszystkim decydować.

ODPOWIADA TEŻ 
PAŃSTWO

I to jest słuszna koncepcja 
w obliczu pandemii. Ale skoro 
tak, to tym bardziej oczywiste 
jest, że państwo organizuje 
wszystkie działania związane 
z pandemią i za wszystkie 
odpowiada. Także za przepisy, 
które nie pozwalają dziś jasno 

stwierdzić, kto powinien 
przyznawać farmaceutom 
punkty edukacyjne za udział 
w szkoleniach ze szczepień. To 
nie jest pierwszy przypadek, 
w którym przepisy nie przystają 
do realiów, w którym zdają 
się  pisane na kolanie.

Nawet więc jeśli wyjdzie się 
z założenia, że do takiego pisania 
przepisów przywykliśmy, że 
ciągle są jakieś nowelizacje 
nastawione na poprawianie 
wcześniej popełnionych błędów, 
to jest to po prostu sprawa, którą 
należy się zająć. Impuls powinien 
wyjść z Ministerstwa Zdrowia, 
choć może wyjść też z każdego 
innego miejsca, byle sprawa 
była załatwiona. Umywanie rąk, 
wskazywanie na kogoś innego, 
przeciąganie sprawy, bo może 
dzięki temu zostanie zapomniana, 
chluby nikomu nie przyniosą. 
Mogą za to być kolejnym czynni-
kiem budzącym u farmaceutów 
rozczarowanie. Bo gdy byli 
potrzebni, stali na pierwszej linii 
frontu, choć i wtedy zapominano 
czasem ich wymienić na równi 
z lekarzami czy pielęgniarkami.

Pytanie o to, czy farmaceuci 
otrzymają punkty edukacyjne za 
udział w szkoleniach ze szczepień , 
jest więc nie tylko aktualne, ale 
i konieczne, skoro farmaceuci 
spełnili wymogi otrzymania 
punktów. Teraz rolą państwa 
jest doprowadzenie do sytuacji, 
w której któraś z instytucji będzie 
odpowiedzialna za ich przyznanie.

Małgorzata Grosman

K O N T R O W E R S J E
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Z epidemii hiszpanki 
sprzed wieku nie 

wyciągnięto wniosków, 
które dziś nazwalibyśmy 

satysfakcjonującymi.  
Choć może na owe czasy 

były one wystarczające. 
Tym bardziej warto dziś 

pomyśleć o wyciągnięciu 
takich wniosków 

z pandemii  
koronawirusa i o takich 

zaprojektowanych na ich 
podstawie działaniach, 

które będzie można uznać 
za spełniające oczekiwania 

także za kilkanaście czy 
kilkadziesiąt lat. O takich 
wnioskach i działaniach, 

które będą swoistą 
pamiątką z pandemii. 

Dotyczy to także rynku 
aptecznego. Czy będzie to 

coś więcej niż szyby lub 
pleksi przy pierwszych 

stołach?

Pamiątki z pandemii

Do Polski napływają 
kolejne partie 
szczepionki przeciwko 

COVID-19, dzięki czemu 
zaszczepieni wraz z ozdrowień-
cami stanowią coraz liczniejszą 
grupę Polaków, którzy raczej 
nie zachorują już na COVID-19, 
w każdym razie w najbliższych 
dniach i tygodniach. W efekcie 
zmniejsza się też liczba nowych 
chorych i chorych, którzy trafiają 
do szpitali oraz pod respiratory, 
przede wszystkim spada jednak 
liczba zgonów z powodu 
zarażenia koronawirusem. A to 
oznacza wygaszanie pandemii.

PORA ZACZĄĆ PLANOWAĆ

Jest to więc ostatni moment, 
by zacząć planować to, co 
niezbędne po pandemii. Na 
przykład nowy sposób funk-
cjonowania opieki zdrowotnej, 
pozwalający szybko nadrobić 
zaległości, które powstały 
w związku z pandemią (i te, 
które tak teraz się tłumaczy, choć 
zaniedbania sięgają wcześniej-
szego okresu). Jednocześnie 
trzeba zadbać jednak również 
o to, by to nadrabianie zaległości 
nie odbywało się jedynie poprzez 
ściąganie coraz wyższych 
podatków i składek, bo to droga 
donikąd. Potrzebniejsze jest 

poprawienie przepisów, dosto-
sowanie ich do realiów, które 
wcześniej wydawały się abstrak-
cyjne, a jednak się przydarzyły 
i mogą ponownie przydarzyć.

Poprawienia wymaga też 
organizacja pracy placówek 
ochrony zdrowia i tym podobne 
kwestie, niezbędne jest 
sięgnięcie po nowe rozwiązania, 
by pieniędzy nie można było 
dalej źle wydawać. W tym 
kontekście warto więc spojrzeć 
na pandemię nie jako na 
problem i dramat ludzki, ale jako 
na lekcję i szansę. Powinniśmy 
rzetelnie ocenić to, co się 
wydarzyło, wyciągnąć z tego 
wnioski, co trzeba – rozliczyć, 
a potem wykorzystać zdobytą 
w ten sposób wiedzę, by nie 
powtarzać popełnionych błędów.

I dlatego – choć brzmi to dziś 
kontrowersyjnie, a może nawet 
obrazoburczo z uwagi na 
cierpienie i śmierć tysięcy osób 
– należy zauważyć również to, co 
dobrego przyniosła pandemia.

DUALISTYCZNE 
POSTRZEGANIE APTEK

W PRL nie debatowano o tym, 
czym są apteki, bo w zasadzie 
nie było o czym dyskutować. 

Apteki były elementem służby 
zdrowia. Należały (od pewnego 
momentu) do państwowego 
Cefarmu, więc nikt nie głowił 
się nad ich statusem czy 
zadaniami – wszystko było jasne.

Odwrócenie sytuacji o 180 stopni, 
gdy apteki powróciły w ręce 
farmaceutów, też nie wzbudziło 
żadnej dyskusji o roli aptek 
w systemie opieki zdrowotnej 
miało być jak do tej pory, choć 
wszystko było zupełnie inaczej. 
Aptekarze po latach przyznają, 
że dobra sytuacja aptek nie 
wymuszała w tym względzie 
żadnych działań, uśpiła ich 
czujność. Można było przecież 
dołożyć kilka złotych do dyżurów, 
można było wypełniać kolejne 
wymogi wynikające z przepisów, 
bo były na to pieniądze. Dyskusja 
zaczęła się później, gdy znów nic 
specjalnie się nie zmieniło, choć 
zmieniło się wszystko – apteki 
pozostawały w prywatnych 
rękach, ale niekoniecznie były to 
już ręce farmaceutów, a wejście 
biznesu na rynek apteczny 
wzmogło konkurencję niebędącą 
konkurencją merytoryczną. 
Do tego pojawiały się kolejne 
wymogi odciskające się na 
ekonomicznych wynikach aptek. 
Farmaceuci, a raczej samorząd 
aptekarski, za późno zaczęli 
jednak w tej sprawie działać, 
a gdy zadziałali, długo nie umieli 
znaleźć żadnych sprzymie-
rzeńców. To ugruntowywało 
obraz aptek jako dobrze prospe-
rujących biznesów, o trudnych 
do zrozumienia roszczeniach.

Koronawirus dokonał w tym 
obrazie pewnej wolty. Na plus 
farmaceutów i aptek. Może nie 
w powszechnej świadomości, ale 
na pewno u osób pracujących 
w opiece zdrowotnej i zarzą-
dzających nią. Oczywiście nie 
u wszystkich. Jednak ta część 
środowiska i decydentów, do 
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Powinniśmy rzetelnie 
ocenić to, co się 
wydarzyło, wyciągnąć 
z tego wnioski, co trzeba 
– rozliczyć, a potem 
wykorzystać zdobytą 
w ten sposób wiedzę,  
by nie powtarzać 
popełnionych błędów.

której dotarło, że apteki to jednak 
placówki ochrony zdrowia, 
zweryfikowała przy okazji swój 
wcześniejszy sposób myślenia 
o nich. Dualistyczny. W którego 
ramach raz apteki były takimi 
placówkami, a gdy było to 
z jakichś powodów wygodne 
lub potrzebne, stawały się 
sklepami z lekami. Zwykłymi 
biznesami, którym jednak 
stawia się niezwykłe wymogi.

Pandemia ten dualizm 
obnażyła. Ujawniła jego błędy, 
w banalny zresztą sposób. Gdy 
przychodnie zamknęły drzwi 
przed pacjentami, farmaceuci 
nie zaprzestali pracy. Było 
wręcz odwrotnie. Pracowali 
w dwójnasób, przejmując 
część zadań lekarzy. I nagle 
powszechnie jasne stało się 
to, co przestało być jasne 
kilka czy kilkanaście lat temu 
– farmaceuta to specjalista 
od leków, umiejący doradzić 
pacjentom w przypadku 
różnych dolegliwości, apteka 
to nie sklep, ale miejsce, do 
którego przyjść może pacjent 
z problemami zdrowotnymi. 
Kiedy więc mówiono 
o farmaceutach stojących na 
pierwszej linii walki z korona-
wirusem, przypomniano, że 
mają wiedzę i umiejętności, 
które nie są na co dzień 
wystarczająco wykorzystywane. 
Ze szkodą dla pacjentów, 
systemu opieki zdrowotnej 
i dla samych farmaceutów.

Dziś zadaniem jest, by 
tę wiedzę i umiejętności 
rzeczywiście lepiej pożytkować. 
Oraz – a może przede 
wszystkim – by decydenci nie 
zapomnieli o tym, co wyda-
rzyło się podczas pandemii, bo 
przejście od pomysłu lepszego 
spożytkowania możliwości 
farmaceutów do wdrożenia 
tego planu w życie wymaga 
pracy i wysiłku. Chodzi 
więc o to, by decydentom 
chciało się wykonać tę pracę. 
Tylko pod tym warunkiem 
farmaceuci i apteki zostaną 

jednoznacznie, nie tylko 
deklaratywnie, usytuowani 
w systemie opieki zdrowotnej.

INFORMACJE MNIEJ 
KONTROWERSYJNE

Dualizm postrzegania aptek 
przez lata przekładał się 
jednoznacznie na ich sytuację 
finansową. Negatywnie rzecz 
jasna. Wskutek pandemii 
informacje na temat finansów 
aptek stały się jakby mniej 
kontrowersyjne. Może dlatego, 
że decydenci i pacjenci zrozu-
mieli, iż tylko będąc w dobrej 
sytuacji, apteki będą dalej istniały, 
a tym samym – że będą mogły 
świadczyć usługi, które dziś 
świadczą, oraz te, które są na 
razie w sferze planów. Chodzi 
oczywiście o usługi, które mają 
być wykonywane w ramach 
opieki farmaceutycznej. Wszyscy 
zainteresowani tematem 
rozumieją już chyba, że mają one 
odciążyć lekarzy i tym samym 
bardzo mocno wesprzeć cały 
system opieki zdrowotnej.

Przy okazji dotarło więc pewnie 
do wielu osób, w tym i do decy-
dentów, że sytuacja aptek bywa 
różna. Niekoniecznie dobra. 
Oraz że nie można zrzucać za 
to winy na błędy w zarządzaniu 
aptekami. Albo twierdzić, że 
apteki są zamykane wyłącznie za 
złamanie prawa (na przykład za 
udział w odwróconym łańcuchu 
dystrybucji leków) bądź 
w związku z tak zwaną apteką 
dla aptekarza. Wątek nadmiernej 
liczby aptek w stosunku do 
liczby potencjalnych pacjentów, 
co skutkowało i wciąż skutkuje 
dla szeregu placówek widmem 
bankructwa, choć niezbyt nośny, 
przestał być w efekcie tematem 
zamiatanym pod dywan.

Podczas pandemii możliwe 
stało się więc mówienie nawet 
o tym, że ubiegłoroczny 
marcowo-kwietniowy boom 
w aptekach, który przyniósł im 
wzrost obrotów, przychodów 
i dochodów, oznaczał 

jednoczesne ich uszczuplenie 
w kolejnych miesiącach. 
Wcześniej takie postawienie 
sprawy, wskazywanie, że są takie 
miesiące działalności aptek, które 
są finansowo trudniejsze od 
miesięcy prosperity, spotkałoby 
się co najwyżej ze wzruszeniem 
ramion. Bo przecież każdy 
biznes powinien sobie z takimi 
sytuacjami radzić, a apteka pod 
tym względem to zwykły biznes.

W rezultacie pandemia zmieniła 
sposób postrzegania aptek. 
Nie jest to, oczywiście, zmiana 
powszechna, bo pacjentów 
finansowe aspekty działalności 
aptek mogą zupełnie nie inte-
resować. Ważne natomiast, by 
interesowały decydentów. I by 
szybko nie umknęły ich uwadze 
i pamięci. By nie umknęły jej, 
zanim nie zostaną sformułowane 
i wcielone w życie jakieś 
sensowne pomysły pozwalające 
na stabilizację sytuacji aptek.

REKOMPENSATA, CZYLI 
KOŁO RATUNKOWE

W tym kontekście niektórzy 
mówią o pewnego rodzaju 
rekompensacie dla farmaceutów 
i aptek za sposób pracy 
w pandemii. Wskazują na recepty 
pro auctore i pro familiae oraz 
na zmianę stosunku do recept 
farmaceutycznych, na wejście 
w życie ustawy o zawodzie, na 
zapowiedzi wdrożenia opieki 
farmaceutycznej czy szczepień 
przez farmaceutów i w aptekach.
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SOLTOPIN. Produkt na receptę (Rx). Skład jakościowy i ilościowy: 1 g maści zawiera 20 mg mupirocyny. Substancje pomocnicze: makrogol 400, makrogol 3350 (z butylohydrokstoluenem (E321)). Postać farmaceutyczna: jednolita, biaława maść. Wskazania do 
zastosowania: SOLTOPIN jest produktem przeciwbakteryjnym do stosowania miejscowego, działającym na drobnoustroje odpowiedzialne za większość zakażeń skóry, np. Staphylococcus aureus, w tym szczepy metycylinooporne, inne gronkowce, paciorkowce. Działa on 
również na drobnoustroje Gram-ujemne, takie jak Escherichia coli i Haemophilus in�uenzae. SOLTOPIN jest stosowany w zakażeniach skóry, np. takich jak: liszajec, zapalenie mieszków włosowych, czyraczność u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt powyżej 8 tygodni. 
Dawkowanie: 2 do 3 razy na dobę przez maksymalnie 10 dni. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować do oczu ani do nosa. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: przerwać leczenie w razie 
reakcji uczuleniowej, wytrzeć produkt i zastosować odpowiednie leczenie. Długotrwałe stosowanie produktu może prowadzić do nadmiernego rozwoju niewrażliwych drobnoustrojów. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku zanieczyszczenia oczu produktem, oczy należy 
dokładnie przemywać wodą aż do usunięcia pozostałości maści. Butylohydroksytoluen może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych. Interakcje z innymi produktami: nie stwierdzono. Nie mieszać 
produktu z innymi produktami, ponieważ istnieje ryzyko jego rozcieńczenia, prowadzące do zmniejszenia aktywności przeciwbakteryjnej i możliwej utraty stabilności mupirocyny w maści. Ciąża: należy stosować w okresie ciąży tylko w przypadkach, gdy potencjalne korzyści 
przeważają nad ewentualnym ryzykiem związanym z leczeniem tym produktem. Laktacja: brak informacji dotyczących przenikania mupirocyny do mleka ludzkiego. Jeśli leczona jest pęknięta brodawka sutkowa, należy ją dokładnie umyć przed karmieniem piersią. Płodność:
brak danych dotyczących wpływu mupirocyny na płodność u ludzi. Okres ważności: 2 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 10 dni. Gramatura: 15 g. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23118. Podmiot odpowiedzialny:
Infectopharm Arzneimittel und Cosilium GmbH Von-Humboldt-Strasse 1, 64646 Heppenheim, Niemcy. Dystrybutor: Solpharm Sp. z o.o., ul. Zakątek 1, 05-270 Marki.

* WHO (World Health Organization), 21st Model List of Essential Medicines.

8tyg.+
Zalecany dla niemowląt 
powyżej 8 tygodni życia, 
dzieci, młodzieży, dorosłych

Eliminacja bakterii: Streptococcus, Staphylococcus, 
w tym MRSA oraz drobnoustrojów Gram-ujemnych: 
Escherichia coli, Haemophilus influenza

Niskie koszty terapii

20 mg/g, maść na skórę

Miejscowe leczenie bakteryjnych 
zakażeń skóry między innymi:
• liszajca zakaźnego,
• zapalenia mieszków włosowych, 
• nawracających czyraków

MRSA

 Czopki Eva/qu® i Eva/qu Bambini®: Skład: dwuwęglan sodu i dwuwinian potasu zawieszone w polietylenoglikolu rozpuszczalnym w wodzie. Postać: czopki doodbytnicze. Działanie: czopek po wprowadzeniu do odbytu rozpuszcza się w ciągu kilku minut, uwalniając przy tym bardzo duże ilości mikropęcherzyków, które wywierając nacisk, 
rozszerzają ścianki bańki odbytnicy i powodują jej odruchowy skurcz. Rozpuszczony czopek dodatkowo zmiękcza zatrzymane masy kałowe. Dzięki musującemu działaniu powodują oderwanie mas kałowych i ich szybkie i efektywne wydalenie. Ponowne użycie czopka pomaga w przywróceniu sprawności spowolnionego mechanizmu 
wypróżniania się. Sposób użycia: wyjąć czopek  z trwale zamkniętego opakowania, wprowadzić do kanału odbytu, popychając aż do chwili jego pełnego wprowadzenia. Jeżeli okaże się konieczne, np. przy zmianach chorobowych, hemoroidach, czopek należy wprowadzić po jego wcześniejszym natłuszczeniu olejem wazelinowym lub 
oliwą z oliwek. Czopek natychmiast się rozpuszcza i wywołuje chęć wypróżnienia. Ale ważne jest, aby działanie było zakończone. Nawet jeśli chęć wypróżnienia pojawi się szybko, zaleca się kilkuminutowe powstrzymanie wypróżnienia. Pomocne będzie poruszanie się, a nie czekanie w pozycji siedzącej lub leżącej. Wskazania: Czopki Eva/qu 
Bambini  zalecane są dla dzieci pomiędzy 2. a 12. rokiem życia, a czopki Eva/qu dla młodzieży i dorosłych po 12. roku życia, w przypadku opóźnienia regularnego rytmu wypróżnienia zarówno powtarzającego się  jak i okazjonalnego. Delikatne i skuteczne miejscowe działanie fizjologiczne powoduje, ze czopki Eva/qu Bambini® są szczególnie 
zalecane dla dzieci w okresie rekonwalescencji, niepełnosprawnych motorycznie, obłożnie chorych a czopki Eva/qu® dla młodzieży i dorosłych są zalecane w okresie ciąży, w okresie karmienia piersią, rekonwalescencji, podeszłym wieku, u osób niepełnosprawnych motorycznie oraz u osób obłożnie chorych. Zastosowanie czopków pomaga 
w przygotowaniu do opróżnienia odbytu przed zabiegami chirurgicznymi, gastroenterologicznymi, urologicznymi oraz rektoskopią. Zapobiegają powstawaniu zaparć w podróży. Utrzymując bańkę odbytnicy wolną od mas kałowych, zapobiegają zapaleniom kanału odbytnicy, pęknięciom skóry czy hemoroi- dom. Przeciwwskazania: brak 
jest przeciwwskazań do stosowania nawet przy hemoroidach czy miejscowych zmianach chorobowych lub podczas częstego i długotrwałego stosowania. Czopki składają się z substancji neutralnych dla organizmu, niewchłaniających się i całkowicie nietoksycznych, wykorzystywanych często przy produkcji żywności. Polietylenoglikol 
jest substancją obojętną, nieprzyswajalną przez organizm i nietoksyczną. Specjalne środki ostrożności: uczucie niepełnego wypróżnienia lub lekkiego pieczenia nie powinny niepokoić, gdyż szybko mijają. Czopki zawierają polietylenoglikol, który może wywoływać podrażnienie. Produkt wskazany jest w przypadku zaparć odbytniczych, 
w związku z czym brak skuteczności (wypróżnienia) może wskazywać na inny problem  (np. zaparcia w okrężnicy), w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na  którykolwiek ze składników. W przypadku wystąpienia specyficznych reakcji należy zaprzestać stosowania 
produktu i skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą. Dostępne opakowanie: 6 czopków. Producent: So. Se. Pharm S.R.L.  Via dei Castelli Romani 22, 00040 Pomezia (Rzym), Włochy.  Dystrybutor: Solpharm Sp. z o.o., ul. Zakątek 1, 05-270 Marki, www.evaqu.pl,  www.solpharm.pl. Status: CE Wyrób Medyczny

 CE Wyroby Medyczne

C O  D O B R E G O  D A Ł A  N A M  P A N D E M I A ?

W rezultacie pandemia 
zmieniła sposób 

postrzegania aptek. 
Nie jest to, oczywiście, 

zmiana powszechna, bo 
pacjentów � nansowe 

aspekty działalności 
aptek mogą zupełnie 

nie interesować. 
Ważne natomiast, 

by interesowały 
decydentów. I by szybko 

nie umknęły ich 
uwadze i pamięci .

SOLTOPIN. Produkt na receptę (Rx). Skład jakościowy i ilościowy: 1 g maści zawiera 20 mg mupirocyny. Substancje pomocnicze: makrogol 400, makrogol 3350 (z butylohydrokstoluenem (E321)). Postać farmaceutyczna: jednolita, biaława maść. Wskazania do 
zastosowania: SOLTOPIN jest produktem przeciwbakteryjnym do stosowania miejscowego, działającym na drobnoustroje odpowiedzialne za większość zakażeń skóry, np. Staphylococcus aureus, w tym szczepy metycylinooporne, inne gronkowce, paciorkowce. Działa on 
również na drobnoustroje Gram-ujemne, takie jak Escherichia coli i Haemophilus in�uenzae. SOLTOPIN jest stosowany w zakażeniach skóry, np. takich jak: liszajec, zapalenie mieszków włosowych, czyraczność u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt powyżej 8 tygodni. 
Dawkowanie: 2 do 3 razy na dobę przez maksymalnie 10 dni. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować do oczu ani do nosa. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: przerwać leczenie w razie 
reakcji uczuleniowej, wytrzeć produkt i zastosować odpowiednie leczenie. Długotrwałe stosowanie produktu może prowadzić do nadmiernego rozwoju niewrażliwych drobnoustrojów. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku zanieczyszczenia oczu produktem, oczy należy 
dokładnie przemywać wodą aż do usunięcia pozostałości maści. Butylohydroksytoluen może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych. Interakcje z innymi produktami: nie stwierdzono. Nie mieszać 
produktu z innymi produktami, ponieważ istnieje ryzyko jego rozcieńczenia, prowadzące do zmniejszenia aktywności przeciwbakteryjnej i możliwej utraty stabilności mupirocyny w maści. Ciąża: należy stosować w okresie ciąży tylko w przypadkach, gdy potencjalne korzyści 
przeważają nad ewentualnym ryzykiem związanym z leczeniem tym produktem. Laktacja: brak informacji dotyczących przenikania mupirocyny do mleka ludzkiego. Jeśli leczona jest pęknięta brodawka sutkowa, należy ją dokładnie umyć przed karmieniem piersią. Płodność:
brak danych dotyczących wpływu mupirocyny na płodność u ludzi. Okres ważności: 2 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 10 dni. Gramatura: 15 g. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23118. Podmiot odpowiedzialny:
Infectopharm Arzneimittel und Cosilium GmbH Von-Humboldt-Strasse 1, 64646 Heppenheim, Niemcy. Dystrybutor: Solpharm Sp. z o.o., ul. Zakątek 1, 05-270 Marki.

* WHO (World Health Organization), 21st Model List of Essential Medicines.
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Bambini  zalecane są dla dzieci pomiędzy 2. a 12. rokiem życia, a czopki Eva/qu dla młodzieży i dorosłych po 12. roku życia, w przypadku opóźnienia regularnego rytmu wypróżnienia zarówno powtarzającego się  jak i okazjonalnego. Delikatne i skuteczne miejscowe działanie fizjologiczne powoduje, ze czopki Eva/qu Bambini® są szczególnie 
zalecane dla dzieci w okresie rekonwalescencji, niepełnosprawnych motorycznie, obłożnie chorych a czopki Eva/qu® dla młodzieży i dorosłych są zalecane w okresie ciąży, w okresie karmienia piersią, rekonwalescencji, podeszłym wieku, u osób niepełnosprawnych motorycznie oraz u osób obłożnie chorych. Zastosowanie czopków pomaga 
w przygotowaniu do opróżnienia odbytu przed zabiegami chirurgicznymi, gastroenterologicznymi, urologicznymi oraz rektoskopią. Zapobiegają powstawaniu zaparć w podróży. Utrzymując bańkę odbytnicy wolną od mas kałowych, zapobiegają zapaleniom kanału odbytnicy, pęknięciom skóry czy hemoroi- dom. Przeciwwskazania: brak 
jest przeciwwskazań do stosowania nawet przy hemoroidach czy miejscowych zmianach chorobowych lub podczas częstego i długotrwałego stosowania. Czopki składają się z substancji neutralnych dla organizmu, niewchłaniających się i całkowicie nietoksycznych, wykorzystywanych często przy produkcji żywności. Polietylenoglikol 
jest substancją obojętną, nieprzyswajalną przez organizm i nietoksyczną. Specjalne środki ostrożności: uczucie niepełnego wypróżnienia lub lekkiego pieczenia nie powinny niepokoić, gdyż szybko mijają. Czopki zawierają polietylenoglikol, który może wywoływać podrażnienie. Produkt wskazany jest w przypadku zaparć odbytniczych, 
w związku z czym brak skuteczności (wypróżnienia) może wskazywać na inny problem  (np. zaparcia w okrężnicy), w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na  którykolwiek ze składników. W przypadku wystąpienia specyficznych reakcji należy zaprzestać stosowania 
produktu i skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą. Dostępne opakowanie: 6 czopków. Producent: So. Se. Pharm S.R.L.  Via dei Castelli Romani 22, 00040 Pomezia (Rzym), Włochy.  Dystrybutor: Solpharm Sp. z o.o., ul. Zakątek 1, 05-270 Marki, www.evaqu.pl,  www.solpharm.pl. Status: CE Wyrób Medyczny
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I rzeczywiście, można uznać, 
że farmaceuci coś dostali 
lub coś im obiecano właśnie 
dlatego, że tak dobrze 
pracowali podczas pandemii. 
Z tym że jest to półprawda, 
bo ustawa o zawodzie, opieka 
farmaceutyczna i szczepienia 
wykonywane przez farma-
ceutów najbardziej potrzebne 
są pacjentom i systemowi 
opieki zdrowotnej. Doradzanie 
przez farmaceutów w sprawie 
drobnych dolegliwości czy 
wykonywanie szczepień, gdy 
do lekarzy ustawi się kolejka 
pacjentów, którzy nie tra� li 
do nich przez kilkanaście 
ostatnich miesięcy, zwyczajnie 
uratuje i pacjentów, i system.

Korzyść, którą dziś dostrzega 
się głównie po stronie 
farmaceutów i aptek, 
będzie więc wielostronna, 
z przewagą korzyści dla 
systemu. Możliwość lepszego 
wykorzystywania swojej 
wiedzy przez farmaceutów, ich 
zawodowy rozwój czy lepsza 
sytuacja aptek prowadzących 
opiekę farmaceutyczną są 
bowiem niczym w porównaniu 
z kołem ratunkowym, które 
jednocześnie dopłynie do 
systemu opieki zdrowotnej.

SWEGO RODZAJU 
ODKRYCIE

Nie można więc nie zauważać 
korzyści dla farmaceutów 
i dla aptek będących wprost 
konsekwencją pandemii, ale 
nie można koncentrować się na 
nich i nie dostrzegać korzyści 
płynących z tych samych decyzji 
jednocześnie dla innych.

I to jest chyba najlepsza rzecz, 
która przydarzyła się nam 
wszystkim wskutek pandemii. 
Mimochodem przypomnieliśmy 
sobie coś oczywistego, 
o czym wielu z nas zupełnie 
zapomniało – że korzyść 
osiągana przez jednych nie 
musi oznaczać problemów 
czy kłopotów innych. Na 
rynku aptecznym, na którym 
stricte biznesowa konkurencja 
wciąż ma ogromne znacznie, 
choć przecież nie powinna, 
to swego rodzaju odkrycie.

PLEKSI NA LATA

Nie wiemy więc obecnie, 
jakie długofalowe korzyści 
przyniesie pandemia dla rynku 
aptecznego. Dopiero kolejne 
tygodnie i miesiące zaczną 
nam przynosić odpowiedzi na 

pytania, co z tego, co „odkryto” 
wskutek pandemii, pozostanie 
z nami na dłużej. O recepty pro 
auctore i pro familiae nie ma 
się pewnie co martwić, o to, 
co z obietnicami wynikającymi 
z zapisów ustawy o zawodzie 
farmaceuty już jednak tak. Jeśli 
jednak koncepcja zapropo -
nowana przez Zespół
ds. opieki farmaceutycznej 
będzie realizowana, jeśli 
w aptekach będzie można 
świadczyć kolejne usługi farma-
ceutyczne, będzie to niewąt-
pliwie dobry sygnał. I wtedy 
będzie można orzec bez cienia 
wątpliwości, że pandemia 
przyniosła rynkowi aptecznemu 
długotrwałe korzyści, bo 
nie ma przecież pewności, 
że ustawa o zawodzie 
zostałaby uchwalona, gdyby 
nie pandemia, podobnie jak 
nie sposób uznać, że byłaby 
wola polityczna, by wdrażać 
opiekę farmaceutyczną. By 
zyskać tę pewność, trzeba się 
 uzbroić w cierpliwość. Pewne 
rzeczy wiadome będą jednak 
już jesienią bieżącego roku.

Wdrażanie usług farmaceutycz-
nych, włącznie z rozpoczęciem 
szczepień przeciwko grypie 
w aptekach, nie wystarczy 
jednak za wszystko. Niewąt-
pliwie ważne dla farmaceutów 
i właścicieli aptek są też zapada-
jące decyzje i wyroki w sprawie 
reklam aptek czy też 1 proc. 
Te nie po myśli środowiska, 
w tym również właścicieli aptek 
będących farmaceutami, będą 
niewątpliwie komentowane 
jako porzucenie tych, którzy 
w pandemii udowodnili, że są 
po stronie pacjentów. Wszelkie 
opóźnienia, niedociągnięcia, 
niedotrzymane obietnice 
czy nieporozumienia będą 
źle odbierane. A jeśli tak się 
stanie, w opinii farmaceutów 
pamiątką po pandemii, całą 
spłatą zaciągniętego u nich 
długu, będą szyby i pleksi 
przy pierwszych stołach.

 Małgorzata Grosman
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SOLTOPIN. Produkt na receptę (Rx). Skład jakościowy i ilościowy: 1 g maści zawiera 20 mg mupirocyny. Substancje pomocnicze: makrogol 400, makrogol 3350 (z butylohydrokstoluenem (E321)). Postać farmaceutyczna: jednolita, biaława maść. Wskazania do 
zastosowania: SOLTOPIN jest produktem przeciwbakteryjnym do stosowania miejscowego, działającym na drobnoustroje odpowiedzialne za większość zakażeń skóry, np. Staphylococcus aureus, w tym szczepy metycylinooporne, inne gronkowce, paciorkowce. Działa on 
również na drobnoustroje Gram-ujemne, takie jak Escherichia coli i Haemophilus in�uenzae. SOLTOPIN jest stosowany w zakażeniach skóry, np. takich jak: liszajec, zapalenie mieszków włosowych, czyraczność u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt powyżej 8 tygodni. 
Dawkowanie: 2 do 3 razy na dobę przez maksymalnie 10 dni. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować do oczu ani do nosa. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: przerwać leczenie w razie 
reakcji uczuleniowej, wytrzeć produkt i zastosować odpowiednie leczenie. Długotrwałe stosowanie produktu może prowadzić do nadmiernego rozwoju niewrażliwych drobnoustrojów. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku zanieczyszczenia oczu produktem, oczy należy 
dokładnie przemywać wodą aż do usunięcia pozostałości maści. Butylohydroksytoluen może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych. Interakcje z innymi produktami: nie stwierdzono. Nie mieszać 
produktu z innymi produktami, ponieważ istnieje ryzyko jego rozcieńczenia, prowadzące do zmniejszenia aktywności przeciwbakteryjnej i możliwej utraty stabilności mupirocyny w maści. Ciąża: należy stosować w okresie ciąży tylko w przypadkach, gdy potencjalne korzyści 
przeważają nad ewentualnym ryzykiem związanym z leczeniem tym produktem. Laktacja: brak informacji dotyczących przenikania mupirocyny do mleka ludzkiego. Jeśli leczona jest pęknięta brodawka sutkowa, należy ją dokładnie umyć przed karmieniem piersią. Płodność:
brak danych dotyczących wpływu mupirocyny na płodność u ludzi. Okres ważności: 2 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 10 dni. Gramatura: 15 g. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23118. Podmiot odpowiedzialny:
Infectopharm Arzneimittel und Cosilium GmbH Von-Humboldt-Strasse 1, 64646 Heppenheim, Niemcy. Dystrybutor: Solpharm Sp. z o.o., ul. Zakątek 1, 05-270 Marki.

* WHO (World Health Organization), 21st Model List of Essential Medicines.

8tyg.+
Zalecany dla niemowląt 
powyżej 8 tygodni życia, 
dzieci, młodzieży, dorosłych

Eliminacja bakterii: Streptococcus, Staphylococcus, 
w tym MRSA oraz drobnoustrojów Gram-ujemnych: 
Escherichia coli, Haemophilus influenza

Niskie koszty terapii

20 mg/g, maść na skórę

Miejscowe leczenie bakteryjnych 
zakażeń skóry między innymi:
• liszajca zakaźnego,
• zapalenia mieszków włosowych, 
• nawracających czyraków

MRSA

 Czopki Eva/qu® i Eva/qu Bambini®: Skład: dwuwęglan sodu i dwuwinian potasu zawieszone w polietylenoglikolu rozpuszczalnym w wodzie. Postać: czopki doodbytnicze. Działanie: czopek po wprowadzeniu do odbytu rozpuszcza się w ciągu kilku minut, uwalniając przy tym bardzo duże ilości mikropęcherzyków, które wywierając nacisk, 
rozszerzają ścianki bańki odbytnicy i powodują jej odruchowy skurcz. Rozpuszczony czopek dodatkowo zmiękcza zatrzymane masy kałowe. Dzięki musującemu działaniu powodują oderwanie mas kałowych i ich szybkie i efektywne wydalenie. Ponowne użycie czopka pomaga w przywróceniu sprawności spowolnionego mechanizmu 
wypróżniania się. Sposób użycia: wyjąć czopek  z trwale zamkniętego opakowania, wprowadzić do kanału odbytu, popychając aż do chwili jego pełnego wprowadzenia. Jeżeli okaże się konieczne, np. przy zmianach chorobowych, hemoroidach, czopek należy wprowadzić po jego wcześniejszym natłuszczeniu olejem wazelinowym lub 
oliwą z oliwek. Czopek natychmiast się rozpuszcza i wywołuje chęć wypróżnienia. Ale ważne jest, aby działanie było zakończone. Nawet jeśli chęć wypróżnienia pojawi się szybko, zaleca się kilkuminutowe powstrzymanie wypróżnienia. Pomocne będzie poruszanie się, a nie czekanie w pozycji siedzącej lub leżącej. Wskazania: Czopki Eva/qu 
Bambini  zalecane są dla dzieci pomiędzy 2. a 12. rokiem życia, a czopki Eva/qu dla młodzieży i dorosłych po 12. roku życia, w przypadku opóźnienia regularnego rytmu wypróżnienia zarówno powtarzającego się  jak i okazjonalnego. Delikatne i skuteczne miejscowe działanie fizjologiczne powoduje, ze czopki Eva/qu Bambini® są szczególnie 
zalecane dla dzieci w okresie rekonwalescencji, niepełnosprawnych motorycznie, obłożnie chorych a czopki Eva/qu® dla młodzieży i dorosłych są zalecane w okresie ciąży, w okresie karmienia piersią, rekonwalescencji, podeszłym wieku, u osób niepełnosprawnych motorycznie oraz u osób obłożnie chorych. Zastosowanie czopków pomaga 
w przygotowaniu do opróżnienia odbytu przed zabiegami chirurgicznymi, gastroenterologicznymi, urologicznymi oraz rektoskopią. Zapobiegają powstawaniu zaparć w podróży. Utrzymując bańkę odbytnicy wolną od mas kałowych, zapobiegają zapaleniom kanału odbytnicy, pęknięciom skóry czy hemoroi- dom. Przeciwwskazania: brak 
jest przeciwwskazań do stosowania nawet przy hemoroidach czy miejscowych zmianach chorobowych lub podczas częstego i długotrwałego stosowania. Czopki składają się z substancji neutralnych dla organizmu, niewchłaniających się i całkowicie nietoksycznych, wykorzystywanych często przy produkcji żywności. Polietylenoglikol 
jest substancją obojętną, nieprzyswajalną przez organizm i nietoksyczną. Specjalne środki ostrożności: uczucie niepełnego wypróżnienia lub lekkiego pieczenia nie powinny niepokoić, gdyż szybko mijają. Czopki zawierają polietylenoglikol, który może wywoływać podrażnienie. Produkt wskazany jest w przypadku zaparć odbytniczych, 
w związku z czym brak skuteczności (wypróżnienia) może wskazywać na inny problem  (np. zaparcia w okrężnicy), w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na  którykolwiek ze składników. W przypadku wystąpienia specyficznych reakcji należy zaprzestać stosowania 
produktu i skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą. Dostępne opakowanie: 6 czopków. Producent: So. Se. Pharm S.R.L.  Via dei Castelli Romani 22, 00040 Pomezia (Rzym), Włochy.  Dystrybutor: Solpharm Sp. z o.o., ul. Zakątek 1, 05-270 Marki, www.evaqu.pl,  www.solpharm.pl. Status: CE Wyrób Medyczny
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SOLTOPIN. Produkt na receptę (Rx). Skład jakościowy i ilościowy: 1 g maści zawiera 20 mg mupirocyny. Substancje pomocnicze: makrogol 400, makrogol 3350 (z butylohydrokstoluenem (E321)). Postać farmaceutyczna: jednolita, biaława maść. Wskazania do 
zastosowania: SOLTOPIN jest produktem przeciwbakteryjnym do stosowania miejscowego, działającym na drobnoustroje odpowiedzialne za większość zakażeń skóry, np. Staphylococcus aureus, w tym szczepy metycylinooporne, inne gronkowce, paciorkowce. Działa on 
również na drobnoustroje Gram-ujemne, takie jak Escherichia coli i Haemophilus in�uenzae. SOLTOPIN jest stosowany w zakażeniach skóry, np. takich jak: liszajec, zapalenie mieszków włosowych, czyraczność u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt powyżej 8 tygodni. 
Dawkowanie: 2 do 3 razy na dobę przez maksymalnie 10 dni. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować do oczu ani do nosa. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: przerwać leczenie w razie 
reakcji uczuleniowej, wytrzeć produkt i zastosować odpowiednie leczenie. Długotrwałe stosowanie produktu może prowadzić do nadmiernego rozwoju niewrażliwych drobnoustrojów. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku zanieczyszczenia oczu produktem, oczy należy 
dokładnie przemywać wodą aż do usunięcia pozostałości maści. Butylohydroksytoluen może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych. Interakcje z innymi produktami: nie stwierdzono. Nie mieszać 
produktu z innymi produktami, ponieważ istnieje ryzyko jego rozcieńczenia, prowadzące do zmniejszenia aktywności przeciwbakteryjnej i możliwej utraty stabilności mupirocyny w maści. Ciąża: należy stosować w okresie ciąży tylko w przypadkach, gdy potencjalne korzyści 
przeważają nad ewentualnym ryzykiem związanym z leczeniem tym produktem. Laktacja: brak informacji dotyczących przenikania mupirocyny do mleka ludzkiego. Jeśli leczona jest pęknięta brodawka sutkowa, należy ją dokładnie umyć przed karmieniem piersią. Płodność:
brak danych dotyczących wpływu mupirocyny na płodność u ludzi. Okres ważności: 2 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 10 dni. Gramatura: 15 g. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23118. Podmiot odpowiedzialny:
Infectopharm Arzneimittel und Cosilium GmbH Von-Humboldt-Strasse 1, 64646 Heppenheim, Niemcy. Dystrybutor: Solpharm Sp. z o.o., ul. Zakątek 1, 05-270 Marki.

* WHO (World Health Organization), 21st Model List of Essential Medicines.
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 Czopki Eva/qu® i Eva/qu Bambini®: Skład: dwuwęglan sodu i dwuwinian potasu zawieszone w polietylenoglikolu rozpuszczalnym w wodzie. Postać: czopki doodbytnicze. Działanie: czopek po wprowadzeniu do odbytu rozpuszcza się w ciągu kilku minut, uwalniając przy tym bardzo duże ilości mikropęcherzyków, które wywierając nacisk, 
rozszerzają ścianki bańki odbytnicy i powodują jej odruchowy skurcz. Rozpuszczony czopek dodatkowo zmiękcza zatrzymane masy kałowe. Dzięki musującemu działaniu powodują oderwanie mas kałowych i ich szybkie i efektywne wydalenie. Ponowne użycie czopka pomaga w przywróceniu sprawności spowolnionego mechanizmu 
wypróżniania się. Sposób użycia: wyjąć czopek  z trwale zamkniętego opakowania, wprowadzić do kanału odbytu, popychając aż do chwili jego pełnego wprowadzenia. Jeżeli okaże się konieczne, np. przy zmianach chorobowych, hemoroidach, czopek należy wprowadzić po jego wcześniejszym natłuszczeniu olejem wazelinowym lub 
oliwą z oliwek. Czopek natychmiast się rozpuszcza i wywołuje chęć wypróżnienia. Ale ważne jest, aby działanie było zakończone. Nawet jeśli chęć wypróżnienia pojawi się szybko, zaleca się kilkuminutowe powstrzymanie wypróżnienia. Pomocne będzie poruszanie się, a nie czekanie w pozycji siedzącej lub leżącej. Wskazania: Czopki Eva/qu 
Bambini  zalecane są dla dzieci pomiędzy 2. a 12. rokiem życia, a czopki Eva/qu dla młodzieży i dorosłych po 12. roku życia, w przypadku opóźnienia regularnego rytmu wypróżnienia zarówno powtarzającego się  jak i okazjonalnego. Delikatne i skuteczne miejscowe działanie fizjologiczne powoduje, ze czopki Eva/qu Bambini® są szczególnie 
zalecane dla dzieci w okresie rekonwalescencji, niepełnosprawnych motorycznie, obłożnie chorych a czopki Eva/qu® dla młodzieży i dorosłych są zalecane w okresie ciąży, w okresie karmienia piersią, rekonwalescencji, podeszłym wieku, u osób niepełnosprawnych motorycznie oraz u osób obłożnie chorych. Zastosowanie czopków pomaga 
w przygotowaniu do opróżnienia odbytu przed zabiegami chirurgicznymi, gastroenterologicznymi, urologicznymi oraz rektoskopią. Zapobiegają powstawaniu zaparć w podróży. Utrzymując bańkę odbytnicy wolną od mas kałowych, zapobiegają zapaleniom kanału odbytnicy, pęknięciom skóry czy hemoroi- dom. Przeciwwskazania: brak 
jest przeciwwskazań do stosowania nawet przy hemoroidach czy miejscowych zmianach chorobowych lub podczas częstego i długotrwałego stosowania. Czopki składają się z substancji neutralnych dla organizmu, niewchłaniających się i całkowicie nietoksycznych, wykorzystywanych często przy produkcji żywności. Polietylenoglikol 
jest substancją obojętną, nieprzyswajalną przez organizm i nietoksyczną. Specjalne środki ostrożności: uczucie niepełnego wypróżnienia lub lekkiego pieczenia nie powinny niepokoić, gdyż szybko mijają. Czopki zawierają polietylenoglikol, który może wywoływać podrażnienie. Produkt wskazany jest w przypadku zaparć odbytniczych, 
w związku z czym brak skuteczności (wypróżnienia) może wskazywać na inny problem  (np. zaparcia w okrężnicy), w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na  którykolwiek ze składników. W przypadku wystąpienia specyficznych reakcji należy zaprzestać stosowania 
produktu i skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą. Dostępne opakowanie: 6 czopków. Producent: So. Se. Pharm S.R.L.  Via dei Castelli Romani 22, 00040 Pomezia (Rzym), Włochy.  Dystrybutor: Solpharm Sp. z o.o., ul. Zakątek 1, 05-270 Marki, www.evaqu.pl,  www.solpharm.pl. Status: CE Wyrób Medyczny
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Z Andrzejem Wróblem, 
byłym prezesem 

Naczelnej Rady 
Aptekarskiej i byłym 

prezesem Pomorsko- 
-Kujawskiej Izby 

Aptekarskiej 
w Bydgoszczy, 

rozmawia Małgorzata 
Grosman.

Kiedy zakładał pan 
w 1989 r. w Sępólnie 
Krajeńskim jedną 
z pierwszych prywatnych 
aptek w Polsce, miał pan 
wizję, co może wydarzyć 
się w kolejnych latach 
na rynku aptecznym?
Nie, takim wizjonerem nie 
byłem. Wizjonerzy mają 
zwykle olbrzymie plany 
w celu zdominowania rynku, 
a dla mnie apteka była i miała 
być dalej miejscem pracy. 
Dziś się z tego śmieję, ale na 
wyposażeniu tej pierwszej 
mojej apteki – taka była 
rzeczywistość – była meblo-
ścianka teściowej. W barku 
trzymałem psychotropy, żeby 
były jakoś zabezpieczone. 
Mogłem tak działać, bo nie 
było specjalnych przepisów, 
według których powinny 
działać prywatne apteki, nie 
było żadnych ram, co i jak 
można robić. Miałem więc 
pojęcie o pracy w zawodzie 
farmaceuty, ale prowadzić 
aptekę mogłem już tylko, 
korzystając z doświadczenia 
i obserwacji wyniesionych 
z pracy w Cefarmie. 

Poza tym było mnóstwo 
niewiadomych. Nie miałem 
nawet pewności, jak mogę 
swoją aptekę nazwać. Nie 
wiedziałem, kiedy będzie 
mnie stać na zakupienie do 
apteki pełnego asortymentu 
leków ani jak będzie wyglą-
dało zaopatrzenie w leki od 
strony ich dostawców. Gdy 
jechałem do Cefarmu czy 
Herbapolu, poważnych firm, 
byłem brany na dyrektorski 
dywanik i zastanawiano się, 
czy mnie, prywaciarzowi, 
można cokolwiek sprzedać. 
Czasem trzy dni dyrekcja 
wspólnie z radą pracowniczą 
o tym debatowała, choć 
wszyscy mnie znali, bo byłem 
wcześniej pracownikiem 
Cefarmu. Było więc zupełnie 
jak u Barei. Na wszelki 
wypadek nazwałem ją 
Apteka Leku Naturalnego 
Aronia, głównie ze względu 
na ograniczony asortyment 
produktów zielarskich. 
Zmiany następowały jednak 
błyskawicznie. Po trzech 
miesiącach mogłem już 
wymienić meblościankę 
teściowej na meble 
odkupione z Cefarmu, 
po sześciu – zmieniłem 
lokal na większy, bo ten 
pierwszy już nie wystarczał.

Nie poszedł pan więc 
w prywatny biznes 
z pomysłami, jakie zmiany 
– prawne, organizacyjne 
czy też z zakresu edukacji 
farmaceutów – są 
niezbędne, by prywatne 
apteki mogły działać?

To przyszło dopiero później. 
Zaczynając działalność na 
własną rękę, nie miałem 
nawet motywacji do jej 
prowadzenia. Doskonale 
realizowałem się wcześniej 
w ramach państwowej 
placówki, ale wkurzyłem się, 
bo Cefarm nie realizował 
umów ze mną zawieranych. 
Zbiegło się to w czasie 
z informacją, że w Warszawie 
powstała apteka szwajcarska 
Fundacji Buchnera i dobrze 
sobie radziła. Pomyślałem 
więc, że skoro Szwajcarzy 
mogą prowadzić w Polsce 
prywatną aptekę, to czemu 
ja nie mogę. Pojechałem 
do Warszawy, by starać się 
o koncesję. Okazało się, że 
w ministerstwie byli już 
przede mną inni, którzy 
uzyskali stosowne pozwo-
lenia, ale nie uruchomili 
aptek, co było wielką zagadką. 
Ostrzegano mnie też, że do 
Warszawy nie można jechać 
inaczej niż z walizką, ale 
to okazało się nieprawdą. 
Zastanawiające było również 
to, że gdy podczas egzaminu 
specjalizacyjnego, który 
zdawałem w tym samym 
czasie, zostałem zapytany 
o plany na przyszłość 
i powiedziałem o uzyskaniu 
koncesji, wzbudziło to 
zdziwienie. Bo jeden 
z egzaminatorów czekał na 
taki dokument od miesięcy, 
a mnie udało się wszystko 
załatwić w jeden dzień.

Potem też szło łatwo?
Uruchomiłem aptekę między 
Barbórką a Mikołajem w roku 

Ustawa spina  
wiele różnych treści
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Ustawa o zawodzie 
farmaceuty jest dla nas, 
bo to my mamy się do 
niej stosować. I chodzi 
o interes społeczny, nie 
o pojedynczych 
farmaceutów. O to, by 
autonomia zawodu 
farmaceuty była 
utrzymana. Jesteśmy 
osobami wykonującymi 
zawód zaufania 
publicznego, więc ta 
autonomia jest 
niezbędna. Ma 
gwarantować dbałość 
o wysoką jakość usług 
świadczonych przez 
farmaceutów.

1989 na podstawie prze-
pisów ogólnych zawartych 
w ustawie o działalności 
gospodarczej i w ciągu 
miesiąca sześć czy siedem 
razy wyprzedałem cały towar. 
To dawało dużo satysfakcji, 
ale też zwróciło uwagę 
organów skarbowych. 
No bo jak to? Taki obrót? 
Wydano w związku z tym 
decyzję, że mam zapłacić 
podatek za grudzień 
przemnożony dwanaście 
razy, tak jakbym pracował 
nie od początku grudnia, 
ale od stycznia. Maszyna 
jednak ruszyła, nie mogłem 
się wycofać, więc w ciągu 
roku jakoś ten podatek 
zapłaciłem. To był już rok 
1990, gdy wystartowała 
prywatyzacja Cefarmów. 
Cała firma bydgoska została 
sprywatyzowana, podobnie 
jak wszystkie Cefarmy 
w Polsce. W ten sposób 
detaliczny obrót lekami 
stał się pierwszym działem 
gospodarki, który przeszedł 
w całości w prywatne ręce. 
Działo się tak wiele, że 
potrzebę wprowadzenia 
rozwiązań prawnych 
i innych, dostosowanych 
do tego, co dzieje się na 
rynku, dostrzegłem dopiero 
później. W roku 1989, tak jak 
już wcześniej wspomniałem, 
apteki mogły działać na 
podstawie ogólnych 
przepisów obowiązujących 
całą polską gospodarkę. 
Wtedy też nikomu do 
głowy nie przyszło, że 
aptekę może prowadzić 
ktoś inny niż farmaceuta. 
To gwarantowało jakość ich 
pracy. Dopiero z czasem, 
gdy jednemu, drugiemu, 
trzeciemu farmaceucie 
powiodło się, pojawiły się 
na rynku aptecznym osoby, 
które dorobiły się w innych 
branżach i zapragnęły teraz 
wejść w dystrybucję leków. 
Zaczęła się 

wolnoamerykanka, więc 
tworzone były kolejne 
przepisy, na bieżąco, by rynek 
jakoś okiełznywać. W 2001 r. 
zlepiono te wcześniejsze 
przepisy w jeden akt prawny, 
czyli w ustawę Prawo 
farmaceutyczne. Wcześniej 
powstała tylko ustawa 
o izbach aptekarskich, 
która przywróciła do życia 
samorząd zawodowy. Było 
to na fali tworzenia ustaw 
o zawodzie lekarza oraz 
o zawodzie pielęgniarki 
i położnej, jednak w naszym 
przypadku doczekała 
się innego kształtu, choć 
spodziewaliśmy się, że 
i dla nas stworzona będzie 
ustawa o zawodzie.

Nie ma więc przesady 
w twierdzeniu, że na 
ustawę o zawodzie 
farmaceuty czekaliście 
30 lat. A teraz, gdy ustawa 
już jest, jakie są pańskie 
w związku z nią odczucia? 
Po ustawie o zawodzie 
widać, że miała być 
dokumentem, który spina 
szereg różnych kwestii. Część 
zapisów przeniesiono do niej 
żywcem z ustawy o izbach, 
część z Prawa farmaceutycz-
nego. Jest to więc bardzo 
komplementarny dokument. 
Odnosi się do kształcenia 
farmaceutów, do doskona-
lenia zawodowego, określa 
takie kwestie jak zakres czyn-
ności aptekarza i rozstrzyga 
spór, kto jest aptekarzem 
– wyłącznie farmaceuta 
pracujący w aptece, 
punkcie aptecznym, aptece 
szpitalnej lub hurtowni 
farmaceutycznej. Porządkuje 
więc te i wiele innych kwestii.

Spełnia więc oczekiwania 
środowiska? 
Kiedy współtworzyłem przed 
laty samorząd aptekarski, 
jeszcze jako małolat, 
wiedziałem jedno – tylko jeśli 

się zorganizujemy, będziemy 
mogli stawiać postulaty, brać 
czynny udział w tworzeniu 
przepisów. Dlatego 
założyłem wespół z innymi 
właścicielami Bydgoskie 
Zrzeszenie Właścicieli 
Aptek będące namiastką 
samorządu gospodarczego, 
zanim powstały struktury 
samorządu zawodowego. 
I tak mi zostało. W kolejnych 
latach (2002-2004) 
przewodniczyłem m.in. 
Obywatelskiemu Komitetowi 
Inicjatywy Ustawodawczej, 
który wprowadził do Sejmu 
projekt ustawy nowelizującej 
Prawo farmaceutyczne 
i ustawę o izbach apte-
karskich. To właśnie dzięki 
temu projektowi pojawił 
się w polskim prawie zapis 
o możliwości posiadania 
przez podmioty gospodarcze 
liczby aptek nie większej niż 
1 proc. w skali województwa.

Zapis, bez którego 
indywidualnych aptek 
pewnie by dziś nie było.
Oczywiście. Dni tych aptek 
i nasze, farmaceutów – 
właścicieli indywidualnych 
aptek, bez tego zapisu, bez 
pracy, którą wtedy wyko-
nałem, byłyby policzone. 
Dzięki temu zapisowi przez 
kilkanaście lat konkurencja 
na rynku została zachowana, 
bo większe podmioty, 
sieci apteczne nie mogły 

Ustawa spina  
wiele różnych treści
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Czego brakuje 
w ustawie o zawodzie? 

Nie wykorzystano okazji, 
by zwiększyć wpływ izb 

aptekarskich, 
farmaceutów 

pracujących w aptekach 
i punktach aptecznych 
na sposób kształcenia 

farmaceutów. 
Skupiono się na edukacji 

podyplomowej, 
pomijając tę 

wcześniejszą.

zdobyć na rynku znaczącej 
przewagi konkurencyjnej. Gdy 
zaczynaliśmy o tym dysku-
tować w Sejmie, posłowie 
nie rozumieli, dlaczego tak 
bardzo zależy nam na zapisie 
o 1 proc. nie w skali kraju, ale 
województwa. Tłumaczyłem 
to na przykładzie Warszawy. 
Pytałem, czy rozumieją, co by 
się wydarzyło, gdyby regulacja 
odnosiła się jedynie do granic 
państwa. Każdy, kto chciałby 
rozwijać sieć, wszystkie swoje 
apteki zlokalizowałby 
np. w Warszawie, wymiatając 
całą konkurencję. Posłowie 
musieli przyznać mi rację, ale 
postawili ultimatum, że jeśli 
będziemy starali się zachować 
w ustawie coś jeszcze nie po 
ich myśli, to cały dokument 
pójdzie do kosza. W ten 
sposób zablokowali możli-
wość wprowadzenia nowe-
lizacji kilkudziesięciu innych 
zmian w ustawach Prawo 
farmaceutyczne i o izbach 
aptekarskich przygotowanych 
przez Obywatelski Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej.

Ustawa o zawodzie 
farmaceuty reguluje 
wszystkie te sprawy, które 
wcześniej nie zostały uregu-
lowane? Czymś zaskakuje, 
czegoś w niej brakuje?
Dobrze się stało, że jest 
szeroko zdefiniowane wyko-
nywanie zawodu farmaceuty, 
opieka farmaceutyczna, 
usługi, zadania i czynności 
zawodowe. Boleję, że był to 
projekt rządowy, nie naszego 
środowiska. Istniały wcześniej, 
co prawda, projekty przy-
gotowane przez nas, ale nie 
było determinacji posłów, by 
któryś z nich urzeczywistnić 
przyjęciem w randze ustawy. 
Przy okazji tego ostatniego 
projektu oczywiście były 
próby konsultowania go przez 
nasze środowisko, ale szkielet 
ustawy został przygotowany 
przez ludzi niezwiązanych 
z aptekarską farmacją, którzy 

korzystali w większości 
z uwag profesorów farmacji 
i nauczycieli akademickich. 
Stąd pół ustawy o zawodzie 
stanowią zapisy odnośnie do 
egzaminów podyplomowych 
i specjalizacyjnych, stawek za 
te egzaminy i tym podobnych 
kwestii. Spraw, które – 
w moim odczuciu – powinny 
być regulowane rozporządze-
niami, nie ustawą. Boleję nad 
tym, bo jestem zwolennikiem 
jasnych, prostych, precy-
zyjnych zapisów prawa. Te, 
w których są setki paragrafów 
i odnośników, są tylko 
wodą na młyn prawników, 
bo jedno słowo dodane 
do ustawy albo z niej ujęte 
może zmieniać wszystko.

Takie byłyby skutki 
zamieszczenia w ustawie 
o zawodzie słowa 
„uporczywy” w odniesieniu 
do łamania niezależności 
farmaceutów. Gdyby to 
słowo w niej pozostało, 
niezależność farmaceutów 
byłaby zagrożona 
bardziej niż do tej pory.
Właśnie tak. A przecież ta 
ustawa jest dla nas, bo to my 
mamy się do niej stosować. 
I chodzi o interes społeczny, 
nie o pojedynczych farma-
ceutów. O to, by autonomia 
zawodu farmaceuty była 
utrzymana. Jesteśmy osobami 
wykonującymi zawód 
zaufania publicznego, więc 
ta autonomia jest niezbędna. 
Ma gwarantować dbałość 
o wysoką jakość usług świad-
czonych przez farmaceutów. 
Dlatego pozostawiono 
w naszych rękach część 
władzy – sąd zawodowy, szko-
lenia, prowadzenie rejestrów. 
Choć jeśli chodzi o szkolenia, 
to zakres naszych możliwości 
jest niewielki. Nie mamy 
dużego wpływu na tematykę 
i treść szkoleń dla farma-
ceutów, jesteśmy tylko od 
zliczania zdobytych punktów 
i określania, czy poszczególni 

farmaceuci zdobyli ich 
odpowiednią liczbę.

Czego brakuje w ustawie 
o zawodzie?
Nie wykorzystano okazji, by 
zwiększyć wpływ izb aptekar-
skich, farmaceutów pracują-
cych w aptekach i punktach 
aptecznych na sposób 
kształcenia farmaceutów. 
Skupiono się na edukacji 
podyplomowej, pomijając 
tę wcześniejszą. Doskonale 
ten problem obrazuje 
przykład z ostatnich dni. 
Zyskaliśmy prawo szczepienia 
pacjentów. Większość z nas 
zdaje sobie jednak sprawę 
z powikłań, które mogą 
wystąpić po szczepieniach 
i z tego, że nie mamy żadnych 
doświadczeń z zakresu 
szczepień. Dziś każda stacja 
telewizyjna mówi więc, że 
szczepienia odbywać się 
będą w aptekach, a pacjenci 
są skołowani, bo nie wiedzą, 
czy osoba, która będzie 
wykonywać szczepienia, 
zrobi to właściwie. Nawet jeśli 
uda się 100 tys. szczepień 
w aptekach, gdyby przy 
100-tysięcznym pierwszym 
pojawił się problem, a wiemy, 
że problemy się pojawiają, 
to będzie to wina całego 
środowiska. Nie tylko tego 
farmaceuty, który szczepił. 
Odium spadnie na wszystkich 
farmaceutów. Dlatego zmiany 
powinny być wprowadzane 
natychmiast również na 
etapie studiów. W programie 
nauczania przyszłych 
farmaceutów powinny się 
znaleźć szczepienia, a cały 
proces edukacji powinien 
być na tyle elastyczny, by 
można było kolejne zmiany 
łatwo w nim wprowadzać.

Cała rozmowa 
na portalu  
Aptekarski.com.
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Opieka farmaceutyczna 
jest niezwykle istotnym 

aspektem terapii pacjentów, 
zapewnia doradztwo, 
pogłębia wiedzę pacjentów 

na temat ich dolegliwości, 
koncentruje się na 
rozwiązywaniu problemów, 
przyczynia się do zwięk-
szenia stopnia przestrzegania 
zaleceń terapeutycznych, co 
w połączeniu prowadzi do 
poprawy zdrowia pacjenta.

Kardiologia jako jedna 
z dziedzin, którą obejmuje 
program opieki farmaceu-
tycznej, będzie przedmiotem 
rozważań niniejszego 
szkolenia. Najczęstszą 
dolegliwością, którą 
zajmuje się kardiologia, jest 
nadciśnienie tętnicze. Wynika 
ono z wielu czynników, np. 
długotrwałego stresu lub 
otyłości. Liczba osób cierpią-
cych na nadciśnienie tętnicze 
krwi rośnie, zatem rola 
farmaceuty jest bez wątpienia 
nieoceniona, a sprowadza 
się m.in. do poinformowania 
pacjenta, jak prawidłowo 
przygotować się do badania 
ciśnienia krwi, przeprowa-
dzenia instruktażu pomiaru, 
a także wywiadu z pacjentem.

Opieka farmaceutyczna 
de� niuje również wiele 
problemów lekowych, takich 
jak działania niepożądane, 
interakcje, prawidłowe 
dawkowanie leków, czy 
wreszcie pozwala reagować 
na brak prawidłowej wartości 
ciśnienia tętniczego mimo 
przestrzegania przez pacjenta 
zaleceń terapeutycznych. 
Poznajmy zatem szereg 
kwestii związanych z rolą 
farmaceuty w opiece farma-
ceutycznej nad pacjentem 
z problemami kardiologicz-
nymi na webinarze Aptekar-
skiej Szkoły Zarządzania.

Doskonałym uzupełnieniem 
wiedzy z tego zakresu jest 
szkolenie e-learningowe 
za 8 punktów twardych – 
„Postępy farmakoterapii 
chorób serca”. Szkolenie
jest dostępne na
www.aptekarska.pl
w zakładce „Opieka 
farmaceutyczna”.

Zapraszamy!

Aptekarska Szkoła Zarządzania 22 czerwca zaprasza na kolejny webinar 
z zakresu opieki farmaceutycznej. Tym razem przedmiotem szkolenia 
będzie kardiologia pod okiem dr. n. med. Piotra Gryglasa.

webinar
Opieka farmaceutyczna 
– kardiologia

22 czerwca 
o godz. 19.00

 Dr n. med. Piotr Gryglas jest specjalistą chorób wewnętrznych, kardiologiem i hipertensjologiem. 
Przez ponad 20 lat związany był z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Ceniony nauczyciel 
akademicki, wykładowca, a także popularyzator wiedzy medycznej w mediach. Obecnie pełni 
funkcję ordynatora oddziałów kardiologicznego i internistycznego w SPZ ZOZ w Płońsku, a także 
jest zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Szkolenie poprowadzi dr n. med. Piotr Gryglas  

elmex_zel_25g_200x280.indd   1 19.11.2020   10:33
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„Mistrzu, jak długo 
trzeba czekać, aby coś 

się zmieniło na 
lepsze?” – zapytał 

uczeń swojego 
nauczyciela. „Jeżeli 

chcesz czekać, to 
bardzo długo” – 

odrzekł nauczyciel. Ten 
krótki dialog krąży 

w internecie pod 
postacią memów już 
dość długo i pewnie 

wielu z was go 
widziało. Kto jednak 
zastanawiał się nad 

jego głębszym 
sensem?

Shu Ha Ri w aptece

A  gdyby podobny 
dialog przeprowadzili 
młody kierownik 

apteki i doświadczony 
kierownik apteki? Zobaczmy:

„Mistrzu, jak długo mam 
czekać, aż mój zespół stanie 
się bardziej skuteczny?”

„O mój apteczny przyjacielu, 
jeżeli chcesz czekać, 
to bardzo długo”.

Dość oczywistym wnioskiem 
dla każdego kierownika 
będzie fakt, iż jest on z natury 
pełnionej funkcji odpowie-
dzialny za zespół. To oznacza, 
że będzie katalizatorem 
rozwoju jego poszczególnych 
członków. A jeszcze mniej 
trenerskim językiem: kierownik 
powinien zadbać o to, by 
każdy z jego farmaceutów 
miał szansę stać się mistrzem 
na swoim stanowisku.

W tym artykule podejdę 
do tematu w sposób 
dalekowschodni i biorąc pod 
uwagę rozwój cywilizacyjny 

kultur starszych niż nasza, 
podejdę z dużym szacunkiem. 
Filozofie Wschodu od dawna 
są inspiracją dla współczesnych 
menedżerów. Jeżeli jeszcze 
dodatkowo do zarządzania 
da się zaaplikować wiedzę 
z zakresu sztuk walki, temat 
robi się intrygujący. Nie 
chodzi jednak o to, aby 
sam argument był sexy, ale 
żeby można było podnieść 
konkretne kompetencje 
konkretnych pracowników.

KIEROWNIK APTEKI, 
MENTOR I TRENER

Cieszę się, że coraz częściej 
mam szansę pracować nad 
planowym i kompleksowym 
rozwojem aptekarzy. Znacznie 
liczniejsza niż jeszcze kilka 
lat temu grupa kierowników 
dostrzega sens nie tylko doraź-
nych szkoleń, ale stworzenia 
w ramach placówki systemu 
doskonalenia zawodowego 
(wybaczcie niefortunne 
być może skojarzenia 
z kształceniem ustawicznym). 
Innymi słowy – kierownicy 

podjęli się również zadań 
mentorskich czy trenerskich 
wobec swoich farmaceutów 
i – co najważniejsze – zaczęli 
robić to w sposób metodyczny 
i planowy. Tworzą oni kilkueta-
powe programy rozwojowe, po 
przejściu których farmaceuci 
posiadają wszystkie wymagane 
przez kierownika kompetencje. 
Sam kierownik również 
odczuwa korzyści z takiego 
podejścia. Jest w stanie szybko 
i sprawnie określić, który farma-
ceuta osiągnął już mistrzowski 
poziom w danej umiejętności. 
Dzięki temu, zarządzając 
apteką, łatwiej jest mu 
delegować zadania i oczekiwać 
ich skutecznego wykonania. 
Nie musi się również zastana-
wiać, który farmaceuta poradzi 
sobie lepiej w danej sytuacji, 
ponieważ doskonale to wie.

UCZEŃ, PRAKTYK, MISTRZ

No dobrze, ale co z tym 
Shu Ha Ri? Przenieśmy się na 
chwilę do małej japońskiej 
wioski, żeby wprowadzić 
w klimat. Na polance pod 

Jacek Olszewski
trener sprzedaży, 
trener aptekarski, 

coach
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Dość oczywistym 
wnioskiem dla każdego 
kierownika będzie fakt, 
że jest on z natury 
pełnionej funkcji 
odpowiedzialny za 
zespół. To oznacza, że 
będzie katalizatorem 
rozwoju jego 
poszczególnych 
członków. A jeszcze 
mniej trenerskim 
językiem: kierownik 
powinien zadbać o to, 
by każdy z jego 
farmaceutów miał 
szansę stać się 
mistrzem na swoim 
stanowisku.

okiem mistrza dwóch adeptów 
trenuje techniki walki. 
Pierwszy, młodszy, z zapałem 
wykonuje powtarzalne 
ruchy: krok do tyłu, blok, blok 
i pchnięcie, krok do tyłu, blok, 
blok i pchnięcie – i tak cały 
czas. Drugi uczeń, znacznie 
starszy, wykonuje te same 
figury, jednocześnie uzupeł-
niając je o nowe elementy oraz 
stosując dowolne ich kombi-
nacje. Widać już płynność 
ruchów i swobodę przejść od 
obrony do ataku. Co więcej, 
widać również improwizację 
i elastyczność. A mistrz? 
Mistrz patrzy, motywuje, 
poprawia i zastanawia się, 
jak ze sztuki walki zrobić...

Wracamy do naszych realiów 
aptecznych, chociaż – przy-
znacie – było miło. Obraz, 
który wam pokazałem, to 
właśnie Shu Ha Ri w praktyce. 
Wschodnie sztuki walki 
posłużyły już niejednokrotnie 
za inspirację dla modelu 
rozwoju kompetencji, zastosuję 
je więc również w aptece, 
ale to za chwilę. Gdy adept 
sztuki wojennej trafiał do 
szkoły uczącej danego stylu, 
musiał najpierw nauczyć się 
podstawowych kroków, ataków, 
bloków i uników – dokładnie 
tak, jak przekazywał to 
instruktor. To właśnie pierwszy 
etap osiągania mistrzostwa, 
zwany Shu. Shu oznacza „zacho-
wanie niezmienionej formy”. 
Kiedy uczeń poznał już ruchy, 
zaczynał zgłębiać logikę za 
nimi stojącą, a z czasem mógł 
łączyć je w nowe kombinacje 
i aplikować do swojego stylu 
walki. To etap Ha, czyli „odłą-
czenie elementów z utartych 
schematów”. Gdy uczeń poznał 
już wszystko, co mogli mu 
przekazać mistrzowie, sam 
zostawał mistrzem. Nieustanna 
praktyka w różnych sytuacjach 
stawała się jego jedynym 
nauczycielem. Tutaj mamy 
ostatni etap, czyli Ri, a więc 
„opuszczenie świata ustalonych 
zasad, by tworzyć własne”.

MISTRZ KIEROWNICY

Na jednym ze szkoleń 
zwrócono mi uwagę, że 
nie do każdego dociera 
taka analogia. Na specjalne 
życzenie inna, bliska 
każdemu, kto ma prawo 
jazdy. Początkujący kierowca 
trzyma kierownicę „za 
dziesięć druga”, pilnuje, aby 
nie patrzeć na drążek zmiany 
biegów. Biegi zmienia po 
kolei, rusza z jedynki. To Shu. 
Z czasem jego ruchy stają się 
automatyczne i płynne, nie 
patrzy już na biegi i ze słuchu 
wie, kiedy wrzucić czwórkę. 
Zaczyna kierować jedną ręką, 
parkować „na lusterkach” 
i nie rozprasza go rozmowa 
przez głośnomówiący. To Ha, 
ale pamiętajcie, że podczas 
prowadzenia bezpieczeństwo 
jest najważniejsze. A później 
są już zawody, drifting, jazda 
na dwóch kołach i akrobacje 
cyrkowe. To Ri, chociaż wiem, 
że tutaj nie każdy dojdzie.

MATRYCA KOMPETENCJI 
FARMACEUTY

A co z apteką? W końcu to 
nas najbardziej interesuje. 
W najprostszy sposób 
kierownik apteki może 
określić, jakich umiejętności 
będzie oczekiwał od swoich 
farmaceutów i stworzyć sobie 
tzw. matrycę kompetencji. Na 
tej matrycy wypisze wszystkie 
pożądane umiejętności i da 
swoim aptekarzom określony 
czas na ich przyswojenie.

Mogą to być np. sprzedaż 
językiem korzyści, obsługa 
programu magazynowego 
czy rejestru recept. Kiedy 
farmaceuta opanuje dany 
element, będzie mógł przejść 
do szlifowania kolejnego. Po 
każdej opanowanej umiejęt-
ności kierownik postawi na 
matrycy określony znak, aby 
patrząc na tabelę, szybko 
stwierdzić, gdzie znajdują się 
jego podwładni i dzięki temu 
łatwiej delegować im zadania.

Również sami farmaceuci będą 
mogli zobaczyć swoje postępy, 
co jest bardzo motywujące. 
Poziom Shu będzie tutaj 
poziomem początkującego, 
Ha zaawansowanego, a Ri 
mistrzowskiego. Aptekarz 
na poziomie Ri będzie mógł 
wspierać mniej zaawansowa-
nych kolegów w doskonaleniu 
umiejętności. Będzie też miał 
najwyższy stopień samodziel-
ności w podejmowaniu decyzji 
i wykonywaniu zadań. Dzięki 
matrycy kompetencji łatwiej też 
będzie kierownikowi identyfi-
kować tzw. luki kompetencyjne. 
Ponadto, korzystając z matrycy, 
kierownik i zespół osiągną 
przejrzyste zrozumienie 
silnych i słabych stron zespołu. 
Model Shu Ha Ri będzie tu 
o tyle przydatny, że wyróżnia 
trzy proste etapy posiadania 
wiedzy: ucznia (nie wiem, jak to 
zrobić), praktykującego (wiem, 
jak to zrobić), mistrza (wiem, 
jak nauczyć tego innych).

Jak widzicie wschodnie sztuki 
walki można wykorzystać nie 
tylko do obrony czy ataku, ale 
również do rozwoju. Zresztą 
zgodnie z filozofią Shu Ha Ri 
doskonalenie w walce było 
jedynie efektem ubocznym 
doskonalenia wewnętrznego. 
Model ten oczywiście 
wymaga pracy, ale za to jego 
efekty zdecydowanie ułatwią 
zarządzanie apteką. Dodatkowo 
pokażą pracownikom, iż są 
oni integralną, żywą częścią 
placówki, w której ktoś dba 
o ich rozwój. Nieocenione 
w czasie ciągłej zmiany 
i stale spadającego poziomu 
lojalności wobec jednej 
organizacji. Prawda?
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Ichtiol jest jednym 
z tych składników, przy 

których, gdy 
przyjmujemy receptę, 

powinna się nam 
zapalić w głowie 

metaforyczna 
czerwona lampka. Jest 

to surowiec dość 
problematyczny 

i dający wiele 
niezgodności, czasem 

nie do końca 
przewidywalnych. 

Jednak dzięki swoim 
właściwościom nadal 

jest składnikiem 
obecnym nie tylko 

w recepturze, ale także 
w lekach gotowych.

Ichtiol – król niezgodności

mgr farm.  
Paulina Front

Ichtiol stosowany jest 
przy leczeniu egzemy, 
stanów zapalnych skóry, 

a także przy trądziku czy 
czyrakach. Działa ściągająco, 
przeciwzapalnie, ma właści-
wości odkażające i poprawia 
mikrokrążenie, wywołując 
efekt rozgrzewający. Jego 
niewątpliwym plusem jest 
możliwość długotrwałego 
stosowania, minusami – 
zapach (choć są jego zwolen-
nicy) i intensywny kolor 
(jest widoczny na skórze, 
brudzi ubrania czy pościel).

WŁAŚCIWOŚCI

Dlaczego ichtiol daje 
tyle niezgodności? Żeby 
odpowiedzieć sobie 
na to pytanie, warto 
zrozumieć jego „naturę”. 
Ichtiol powstaje w wyniku 
suchej destylacji olejów 
łupkowych, a następnie 
destylat poddawany jest 
działaniu kwasu siarkowego. 
Taki olej jest mieszaniną 
różnych węglowodorów – 
nasyconych, nienasyconych, 
a także heterocyklicznych 
bogatych w siarkę. Jest to 
główny powód proble-
matyczności pracy z tym 
surowcem, ponieważ mamy 
do czynienia z mieszaniną 
różnych substancji, 
a nie pojedynczym 
związkiem chemicznym.

Po przeprowadzeniu 
reakcji sulfonowania 
(czyli podgrzewania oleju 
z kwasem siarkowym) 
otrzymany produkt jest 
zobojętniany. W ten sposób 
otrzymywany jest końcowy 
produkt – sulfobituminian 
amonowy. Zarówno 
wygląd, jak i zapach można 
porównać do rozgrzanego 
asfaltu lub smoły. Może być 
to jednak skojarzenie mylące, 
ponieważ smoła – w przeci-
wieństwie do ichtiolu – jest 
nierozpuszczalna w wodzie. 
Ichtiol obecnie najczęściej 
stosowany jest w postaciach 
do użytku zewnętrznego, 
takich jak np. maści, roztwory 
czy czopki. W zależności od 
postaci leku należy zwrócić 
uwagę na rozpuszczalność, 
właściwości powierzchniowo 
czynne i stabilność 
w odpowiednim pH.

ROZPUSZCZALNOŚĆ 
I  WRAŻLIWOŚĆ 
NA ZMIANY PH

W przypadku rozpusz-
czalności sprawa jest 
najłatwiejsza, ponieważ 
rozpuszczalność 
w konkretnej temperaturze 
i konkretnym rozpuszczal-
niku jest wartością stałą, 
dzięki czemu jest przewi-
dywalna. Ichtiol dobrze 

rozpuszcza się w wodzie 
i glicerolu. Żeby ułatwić 
i przyspieszyć rozpuszczanie, 
wodę lub glicerynę możemy 
delikatnie podgrzać. 
Uzyskany w prawidłowy 
sposób roztwór ichtiolu jest 
roztworem koloidalnym.
Ichtiol nie miesza się 
z olejami i jest praktycznie 
nierozpuszczalny 
w stężonym etanolu. Można 
uzyskać stabilny roztwór 
z etanolem, ale w niższych 
stężeniach – jako granicę 
uznaje się stężenie ok. 55° 
(mieszanina wody 
z etanolem w stosunku 
1:1). W przypadku zawiesin 
bardzo często w składzie 
leku występuje zarówno 
gliceryna, jak i woda, 
a źródłem niezgodności są 
substancje sypkie, takie jak 
tlenek cynku, benzokaina, 
kwas salicylowy, rezorcyna, 
tanina czy etakrydyna.
Niezgodności nie zawsze 
są widoczne gołym okiem 
i inaktywacja składnika 
może zachodzić dopiero 
po czasie. Przykładem 
takiej interakcji jest ichtiol 
i tlenek cynku – dochodzi 
w tym przypadku do reakcji 
wymiany i powstaje nieak-
tywny produkt reakcji. Z kolei 
reakcją zachodzącą natych-
miast jest np. połączenie 
ichtiolu z wodą wapienną 



– wytrącają się z roztworu 
charakterystyczne „kłaczki” 
i uwalnia się amoniak 
(również zachodzi tutaj 
reakcja wymiany i powstaje 
nieaktywny produkt).

EMULGOWANIE

Ichtiol ma właściwości 
powierzchniowo czynne, co 
sprawia, że może osłabiać 
działanie emulgatorów. 
Warto zwrócić na to szcze-
gólną uwagę, jeśli w składzie 
recepty obecna jest woda 
lub roztwory wodne. Z tego 
powodu w przypadku 
maści i czopków dodajemy 
do ichtiolu emulgator 
(lanolinę), aby zapewnić 
równomierne rozproszenie 
i prawidłową konsystencję. 
Jednak pomimo takiego 
zabiegu nie zawsze się to 
udaje – im więcej różnych 
substancji, tym większe 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia niezgodności. 
Prawidłowo wykonana maść 

powinna być jednolicie 
brązowa, bez widocznych 
nitek, kropek czy kłaczków.
W przypadku czopków jest 
to zdecydowanie trudniejsze, 
ponieważ dość dużym 
ograniczeniem jest masa 
czopka. Niewielkie ilości 
ichtiolu można wemulgować 
w masło kakaowe, dodając 
lanoliny – otrzymamy wtedy 
jednolitą masę. Bez dodatku 
lanoliny ichtiol zbija się 
w nierównomierne grudki 
widoczne gołym okiem. 

Jednak zbyt duża ilość 
lanoliny może spowodować, 
że czopki nie zastygną. 
W przypadku dodatkowego 
występowania w składzie np. 
benzokainy lub papaweryny 
konieczne jest całkowite 
rozdzielenie substancji lub 
całkowita zmiana podłoża 
czopkowego i rezygnacja 
z masła kakaowego. 

UWAGI TECHNICZNE

Ichtiol jest bardzo lepki 
i gęsty, przez co trudności 
z nim pojawiają się już 
na etapie odważania. 
Używanie osobnych 
utensyliów generuje 
niepotrzebne straty, 
więc najlepiej odważać 
surowiec bezpośrednio 
z pudełka i w odpowiednim 
momencie „uciąć” strumień 
bagietką. Utensylia używane 
do pracy z ichtiolem 
najlepiej umyć zaraz po 
użyciu, ponieważ zaschnięty 
ichtiol twardnieje i zostawia 
trwałe zabrudzenia.
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Choruje dusza i ciało

Depresja to czwarty 
najpoważniejszy 

problem zdrowotny na 
świecie. Dzisiaj dotyka 
ponad 150 mln ludzi, 

a co będzie za lat 
dziesięć, dwadzieścia? 
Dużo wskazuje na to, 

że grupa ta 
się powiększy. 

Chyba że...

Oroes
10 mg, Escitalopramum

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Oroes, 10 mg, tabletki powlekane.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Białe, owalne tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie. Tabletkę można 
p odzielić na równe dawki. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Leczenie dużych epizodów depresji, zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, społecznych zaburzeń lękowych (fobii społecznej) , uogólnionych zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. DAWKOWANIE I SPOSÓB 
PODAWANIA: Duże epizody depresji: 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta dawka może zostać zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę. Działanie rzeciwdepresyjne uzyskuje się zazwyczaj po upływie 2 – 4 tygodni leczenia. Po ustąpieniu objawów leczenie należy kontynuować 
przez co najmniej 6 miesięcy w celu uzyskania trwałej odpowiedzi na leczenie. Lęk napadowy z agorafobią lub bez agorafobii: Przez pierwszy tydzień leczenia zaleca się podawanie początkowej dawki 5 mg na dobę, a następnie zwiększenie dawki dobowej do 10 mg. Dawkę można następnie zwiększać m aksymalnie do 
20 mg na dobę w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta. Maksymalną skuteczność osiąga się po około 3 miesiącach stosowania produktu. Leczenie powinno trwać kilka miesięcy. Lęk społeczny (fobia społeczna): 10 mg raz na dobę. Zazwyczaj potrzeba 2 do 4 tygodni, aby uzyskać poprawę stanu pacjenta. Daw-
ka może zostać następnie zmniejszona do 5 mg lub zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Fobia społeczna jest chorobą o przebiegu przewlekłym i zwykle zalecane jest kontynuowanie leczenia przez 12 tygodni w celu uzyskania trwałej odpowiedzi 
na terapię. Uogólnione zaburzenie lękowe: Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. Dawkę dobową można zwiększyć do dawki maksymalnej, tj. 20 mg. W leczeniu długoterminowym dawką 20 mg na dobę pacjentów odpowiadających na terapię obserwowano przez co najmniej 6 miesięcy. Zaburzenia obsesyj-
no-kompulsyjne: 10 mg raz na dobę. Dawkę można następnie zwiększać maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat): 5 mg na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie dawkę można 
zwiększyć do 10 mg na dobę. Nie badano skuteczności escytalopramu w fobii społecznej u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież: Escytalopramu nie należy stosować w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Zaburzenia czynności nerek: U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem 
czynności nerek nie jest wymagana zmiana dawkowania. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min). Zaburzenia czynności wątroby: U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby zaleca się dawkę 
początkową 5 mg na dobę przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. Dawkę można następnie zwiększać do 10 mg na dobę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas zwiększania dawki u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. 
Pacjenci wolno metabolizujący leki z udziałem izoenzymu CYP2C19: U pacjentów, którzy wolno metabolizują leki przy udziale izoenzymu CYP2C19, zaleca się dawkę początkową 5 mg na dobę przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. Dawkę można następnie zwiększać do 10 mg na dobę, w zależności od indywidualnej 
odpowiedzi pacjenta na leczenie. SPOSÓB PODAWANIA: Produkt Oroes podaje się w pojedynczej dawce dobowej, z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Objawy odstawienia obserwowane po zakończeniu leczenia. Należy unikać nagłego odstawienia produktu. Podczas kończenia leczenia escytalopramem dawkę 
należy zmniejszać stopniowo przez okres co najmniej 1 do 2 tygodni, aby zmniejszyć ryzyko objawów odstawienia. PRZECIWSKAZANIA: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, jednoczesne leczenie escytalopramem i nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami  monoamino-
oksydazy (MAO) jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego z objawami pobudzenia, drżenia, hipertermii itp., leczenie skojarzone escytalopramem oraz odwracalnymi inhibitorami MAO-A (np. moklobemidem) lub odwracalnym nieselektywnym inhibitorem MAO - linezolidem jest 
przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, escytalopram jest przeciwwskazany u pacjentów z rozpoznanym wydłużeniem odstępu QT lub z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT ,przeciwwskazane jest stosowanie escytalopramu z innymi produktami leczniczymi powodu-
jącymi wydłużenie odstępu QT,jednoczesne stosowanie escytalopramu i nieodwracalnych selektywnych inhibitorów MAO-B. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: +pharma arzneimittel gmbh, Hafnerstraße 211, 8054 Graz, Austria. NUMER POZWOLENIA
NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 21645.

 Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Białe, owalne tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie. Tabletkę można 
Leczenie dużych epizodów depresji, zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, społecznych zaburzeń lękowych (fobii społecznej) , uogólnionych zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. DAWKOWANIE I SPOSÓB 

 Duże epizody depresji: 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta dawka może zostać zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę. Działanie rzeciwdepresyjne uzyskuje się zazwyczaj po upływie 2 – 4 tygodni leczenia. Po ustąpieniu objawów leczenie należy kontynuować 
przez co najmniej 6 miesięcy w celu uzyskania trwałej odpowiedzi na leczenie. Lęk napadowy z agorafobią lub bez agorafobii: Przez pierwszy tydzień leczenia zaleca się podawanie początkowej dawki 5 mg na dobę, a następnie zwiększenie dawki dobowej do 10 mg. Dawkę można następnie zwiększać m aksymalnie do 

 Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Białe, owalne tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie. Tabletkę można 

Przywróć uśmiech w depresji

Oroes
10 mg, Escitalopramum

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Oroes, 10 mg, tabletki powlekane.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Białe, owalne tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie. Tabletkę można 
p odzielić na równe dawki. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Leczenie dużych epizodów depresji, zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, społecznych zaburzeń lękowych (fobii społecznej) , uogólnionych zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. DAWKOWANIE I SPOSÓB 
PODAWANIA: Duże epizody depresji: 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta dawka może zostać zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę. Działanie rzeciwdepresyjne uzyskuje się zazwyczaj po upływie 2 – 4 tygodni leczenia. Po ustąpieniu objawów leczenie należy kontynuować 
przez co najmniej 6 miesięcy w celu uzyskania trwałej odpowiedzi na leczenie. Lęk napadowy z agorafobią lub bez agorafobii: Przez pierwszy tydzień leczenia zaleca się podawanie początkowej dawki 5 mg na dobę, a następnie zwiększenie dawki dobowej do 10 mg. Dawkę można następnie zwiększać m aksymalnie do 
20 mg na dobę w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta. Maksymalną skuteczność osiąga się po około 3 miesiącach stosowania produktu. Leczenie powinno trwać kilka miesięcy. Lęk społeczny (fobia społeczna): 10 mg raz na dobę. Zazwyczaj potrzeba 2 do 4 tygodni, aby uzyskać poprawę stanu pacjenta. Daw-
ka może zostać następnie zmniejszona do 5 mg lub zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Fobia społeczna jest chorobą o przebiegu przewlekłym i zwykle zalecane jest kontynuowanie leczenia przez 12 tygodni w celu uzyskania trwałej odpowiedzi 
na terapię. Uogólnione zaburzenie lękowe: Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. Dawkę dobową można zwiększyć do dawki maksymalnej, tj. 20 mg. W leczeniu długoterminowym dawką 20 mg na dobę pacjentów odpowiadających na terapię obserwowano przez co najmniej 6 miesięcy. Zaburzenia obsesyj-
no-kompulsyjne: 10 mg raz na dobę. Dawkę można następnie zwiększać maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat): 5 mg na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie dawkę można 
zwiększyć do 10 mg na dobę. Nie badano skuteczności escytalopramu w fobii społecznej u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież: Escytalopramu nie należy stosować w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Zaburzenia czynności nerek: U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem 
czynności nerek nie jest wymagana zmiana dawkowania. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min). Zaburzenia czynności wątroby: U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby zaleca się dawkę 
początkową 5 mg na dobę przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. Dawkę można następnie zwiększać do 10 mg na dobę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas zwiększania dawki u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. 
Pacjenci wolno metabolizujący leki z udziałem izoenzymu CYP2C19: U pacjentów, którzy wolno metabolizują leki przy udziale izoenzymu CYP2C19, zaleca się dawkę początkową 5 mg na dobę przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. Dawkę można następnie zwiększać do 10 mg na dobę, w zależności od indywidualnej 
odpowiedzi pacjenta na leczenie. SPOSÓB PODAWANIA: Produkt Oroes podaje się w pojedynczej dawce dobowej, z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Objawy odstawienia obserwowane po zakończeniu leczenia. Należy unikać nagłego odstawienia produktu. Podczas kończenia leczenia escytalopramem dawkę 
należy zmniejszać stopniowo przez okres co najmniej 1 do 2 tygodni, aby zmniejszyć ryzyko objawów odstawienia. PRZECIWSKAZANIA: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, jednoczesne leczenie escytalopramem i nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami  monoamino-
oksydazy (MAO) jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego z objawami pobudzenia, drżenia, hipertermii itp., leczenie skojarzone escytalopramem oraz odwracalnymi inhibitorami MAO-A (np. moklobemidem) lub odwracalnym nieselektywnym inhibitorem MAO - linezolidem jest 
przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, escytalopram jest przeciwwskazany u pacjentów z rozpoznanym wydłużeniem odstępu QT lub z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT ,przeciwwskazane jest stosowanie escytalopramu z innymi produktami leczniczymi powodu-
jącymi wydłużenie odstępu QT,jednoczesne stosowanie escytalopramu i nieodwracalnych selektywnych inhibitorów MAO-B. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: +pharma arzneimittel gmbh, Hafnerstraße 211, 8054 Graz, Austria. NUMER POZWOLENIA
NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 21645.

 Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Białe, owalne tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie. Tabletkę można 
Leczenie dużych epizodów depresji, zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, społecznych zaburzeń lękowych (fobii społecznej) , uogólnionych zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. DAWKOWANIE I SPOSÓB 

 Duże epizody depresji: 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta dawka może zostać zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę. Działanie rzeciwdepresyjne uzyskuje się zazwyczaj po upływie 2 – 4 tygodni leczenia. Po ustąpieniu objawów leczenie należy kontynuować 
przez co najmniej 6 miesięcy w celu uzyskania trwałej odpowiedzi na leczenie. Lęk napadowy z agorafobią lub bez agorafobii: Przez pierwszy tydzień leczenia zaleca się podawanie początkowej dawki 5 mg na dobę, a następnie zwiększenie dawki dobowej do 10 mg. Dawkę można następnie zwiększać m aksymalnie do 

 Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Białe, owalne tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie. Tabletkę można 

Przywróć uśmiech w depresjiChyba że świat 
oprzytomnieje, 
a takie problemy jak 

brak awansu, niemożność 
kupienia lepszego 
samochodu, nieumiejętność 
sprostania oczekiwaniom 
żony, męża, dzieci, szefa, 
poczucie wypalenia czy 
zwolnienie z pracy nie będą 
źródłem frustracji, bo to te 
sytuacje – a nie np. odejście 
kogoś bliskiego, jak bywało 
kiedyś – chorzy na depresję 
coraz częściej wskazują jako 
początek problemów.

LICZBY NIE KŁAMIĄ

Świat pędzi i nawet nie 
próbuje zwolnić. Wszystko 
musi być szybciej, lepiej, 
mocniej. Nic więc dziwnego, 
że na antydepresanty 
wydajemy już niemal tyle 
samo co na leki przeciwbólo-
we i że rocznie w Polsce 
sprzedaje się miliony opako-
wań leków przeciwdepresyj-
nych wypisanych na receptę!

Niemożliwe? A jednak. Inne 
dane pokazują, że oprócz 
powiększającej się grupy osób 
ze zdiagnozowaną depresją 
ciągle istnieje ogromna liczba 
pacjentów, którzy „leczą się” na 
własną rękę lub w ogóle nie 
mają pojęcia o swojej 
chorobie.

TO NIE MIGRENA

Depresja to nie przeziębienie, 
sama nie przejdzie. To też nie 
ból głowy, którego można się 
pozbyć po połknięciu kilku 
tabletek. Depresja to choroba 
trudna, złożona.

Leczenie depresji, które polega 
na stosowaniu terapii biologicz-
nej (głównie leki) oraz na 
pomocy psychologicznej, trwa 
długo, bo przynajmniej pół 
roku. Może wystąpić jako 
epizod i zakończyć się 
całkowitym wyleczeniem albo 
przejść w zaburzenia nawraca-
jące, z okresowo powracający-
mi objawami choroby.

Czy to oznacza, że nie warto 
rozpoczynać leczenia? To 
niedorzeczne, nieleczona 
depresja może być groźna 
z powodu pojawiających się 
myśli samobójczych. To według 
Światowej Organizacji Zdrowia 
jedna z najczęstszych przyczyn 
śmierci w każdej grupie 
wiekowej!

DOPADA KAŻDEGO

Każdy, kto podejrzewa u siebie 
początki tej choroby, czyli 
osoba, u której objawy 
choroby trwają dłużej niż dwa 
tygodnie, powinien oddać się 
w ręce specjalisty psychiatry. 
I to bez względu na to, czy jest 
ojcem dwójki dzieci, samotną 
matką czy babcią, zapracowa-
nym górnikiem, szanowanym 
adwokatem, pracownicą 
banku, a być może sprzątaczką. 
Ta choroba nie wybiera, 
atakuje wszystkie grupy 
społeczne, bez względu na 
płeć, wiek i wykształcenie.

R E K L A M A
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Choruje dusza i ciało
 Depresja to nie przezię-
bienie, sama nie przej-
dzie. To też nie ból 
głowy, którego można 
się pozbyć po połknię-
ciu kilku tabletek. 
Depresja to choroba 
trudna, złożona.

Oroes
10 mg, Escitalopramum

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Oroes, 10 mg, tabletki powlekane.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Białe, owalne tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie. Tabletkę można 
p odzielić na równe dawki. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Leczenie dużych epizodów depresji, zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, społecznych zaburzeń lękowych (fobii społecznej) , uogólnionych zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. DAWKOWANIE I SPOSÓB 
PODAWANIA: Duże epizody depresji: 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta dawka może zostać zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę. Działanie rzeciwdepresyjne uzyskuje się zazwyczaj po upływie 2 – 4 tygodni leczenia. Po ustąpieniu objawów leczenie należy kontynuować 
przez co najmniej 6 miesięcy w celu uzyskania trwałej odpowiedzi na leczenie. Lęk napadowy z agorafobią lub bez agorafobii: Przez pierwszy tydzień leczenia zaleca się podawanie początkowej dawki 5 mg na dobę, a następnie zwiększenie dawki dobowej do 10 mg. Dawkę można następnie zwiększać m aksymalnie do 
20 mg na dobę w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta. Maksymalną skuteczność osiąga się po około 3 miesiącach stosowania produktu. Leczenie powinno trwać kilka miesięcy. Lęk społeczny (fobia społeczna): 10 mg raz na dobę. Zazwyczaj potrzeba 2 do 4 tygodni, aby uzyskać poprawę stanu pacjenta. Daw-
ka może zostać następnie zmniejszona do 5 mg lub zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Fobia społeczna jest chorobą o przebiegu przewlekłym i zwykle zalecane jest kontynuowanie leczenia przez 12 tygodni w celu uzyskania trwałej odpowiedzi 
na terapię. Uogólnione zaburzenie lękowe: Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. Dawkę dobową można zwiększyć do dawki maksymalnej, tj. 20 mg. W leczeniu długoterminowym dawką 20 mg na dobę pacjentów odpowiadających na terapię obserwowano przez co najmniej 6 miesięcy. Zaburzenia obsesyj-
no-kompulsyjne: 10 mg raz na dobę. Dawkę można następnie zwiększać maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat): 5 mg na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie dawkę można 
zwiększyć do 10 mg na dobę. Nie badano skuteczności escytalopramu w fobii społecznej u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież: Escytalopramu nie należy stosować w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Zaburzenia czynności nerek: U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem 
czynności nerek nie jest wymagana zmiana dawkowania. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min). Zaburzenia czynności wątroby: U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby zaleca się dawkę 
początkową 5 mg na dobę przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. Dawkę można następnie zwiększać do 10 mg na dobę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas zwiększania dawki u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. 
Pacjenci wolno metabolizujący leki z udziałem izoenzymu CYP2C19: U pacjentów, którzy wolno metabolizują leki przy udziale izoenzymu CYP2C19, zaleca się dawkę początkową 5 mg na dobę przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. Dawkę można następnie zwiększać do 10 mg na dobę, w zależności od indywidualnej 
odpowiedzi pacjenta na leczenie. SPOSÓB PODAWANIA: Produkt Oroes podaje się w pojedynczej dawce dobowej, z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Objawy odstawienia obserwowane po zakończeniu leczenia. Należy unikać nagłego odstawienia produktu. Podczas kończenia leczenia escytalopramem dawkę 
należy zmniejszać stopniowo przez okres co najmniej 1 do 2 tygodni, aby zmniejszyć ryzyko objawów odstawienia. PRZECIWSKAZANIA: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, jednoczesne leczenie escytalopramem i nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami  monoamino-
oksydazy (MAO) jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego z objawami pobudzenia, drżenia, hipertermii itp., leczenie skojarzone escytalopramem oraz odwracalnymi inhibitorami MAO-A (np. moklobemidem) lub odwracalnym nieselektywnym inhibitorem MAO - linezolidem jest 
przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, escytalopram jest przeciwwskazany u pacjentów z rozpoznanym wydłużeniem odstępu QT lub z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT ,przeciwwskazane jest stosowanie escytalopramu z innymi produktami leczniczymi powodu-
jącymi wydłużenie odstępu QT,jednoczesne stosowanie escytalopramu i nieodwracalnych selektywnych inhibitorów MAO-B. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: +pharma arzneimittel gmbh, Hafnerstraße 211, 8054 Graz, Austria. NUMER POZWOLENIA
NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 21645.

 Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Białe, owalne tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie. Tabletkę można 
Leczenie dużych epizodów depresji, zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, społecznych zaburzeń lękowych (fobii społecznej) , uogólnionych zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. DAWKOWANIE I SPOSÓB 

 Duże epizody depresji: 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta dawka może zostać zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę. Działanie rzeciwdepresyjne uzyskuje się zazwyczaj po upływie 2 – 4 tygodni leczenia. Po ustąpieniu objawów leczenie należy kontynuować 
przez co najmniej 6 miesięcy w celu uzyskania trwałej odpowiedzi na leczenie. Lęk napadowy z agorafobią lub bez agorafobii: Przez pierwszy tydzień leczenia zaleca się podawanie początkowej dawki 5 mg na dobę, a następnie zwiększenie dawki dobowej do 10 mg. Dawkę można następnie zwiększać m aksymalnie do 

 Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Białe, owalne tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie. Tabletkę można 

Przywróć uśmiech w depresji

Oroes
10 mg, Escitalopramum

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Oroes, 10 mg, tabletki powlekane.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Białe, owalne tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie. Tabletkę można 
p odzielić na równe dawki. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Leczenie dużych epizodów depresji, zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, społecznych zaburzeń lękowych (fobii społecznej) , uogólnionych zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. DAWKOWANIE I SPOSÓB 
PODAWANIA: Duże epizody depresji: 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta dawka może zostać zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę. Działanie rzeciwdepresyjne uzyskuje się zazwyczaj po upływie 2 – 4 tygodni leczenia. Po ustąpieniu objawów leczenie należy kontynuować 
przez co najmniej 6 miesięcy w celu uzyskania trwałej odpowiedzi na leczenie. Lęk napadowy z agorafobią lub bez agorafobii: Przez pierwszy tydzień leczenia zaleca się podawanie początkowej dawki 5 mg na dobę, a następnie zwiększenie dawki dobowej do 10 mg. Dawkę można następnie zwiększać m aksymalnie do 
20 mg na dobę w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta. Maksymalną skuteczność osiąga się po około 3 miesiącach stosowania produktu. Leczenie powinno trwać kilka miesięcy. Lęk społeczny (fobia społeczna): 10 mg raz na dobę. Zazwyczaj potrzeba 2 do 4 tygodni, aby uzyskać poprawę stanu pacjenta. Daw-
ka może zostać następnie zmniejszona do 5 mg lub zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Fobia społeczna jest chorobą o przebiegu przewlekłym i zwykle zalecane jest kontynuowanie leczenia przez 12 tygodni w celu uzyskania trwałej odpowiedzi 
na terapię. Uogólnione zaburzenie lękowe: Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. Dawkę dobową można zwiększyć do dawki maksymalnej, tj. 20 mg. W leczeniu długoterminowym dawką 20 mg na dobę pacjentów odpowiadających na terapię obserwowano przez co najmniej 6 miesięcy. Zaburzenia obsesyj-
no-kompulsyjne: 10 mg raz na dobę. Dawkę można następnie zwiększać maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat): 5 mg na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie dawkę można 
zwiększyć do 10 mg na dobę. Nie badano skuteczności escytalopramu w fobii społecznej u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież: Escytalopramu nie należy stosować w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Zaburzenia czynności nerek: U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem 
czynności nerek nie jest wymagana zmiana dawkowania. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min). Zaburzenia czynności wątroby: U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby zaleca się dawkę 
początkową 5 mg na dobę przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. Dawkę można następnie zwiększać do 10 mg na dobę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas zwiększania dawki u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. 
Pacjenci wolno metabolizujący leki z udziałem izoenzymu CYP2C19: U pacjentów, którzy wolno metabolizują leki przy udziale izoenzymu CYP2C19, zaleca się dawkę początkową 5 mg na dobę przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. Dawkę można następnie zwiększać do 10 mg na dobę, w zależności od indywidualnej 
odpowiedzi pacjenta na leczenie. SPOSÓB PODAWANIA: Produkt Oroes podaje się w pojedynczej dawce dobowej, z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Objawy odstawienia obserwowane po zakończeniu leczenia. Należy unikać nagłego odstawienia produktu. Podczas kończenia leczenia escytalopramem dawkę 
należy zmniejszać stopniowo przez okres co najmniej 1 do 2 tygodni, aby zmniejszyć ryzyko objawów odstawienia. PRZECIWSKAZANIA: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, jednoczesne leczenie escytalopramem i nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami  monoamino-
oksydazy (MAO) jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego z objawami pobudzenia, drżenia, hipertermii itp., leczenie skojarzone escytalopramem oraz odwracalnymi inhibitorami MAO-A (np. moklobemidem) lub odwracalnym nieselektywnym inhibitorem MAO - linezolidem jest 
przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, escytalopram jest przeciwwskazany u pacjentów z rozpoznanym wydłużeniem odstępu QT lub z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT ,przeciwwskazane jest stosowanie escytalopramu z innymi produktami leczniczymi powodu-
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Leczenie dużych epizodów depresji, zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, społecznych zaburzeń lękowych (fobii społecznej) , uogólnionych zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. DAWKOWANIE I SPOSÓB 
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Przywróć uśmiech w depresji

NIE TYLKO SMUTEK

Warto wiedzieć, że depresja 
objawia się nie tylko smutkiem 
i przygnębieniem, ale też 
porzuceniem zainteresowań 
i brakiem radości życia (zły 
nastrój występuje zwłaszcza 
rano). Człowiek funkcjonuje 
jakby w zwolnionym tempie, 
ma problemy ze snem 
i z pamięcią, pojawiają się 
zaburzenia koncentracji uwagi 
oraz obniżona samoocena 
i nadmierne, zwykle nieuzasad-
nione, poczucie winy.

Często choroba ta „ukrywa” się 
za objawami somatycznymi: 
słabym samopoczuciem 
� zycznym, utratą masy ciała, 
dolegliwościami bólowymi 
(pacjenci często zgłaszają 
dyskomfort w klatce piersiowej, 

bóle głowy oraz pleców) oraz 
różnego rodzaju schorzeniami, 
zwłaszcza układu krążenia.

Nieleczona depresja może 
doprowadzić do tak zwanego 
stuporu (osłupienia), czyli stanu 
paraliżu, kiedy chory nie jest 
w stanie ruszyć ani ręką, ani 
nogą. Mogą też pojawić się 
myśli samobójcze.

CZYNNIKI RYZYKA

Wiele wskazuje na to, że 
depresję można odziedziczyć, 
jeśli w najbliższej rodzinie ta 
choroba już się pojawiła. 
W takiej sytuacji ryzyko 
zachorowania krewnych 
pierwszego stopnia wynosi od 
10 do 25 proc. Co ciekawe, 
u bliźniąt dwujajowych 
zgodność doświadczania 
depresji dotyczy co czwartego 
przypadku, a u bliźniąt 
jednojajowych sięga aż
50 proc. Na skłonność do 
zachorowania na depresję 
może mieć wpływ nawet 
kilkadziesiąt różnych genów, 
ale w wielu przypadkach 
równie ważną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe.

 Joanna Grzegorzewska
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Z jakiegoś powodu 
te nasze potrzeby 
i marzenia rozpalają się 

na chwilę, by za moment znów 
zblednąć wśród potrzeb innych, 
codziennych obowiązków, 
wiecznej gonitwy za zadaniami.

Co sprawia, że tak się dzieje i jak 
to zmienić?

1. OKREŚL, CZEGO 
NAPRAWDĘ CHCESZ!

Może być tak, że dana potrzeba 
nie jest wcale dla ciebie tak waż-
na. Są inne, które wyprzedzają ją 
w hierarchii. Jeśli np. postana-
wiasz zacząć ćwiczyć, biegać, 
chodzić na siłownię (każda z nas 
to zna;)) i nie możesz się do tego 
zabrać albo po kilku treningach 
odpuszczasz, to powodem 
może być brak realnej motywa-
cji do tego. Oznacza to, że coś 
sobie postanawiasz, bo wydaje 
ci się, że powinnaś, a nie chcesz 
i   potrzebujesz.

Innymi słowy – łatwiej realizo-
wać te potrzeby, które połączo-
ne są z żywą (nie deklaratywną) 
wartością, która napędza nas do 
działania. Jeśli twoją wartością 
będzie dobre samopoczucie 

i naprawdę będzie ci na nim 
zależało, to możesz je poprawić, 
uprawiając sport. Ale równie 
dobrze dobre samopoczucie 
może być związane z poczyta-
niem książki na kanapie. Musisz 
więc wiedzieć, czego naprawdę 
chcesz.

2. NADAJ SWOJEJ 
POTRZEBIE, MARZENIU 

WYSOKI PRIORYTET 

Jeśli rezygnujesz ze swoich 
potrzeb i marzeń na rzecz 
innych, to oznacza, że samą 
siebie stawiasz na ostatnim 
miejscu. I ważniejsze jest dla 
ciebie dbanie o innych niż 
o swoje potrzeby i marzenia. 
Pytanie tylko, jak długo będziesz 
w stanie to robić. „Z pustego 
i Salomon nie naleje”. Warto 
zatem uznać, że twoje potrzeby 
i marzenia są równie ważne jak 
innych, nadać im wysoki 
priorytet i zadbać o ich 
realizację.

3. WYMÓWKI, WYMÓWKI, 
WYMÓWKI… BĄDŹ 

SZCZERA SAMA ZE SOBĄ.

Brak czasu, brak energii, inne 
obowiązki do wykonania – to 

najczęściej wymówki, którymi 
bronisz się przed podjęciem 
wysiłku i wyjściem ze strefy 
komfortu. Realizacja potrzeby 
lub marzenia wiąże się 
z planem, decyzją, działaniem. 
Jeśli coś jest dla ciebie 
naprawdę ważne, znajdź zasoby 
do realizacji. Jeśli nie, szczerze 
przed sobą przyznaj, że 
odpuszczasz. Pamiętaj: nic nie 
musisz, wszystko możesz, 
pytanie – czy chcesz? A jeśli tak, 
to po co?

4. CO KARMI
TWÓJ MÓZG?

Sprawdź, jaki masz system 
nagradzania mózgu. Innymi 
słowy – musisz wiedzieć, co 
sprawia ci przyjemność i to 
robić. Jeśli realizacja jakiejś 
potrzeby nie sprawia ci 
przyjemności – odpuść. Twój 
mózg na pewno będzie ją 
bojkotował, bo nie uruchamia
ci się system nagrody, czyli nie 
warto w to inwestować czasu 
ani energii. Chyba że chcesz 
wyrobić w sobie nowy nawyk, 
wtedy powinnaś włożyć
w to wysiłek – ale to już inna 
historia...

Dagmara Kołodziejczyk

P A T R O N A T  M U L T I - G Y N

Całe swoje życie zawodowe pracuję jako psycholog i coach. 
Wspieram we wzmacnianiu pewności siebie i poczucia własnej wartości, w budowaniu relacji opartych na zaufaniu 

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

Dagmara Kołodziejczyk

Jak na dłużej utrzymać determinację
do dbania o własne potrzeby i marzenia?
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Rhizoma Filicis  
– kłącze paprotnika
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W rozpoczynającym się 
na łamach „Magazynu 
Aptekarskiego” 

cyklu będziemy opisywać 
ten właśnie dawny apteczny 
kanon: powszechnie niegdyś 
stosowane substancje i surowce, 
o których obecnie całkowicie 
zapomniano lub które pozostają 
w pamięci tylko najstarszych 
członków naszego zawodu. 
Zapraszamy do podróży 
w czasie, do aptek wypełnionych 
intrygującym zapachem roślin 
z drugiego końca świata, ale 
też z pobliskiego lasu, do aptek 
w których wszystko „się robiło” na 
recepturze, zwanej niegdyś po 
prostu „laboratorium”, wreszcie 
do aptek, w których mówiono 
co prawda w języku polskim, ale 
na półkach rządziły farmakopee: 
austriacka, rosyjska, pruska, 
a nawet... węgierska! Poczujmy 
klimat miejsc pracy naszych 
poprzedników, nie tylko poprzez 
wypisy z dawnych aptekarskich 
ksiąg, ujmujące pięknem 
archaicznego języka, ale również 
spoglądając na nie mniej 
urokliwe naczynia: sztandy, 

które niegdyś trzymali w rękach. 
Zapraszamy do lektury!

Naszym pierwszym bohaterem 
będzie powszechnie znana 
z leśnych wycieczek nerecznica 
samcza (paprotnik samczy). To 
gatunek, o którym na zajęciach 
z farmakognozji nie słyszeliśmy, 
w kluczach zaś i poradnikach do 
rozpoznawania roślin oznaczony 
jest jako trujący. Tymczasem 
jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
zarówno tytułowe proszkowane 
kłącze paprotnika, jak i wyciągi 
z niego otrzymywane były 
powszechnie używane 
w lecznictwie!

Nerecznica samcza, inaczej 
paprotnik samczy lub po prostu 
„leśna paproć”, to bodaj 
najpowszechniej występujący 
przedstawiciel rodzaju Dryopteri-
daceae – nerecznicowate 
(dawniej paprotnikowate – Aspi-
daceae, Polypodiaceae). Ma 
długie, nierzadko półtorametro-
wej długości liście, z charaktery-
stycznymi skupiskami zarodni na 
spodniej stronie – ich kształt jest 
nerkowaty i stąd nazwa 
rodzajowa: nerecznica. Przede 
wszystkim kłącze, ale również 
inne organy tej rośliny, zawierają 
tzw. filicynę, czyli unikalny zespół 
mono-, di- oraz trimerycznych 
floroglucydów z najważniejszy-
mi przedstawicielami: kwasami 
flawasipdynowym i filiksowym, 
aspidynolem i albaspidyną. 
Wszystkie te substancje mają 
nieczęsto spotykane w świecie 
roślin ukierunkowane działanie 
biologiczne: tasiemcobójcze 
i nicieniobójcze.

W DAWNYCH ŹRÓDŁACH

Medycynie oficjalnej i ludowej 
fakt wysokiej skuteczności 

stosowania kłącza nerecznicy 
samczej wobec robaków 
jelitowych znany jest od bardzo 
dawna, co najmniej od czasów 
Dioskorydesa i Galena, którzy 
takie właściwości szczegółowo 
opisali. W polskich źródłach 
medycznych i botanicznych infor-
macje te zostały powtórzone: 
„korzeń zabiia gliste szeroką, która 
się po ielitach wszystkich 
rozpościera iak iaki pasamon” – 
czytamy u Szymona Syreniusza, 
który powołuje się na Galena, 
a odnośnie do dawkowania 
z kolei podaje za Dioskorydesem: 
„dać go na raz łoz z sytą 
miodową”.

Opis właściwości paprotnika sam-
czego odnajdujemy również 
znacznie później, w ogólnodo-
stępnym w XIX wieku poradniku 
„Zielnik ekonomiczno-technicz-
ny” Geralda Wyżyckiego (wyd.  
1845 r.). Widnieje tam dokładny 
przepis na przygotowanie 
i sposób użycia leku przeciwta-
siemcowego (tasiemiec 
nazywany był wówczas 
wstęgowcem lub soliterem): 
„korzeń i podstawa łodygi 
oczyszczają się ze wszelkich błon 
i łuszczek zewnętrznych. Tak 
oczyszczone mają kolor 
zielonawo-żółty. Z tego bierze 
osoba cierpiąca na wstęgowca 
zrana na czczo i wieczorem 
udając się do spoczynku po 
jednej do dwóch dragm. Dnia 
trzeciego (jakem to nieraz 
uważał) odchodzi wstęgowiec, 
bez użycia żadnych lekarstw 
purgujących. Jeśli przytem dają 
się choremu do jedzenia śledzie, 
sardele i kawior, wstęgowiec 
odchodzi jeszcze wcześniej”. 
Autor zwraca ponadto uwagę: 
„jeśli wielu medyków nie 
otrzymało od użycia tego 
śrzodka skutków pożądanych, 

S Ł A W N E  L E K I  Z  D A W N E J  A P T E K I

Proszkowane kłącze 
paprotnika, żywica 

benzoesowa, kamala, 
akonityna, nalewki 

z cynamonowca, tatara-
ku i konopi indyjskich, 

wyciąg z sałaty jadowi-
tej, a nawet... smocza 
krew! Te zaskakujące 
współcześnie nazwy 

substancji chemicznych, 
surowców zielarskich 
i ich przetworów były 

niegdyś w aptekach 
standardem, bez które-
go żaden szanujący się 

farmaceuta nie wyobra-
żałby sobie ani jednego 

dnia pracy.

R E K L A M A
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Kłącze, ale również inne 
organy tej rośliny, zawierają 
tzw. filicynę, czyli unikalny 
zespół mono-, di- 
oraz trimerycznych 
floroglucydów 
z najważniejszymi 
przedstawicielami: 
kwasami flawasipdyno-
wym i filiksowym, 
aspidynolem i albaspidyną. 
Wszystkie te substancje 
mają nieczęsto spotykane 
w świecie roślin ukierunko-
wane działanie biologicz-
ne: tasiemcobójcze 
i nicieniobójcze.

pochodziło to ztąd, iż używali 
korzenia paprotki nieoczyszczo-
nego ze wszelkich błon 
zewnętrznych, które go 
pokrywają, a przeto doza 
samego korzenia w tem 
zmięszaniu nie była dostateczną”.

Co ciekawe, korzeń w czasach 
głodu, jak podaje autor, 
wykorzystywany był w zastęp-
stwie... mąki: „korzeń paprotki 
w północnej Szwecyi, Norwegii, 
jako też u niektórych narodów 
Syberyi, używa się czasu 
niedostatku chleba”. Z „Zielnika...” 
Wyżyckiego dowiadujemy się 
również o spożywczym 
i gospodarczym użyciu liści 
paprotnika: „w Syberii używają 
ich w zastępstwie chmielu, do 
warzenia piwa. Na karm dla bydła 
przydatne też są, i na podściółkę”.

Na przełomie XIX i XX wieku 
kłącze nerecznicy samczej było 

powszechnie stosowanym 
środkiem leczniczym i nieodłącz-
ną częścią oficjalnej medycyny 
i farmacji. W wydanym w roku 
1895 „Komentarzu do VII wydania 
farmakopei austryackiej” 
(„Komentarzu”, bowiem na tyle 
tylko mogli sobie pozwolić 
polscy farmaceuci w czasie 
zaborów), w monografii 
zatytułowanej „Radix Filicis maris. 
Korzeń Św.-Jański (v. paprocio-
wy)” i synonimowej nazwie: 
„Rhizoma filicis maris. Kłąb 
Św.-Jański”, oprócz charakterysty-
ki wyglądu, opisu smaku, 
informacji co do zbioru 
i przechowywania surowca oraz 
zawartości substancji czynnych, 
odnajdujemy również ciekawost-
kę związaną z historią stosowa-
nia: „w drugiej połowie zeszłego 
wieku wdowa po chirurgu 
Nufflerze (w Murtenie w Szwaj-
caryi) długo sprzedawała proszek 
z tego kłębu jako środek tajemny, 

który zjednał sobie taka sławę, iż 
Ludwik XV zapłacił jej 18.000 
franków za wyjawienie tajemni-
cy. Następnie kłąb Św.-Jański na 
nowo zaczął wychodzić z użycia, 
prawdopodobnie w skutek 
łatwego psucia się proszku przy 
mniej starannem przechowywa-
niu. Dzisiaj działanie kłębu 
a osobliwie przyrządzonego 
z niego wyciągu (wprowadzone-
go przez Peschiera w 1828 r.) jest 
niezaprzeczonem”. „Komentarz...” 
wyjaśnia także pochodzenie 
nazwy: nazwa „Filix” pochodzi 
prawdopodobnie od „filum” = 
nić, wskazującej na mnóstwo 
korzonków pokrywających kłąb. 
Podług niektórych autorów, 
wyraz „Filix” ma pochodzić 
z greckiego (...) skrzydło, gdyż 
liście tej rośliny posiadają kształt 
skrzydeł”.

Podobną charakterystykę podaje 
„Komentarz do VIII wydania 
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O paprotniku samczym 
rozpisywano się wręcz 

w czołowych czaso-
pismach aptekarskich 

z okresu dwudziestole-
cia międzywojennego, 

przywołując wyniki 
licznych badań

naukowych . 
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farmakopei austryackiej” z 1907 r., 
w którym odnajdujemy dodatko-
wo szczegółowy opis badania 
tożsamości surowca i przekroje 
mikroskopowe pozwalające na 
odróżnianie kłącza paprotnika od 
kłączy innych paproci.

PRASA APTEKARSKA 
Z XX-LECIA 

MIĘDZYWOJENNEGO

O paprotniku samczym 
rozpisywano się wręcz w czoło-
wych czasopismach aptekarskich 
z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego, przywołując 
wyniki licznych badań nauko-
wych, jak to w nauce bywa... 
często ze sobą sprzecznych! 
Szeroko dyskutowany był sposób 
biologicznego mianowania siły 
działania wyciągów z kłącza 
nerecznicy. Ścierały się mianowi-
cie poglądy o najwyższej 
skuteczności badań „na młodych 
rybkach”, na dżdżownicach i na 
pijawkach, która to metoda, 
pozwalająca wyrazić siłę 
działania w „jednostkach 
pijawkowych”, uznawana była na 
najskuteczniejszą.

Bardzo często dyskutowany był 
również czas i sposób zbioru 
kłącza nerecznicy. W numerze 38 
„Wiadomości Farmaceutycznych” 
z 1931 r. informowano, że „wpływ 
stanowiska i czasu zbioru (jesień, 
wiosna) jest prawie” bez 
znaczenia dla zawartości � licyny, 
przy czym niestety większość 
badanych próbek kłącza nie 
spełniała wymogów szóstej 
„Farmakopei Niemieckiej”, co 
kazało uznać jej „wymagania (...) 
za zbyt wysokie”.

Zdawano sobie również sprawę, 
że nie sama � licyna odpowiada 
za aktywność biologiczną: „stare 
surowce, mimo że zawartość 
� licyny nie zmniejszyła się, 
działały na ryby słabiej”. Na margi-
nesie dodajmy, że obecnie i my, 
w nowoczesnej � tochemii, 
poszukujemy tzw. tła, czyli 
matrycy dla roślinnych substancji 
aktywnych, które częstokroć 

okazuje się bardzo ważne tak dla 
siły, jak i kierunku działania 
danego surowca. 

W dwa lata później przekazano 
z kolei wyniki innych badań... 
całkowicie przeczące tym 
wcześniejszym! W numerze 7 
„Wiadomości Farmaceutycznych” 
z 1933 r. relacjonowano 
mianowicie: „większość kłączy 
Dryopteris Filix mas zawiera 
najwięcej � licyny w lecie”, 
natomiast „surowiec wiosenny 
miał również więcej � licyny niż 
jesienny”. Co więcej, „surowiec 
estoński zawiera przeciętnie 
więcej � licyny niż środkowo-eu-
ropejski”. Na podstawie 
cytowanych badań postulowano 
również przy tej okazji włączenie 
w de� nicję farmakopealną także 
nerecznicy krótkoostnej. 
W innych z kolei badaniach 
wykazano, że wyższą zawartością 
substancji czynnych odznacza 
się surowiec pochodzący 
z okazów pobranych w górach, 
a nie w lasach nizinnych.

Pierwszorzędne znaczenie miało 
bezpieczeństwo stosowania 
kłączy nerecznicy samczej i tego 
właśnie tematu dotyczyły liczne 
prace naukowe publikowane lub 
omawiane na łamach czasopism 
aptekarskich. W cytowanych już 
„Wiadomościach Farmaceutycz-
nych” (nr 20/1935) donoszono 
o bardzo ważnym odkryciu: 
„jednoczesne podanie oleju rycy-
nowego i wyciągu paprotniko-
wego – przy zachowaniu 
ustalonych reguł – jest racjonal-
ne i bardzo skuteczne ”, co więcej: 
taki właśnie  „preparat działał bez 
zarzutu, nie wywołując nigdy 
objawów zatrucia”. Żywotny był 
także problem przechowywania 
wyciągów z nerecznicy. W tym 
samym 1935 r., w nr. 31 
„Wiadomości Farmaceutycznych” 
przekazywano, że „przy 
przechowywaniu wyciągów 
paprotnikowych w niepełnych 
naczyniach wyciągi te w ciągu
2 lat żywicowacieją ”, dlatego też 
należy je    „przechowywać 
w ciemności, w całkowicie 

wypełnionych, szczelnie 
zamkniętych naczyniach 
szklanych – maksymalnie 
w ciągu dwóch lat”. Zastrzegano 
również, aby zaraz po „przyrzą-
dzeniu wyciągu (...) oznaczyć 
w nim zawartość surowej � licyny 
(lub aspidyny) i na naczyniu 
zanotować datę przyrządzania 
i zawartość ciał czynnych”.

Szerokie wykorzystanie kłącza 
nerecznicy samczej w ówcze-
snym lecznictwie sprawiło, że 
z przestrachem wręcz donoszo-
no o „niebezpiecznym szkodniku 
paproci samczej”, który pojawił 
się we wrocławskim ogrodzie 
botanicznym! Symptomem 
choroby były „powiększające się 
obszary obumarłych, brunatno 
zabarwionych i zaschłych liści 
paproci”. Początkowo sądzono, 
że  „małe, żółkniejące później 
zlewające się miejsca na 
odwrotnej stronie liści” wywoła-
ne były infekcją grzybiczą, jak 
jednak się okazało winne były... 
owady! „Zwierzątka te, koloru 
brunatnego i czarnego 
zidenty� kowano jako pluskwy; 
spłoszone okazały się bardzo 
ruchliwemi. Na szczególną 
uwagę zasługuje okoliczność, że 
owady te przesiadują zawsze na 
stronie liścia paproci odwróconej 
od światła. Skoro odwrotna 
strona liścia zostanie wystawiona 
na działanie światła słonecznego, 
zwierzątka opuszczają tę stronę 
jak najszybciej, aby się ulokować 
na stronie odwrotnej”.

KŁĄCZE NERECZNICY 
W „FARMAKOPEI 

POLSKIEJ I I”

Stała obecność kłącza nerecznicy 
samczej i jego wyciągów tak 
w aptekach, jak i na łamach prasy 
naukowej sprawiła, że w „Farma-
kopei Polskiej II” z 1937 r. 
opublikowano dwie monogra� e: 
kłącze paprotnika, czyli Rhizoma 
� licis oraz wyciąg paprotnikowy 
– Extractum Filicis. Wyjściowy 
surowiec zde� niowano 
niezwykle drobiazgowo jako 
„kłącze z nasadami gałęziaków 

+
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Nerecznicy samczej (Paprotnika 
samczego) (...) zebrane jesienią 
[sic!], oczyszczone od łuszczek, 
korzeni i zmarniałych części, 
szybko wysuszone i zawierające 
nie mniej niż 1,8% surowej 
� licyny”. Redaktorzy „dwójki” 
charakteryzowali nie tylko 
„zapach kłącza jako słaby, 
swoisty, smak zaś jako początko-
wo słodkawy, później cierpkawo-
-drapiący”, ale podawali również 
charakterystykę proszku, sposób 
odróżniania od innych gatunków 
nerecznic, wreszcie metodykę 
oznaczania zawartości � licyny. 
Ponadto dołączono trzy 
zalecenia: „przechowywać 
w naczyniach szczelnie 
zamkniętych nad tlenkiem 
wapniowym, chronić od światła, 
zapas surowca należy odnawiać 
corocznie w jesieni”. Natomiast 
Extractum Filicis, pomieszczony 
w ówczesnym wykazie B 
z najwyższymi dawkami 

jednorazową i „dzienną” 
wynoszącą aż 10 gramów, miał 
przypisaną zawartość „nie mniej 
niż 25% � licyny surowej” 
i zde� niowany był jako 
„brunatno-zielony, o przykrym, 
ostrym smaku”.

Farmakopealny Extractum Filicis
to wyciąg eterowy z „kłącza 
paprotnika świeżo wysuszonego, 
grubo sproszkowanego”. 
Przygotowywano go w perkola-
torach, obecnych niegdyś 
w każdej aptece! Posłuchajmy 
zatem, jakie były codzienne 
czynności wykonywane przez 
dawnych farmaceutów: 
wyjściowy surowiec zwilżano 
„dostateczną ilością eteru ”, 
umieszczano w perkolatorze, 
zalewano  „dostateczną ilością 
eteru ” i pozostawiano na
24 godziny , zamykając szczelnie 
perkolator. Po upływie tego 
czasu należało  „kłącze całkowicie 

wytrawić eterem ”. Następnie, 
 „z otrzymanego roztworu ” 
koniecznym było  „odpędzenie 
eteru ”, a pozostałość aptekarz 
musiał  „odparować w temp. nie 
wyższej niż 50°C, dopóki nie 
utworzy się wyciąg rzadki”.

A jak stosowano kłącze 
nerecznicy? W „Wiadomościach 
Aptekarskich” z 1 maja 1942 r. 
pisano, że „poleca się proszek 
w ilości 15 g zmieszany 
z miodem. Najskuteczniejszy 
okazał się wyciąg eterowy 
w kapsułkach lub dla dzieci 
zmieszany z miodem. Chorzy, 
którym poleca się spożywanie 
kapsułek w ilości 10-16, 
przechodzą w dniu leczenia 
dietę mleczną (1 kapsułka 
zawiera 0,5 g substancji czynnej). 
1/2 godziny po zażyciu ostatniej 
kapsułki chory przyjmuje środek 
przeczyszczający (Magnes. citric.). 
Dzieciom podaje się miodek 
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Dunglisona, zawierający 2 g 
wyciągu eterycznego paprotki 
i 16 g miodku różanego”. 
Zastrzegano przy tym, że 
„chorzy piersiowo i kobiety 
podczas ciąży nie powinni 
spędzać tasiemca” i – jako 
ciekawostkę – dodawano, że 
współcześni „przyrodo- 
lekarze zalecają podagrykom 
i reumatykom spanie na 
poduszkach wypchanych 
paprocią, którą z chwilą utraty 
zapachu należy zmienić”.

WSPÓŁCZEŚNIE

O niemałym znaczeniu 
omawianego surowca 
w pierwszej połowie XX wieku 
świadczą słowa profesora Jana 
Muszyńskiego: „paproć męska 
należy do najlepszych 
i najczęściej używanych leków 
przeciwtasiemcowych 
(Taeniifuga)” – czytamy 
w „Ziołolecznictwie i lekach 
roślinnych” z 1951 r. Autor 
jednak, jako rasowy naukowiec, 
zastrzega: „ze względu na 
niestałość surowca posiłkujemy 
się przeważnie eterowym 
ekstraktem (Extractum Filicis 
maris aetherum)”. Ponadto pisze 
odnośnie do paproci: „nie jest 
ona jednak środkiem obojęt-
nym i u osób wrażliwych może 
wywoływać odurzenie, 
wymioty, a nawet zapaść”.

Z „Ziołolecznictwa...” możemy 
również dowiedzieć się, jaką 
niejednorodnością zawartości 
substancji czynnych odznaczał 
się ten lek: „jeśli mamy świeżo 
wysuszony (zielony w przeło-
mie) surowiec, możemy go 
stosować w postaci proszku 
w ilości 8-15 g na dawkę; gdy 
surowiec jest zielonkawo-żółty, 
trzeba już stosować 20-25 g. 
Pewniejszy jest ekstrakt, ale 
przetwór ten posiada zmienną 
wartość farmakologiczną, zależ-
nie od świeżości surowca, z któ-
rego został zrobiony. Jeśli 
ekstrakt był przyrządzany od 
razu ze świeżo zebranego 
surowca (jak słynny niegdyś 

ekstrakt paprociowy z Wolmaru 
– Extractum Filicis maris 
Volmarense), to do wypędzania 
tasiemca lub bruzdogłowa 
(Botryocephalus) wystarczała 
dawka 3-5 g, a większe dawki 
mogły być toksyczne”. Mając na 
uwadze powyższe informacje, 
możemy tylko próbować sobie 
wyobrazić, jak kłopotliwe 
musiało być przygotowywanie 
takiego leku i jak duża 
odpowiedzialność spoczywała 
na naszych poprzednikach!

Monografie „kłącze paprotnika” 
oraz „wyciąg paprotnikowy” 
powtórzono jeszcze w „Farma-
kopei Polskiej III” z 1954 r., nie 
umieszczono ich natomiast już 
w „Farmakopei Polskiej IV” 
z 1965 r. 
W pomnikowej „Farmakognozji” 
profesora Stanisława Kohlmün-
zera wymieniono Rhizoma 
Filicis maris wyłącznie w części 
czwartej, czyli w „Przeglądzie 
farmakologiczno-terapeutycz-
nym surowców i substancji 
roślinnych”, w dziale „Przeciw 
robakom jelitowym”, natomiast 
w „Encyklopedii zielarstwa 
i ziołolecznictwa” – z błędną 
skądinąd nazwą rodzajową: 
narecznica – opisano jako 
„właściwie nie (...) używane”. 

Bardzo ciekawą informację 
o kłączu nerecznicy można 
natomiast znaleźć w monogra-
fii „Filicis maris folium, herba, 
rhizoma” (1993) Komisji E 
niemieckiego Federalnego 
Instytutu Leków i Produktów 
Medycznych (BfArM, Bundes- 
institut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte). Myliłby się 
ktoś, sądząc, że BfArM na 
powrót usankcjonował 
lecznicze stosowanie wymie-
nionych surowców! Jest wręcz 
przeciwnie: monografia ta 
bowiem ostatecznie i w sposób 
nowoczesny rozprawia się ze 
stosowaniem surowców 
pochodzących od nerecznicy 
samczej. Co prawda deklaruje 
dla nich efekt przeciwrobaczy, 
zastrzega jednak wysoką 

cytotoksyczność surowca 
i dodaje, że wszystkie wskaza-
nia terapeutyczne medycyny 
ludowej, takie jak np. stosowa-
nie zewnętrzne w reumaty-
zmie, rwie kulszowej, neural-
giach, bólach mięśniowych, 
a nawet bolesnym ząbkowaniu 
i zaburzeniach snu, należy 
uznać za bezzasadne, nato-
miast stosowanie wewnętrzne 
przy tasiemczycy nie tylko za 
przestarzałe, ale także nieuza-
sadnione ze względu na 
dostępność „bezpieczniejszych 
i skuteczniejszych alternatyw 
terapeutycznych”. Równocze-
śnie przedstawiono imponują-
cą wręcz listę poważnych 
działań niepożądanych, m.in. 
zaburzenia widzenia ze ślepotą 
włącznie (nieodwracalne 
uszkodzenie nerwu wzrokowe-
go), bóle, zawroty głowy 
i dezorientację (uszkodzenia 
układu nerwowego), nudności 
i wymioty, skurcze i bóle 
brzucha, zaburzenia funkcjono-
wania układu oddechowego 
i krążenia, arytmię, drgawki, 
albuminurię i bilirubinurię. Co 
więcej: BfArM zastrzega, że 
objawy te mogą ulec dodatko-
wemu nasileniu wskutek 
równoczesnego spożywania... 
olejów i alkoholu!

Historia stosowania kłącza 
nerecznicy uczy nas, farmaceu-
tów XXI wieku, pokory. 
Surowiec tak powszechnie 
stosowany, tak wnikliwie 
badany, bezdyskusyjny 
nieomalże na półkach dawnych 
aptek, okazał się w istocie 
zwykłą trucizną! Czy było tak 
zawsze? Czy w pięknych 
kryształowych naczyniach były 
istotnie same szkodliwe 
substancje i niebezpieczne 
surowce? Czy któreś z nich 
przetrwały próbę czasu jako 
korzystne dla pacjenta? 
Zapraszamy do lektury 
kolejnych części naszego cyklu!  

mgr farm. Joanna Bilek, 
dr hab. Maciej Bilek, prof. UR 

Naczynia apteczne  
ze zbiorów autorów
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Jak działają
metylowane witaminy?

Metylacja to jeden 
z kluczowych 
procesów dla 

naszego zdrowia i dobrego 
samopoczucia. Polega na 
przekazywaniu tzw. grupy 
metylowej (atomu węgla i trzech 
atomów wodoru) między 
konkretnymi molekułami. Grupa 
metylowa zostaje dołączona do 
odpowiedniego enzymu, dzięki 
czemu nasz organizm może 
prawidłowo funkcjonować.

Dzięki metylacji nasz organizm 
zapewnia sobie odpowiednie 
uruchamianie konkretnych 
genów (reguluje ich ekspresję), 
eliminację wysokiego poziomu 
homocysteiny (jej wysokie 
stężenie w surowicy krwi jest 
powiązane z ryzykiem występo-
wania chorób sercowo-naczynio-
wych czy choroby Alzheimera) 
i udostępnianie  aktywnej formy 
witaminy B9 (kwasu foliowego) 
i B12 (kobalaminy).

Metylacja jest więc kluczowa dla 
m.in. detoksy� kacji organizmu, 
włączania i wyłączania genów, 
wzrostu, leczenia i regeneracji, 
neuroprzekaźników: serotoniny, 
dopaminy i melatoniny, 
tworzenia komórek odpornościo-

wych, systemu nerwowego 
(autonomicznego), syntezy DNA 
i RNA (również ochrony przed 
wirusami, bakteriami, metalami 
ciężkimi), produkcji energii, 
eliminacji histaminy (homocyste-
ina jest przekształcana w nieszko-
dliwy aminokwas cystationinę, 
a następnie w pożyteczną 
cysteinę) czy też budowy ścian 
komórkowych. Jeżeli szlaki 
metylacyjne nie działają 
prawidłowo, pojawiają się 
poważne zaburzenia działania 
poszczególnych enzymów.

Zaburzenia metylacji mają 
związek z mutacją genu MTHFR, 
która może dotyczyć nawet 
połowy populacji. Gen MTHFR 
wytwarza enzym odpowiedzialny 
za procesy metaboliczne 
homocysteiny i przetwarzanie 
aminokwasów. Efektem mutacji 
wspomnianego genu jest 
zmniejszona przyswajalność 
dwóch ważnych dla naszego 
organizmu witamin: B9 i B12. 
Pierwsza z nich odpowiada m.in. 
za prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu, zwłaszcza układu 
krwionośnego i nerwowego. 
Druga jest niezbędna do 
produkcji neuroprzekaźników 
dopaminy i serotoniny. Także więc 

ma duży wpływ na nasz układ 
nerwowy.

Od sprawnej metylacji zależy więc 
nasza gospodarka witaminą B9 
i B12, a zwłaszcza ich przemiana 
do postaci aktywnej biologicznie. 
Ale nie tylko. Wpływa ona także na 
zdolności organizmu do obrony 
antyoksydacyjnej. Jaka więc 
powinna być nasza odpowiedź na 
zaburzenia metylacji? Dostarcze-
nie witamin B9 i B12 z diety jest 
niewystarczające. Rozwiązaniem 
w tym przypadku są więc 
metylowane formy witamin, które 
są dostarczane w postaci 
aktywnej i prawidłowej ilości 
w ramach stałej bądź powtarzają-
cej się okresowo suplementacji. 
Zawierają one substancje czynne, 
czyli metylokobalaminy i związki 
L-5-metylotetrahydrofolianu, które 
uzupełniają ubytki obu witamin.

Warto jednak sprawdzić 
w produktach dostępnych na 
rynku zawartość wspomnianych 
substancji czynnych. Ważne jest 
też to, żeby zawierały one obie 
substancje czynne. Przyjmowanie 
ich osobno nie daje skutku 
w postaci wyrównania niedoboru 
witamin w naszym organizmie.

W przypadku 
zaburzeń metylacji 

dostarczenie 
witamin B9 i B12 

z diety jest 
niewystarczające. 

Rozwiązaniem 
w tym przypadku są 

metylowane formy 
witamin

dostarczane 
w postaci aktywnej.
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Przyczyny są 
oczywiste: po 
pierwsze – pomiędzy 

drugim a trzecim rokiem 
życia zanika wrodzona 
odporność malucha uzyskana 
w okresie płodowym, a po 
drugie – nasze dziecko idzie 
do przedszkola, a także poza 
nim coraz chętniej przebywa 
w grupie rówieśniczej. 
To sprzyja wzajemnemu 
zarażaniu się i rozwojowi 
różnego typu infekcji 
wirusowych i bakteryjnych.

Zanim się obejrzymy, 
zaczynamy funkcjonować we 
frustrującym cyklu – dziecko 
na przemian dwa tygodnie 
chodzi do przedszkola 
i tydzień choruje. I zwykle 
właśnie wtedy, szukając rady, 
jak przerwać to błędne koło, 
słyszymy słowa : „dzieci 
chorują”, a czasami: „dzieci 
muszą się wychorować”. Czy 
naprawdę muszą?

Dzieciństwo to czas kształto-
wania się układu odporno-
ściowego. To prawda, że 
z każdą kolejną infekcją układ 
immunologiczny potra�  
szybciej i sprawniej reagować, 
jednak częste zakażenia 
osłabiają młody organizm, 

powodują zaburzenia 
w rozwoju, niekorzystnie 
wpływają na psychikę 
malucha „uwięzionego” 
w łóżku, pozbawionego 
kontaktu z rówieśnikami. 
Dlatego, zamiast godzić się 
z tym, że „dzieci muszą się 
wychorować”, powinniśmy 
wzmacniać odporność 
naszych pociech tak, aby ich 
układ immunologiczny radził 
sobie z atakami chorobotwór-
czych drobnoustrojów.

Oprócz aktywności � zycznej 
bardzo ważna w procesie 
budowania odporności jest 
właściwa dieta, bogata 
w warzywa i owoce, produkty 
dostarczające niezbędnych 
witamin C, E, B, kwasu 
foliowego czy rybo� awiny. 
Równie ważne jest elimino-
wanie albo przynajmniej 
ograniczanie spożywania 
cukru. Wszystkie badania 
wskazują, że to właśnie cukier 
jest przyczyną wielu proble-
mów zdrowotnych dzieci – od 
otyłości do cukrzycy typu 2. 
Eliminowanie cukru z diety 
dzieci nie jest proste 
z wiadomych względów. 
Sukces osiągniemy łatwiej, 
jeśli sami przestaniemy być 
niewolnikami pewnych 

żywieniowych stereotypów, np. 
przekonania, że dzieci muszą 
pić herbatę, soki i soczki 
zalegające na półkach 
w hipermarketach. Tymczasem 
najlepszym napojem jest woda, 
a dzieci naprawdę lubią wodę. 
I jest to jedyny napój, którego 
nie musimy im dosładzać.

Oczywiście kiedy maluch jest 
przeziębiony, gorąca herbata 
nie zaszkodzi, a wręcz pomoże, 
ale niech to będzie np. herbata 
z czarnego bzu dosładzana 
miodem, bo zarówno miód, jak 
i czarny bez to jedne z najcen-
niejszych naturalnych 
„wzmacniaczy” systemu 
odpornościowego. Nieocenio-
ne zalety miodu znane były od 
zawsze, z czasem doceniony 
został także tzw. kit pszczeli, 
czyli propolis, ponieważ 
odkryto jego cenne właściwo-
ści immunostymulujące, 
antyoksydacyjne
i regeneracyjne.

Warto o tym pamiętać, kiedy 
chcemy wspomóc organizm 
naszych dzieci w budowaniu 
bariery ochronnej przed 
inwazjami katarów, przezię-
bień, a także poważniejszych 
chorób. Nie musimy już na 
szczęście, wzorem naszych 
babć, sporządzać samodziel-
nie mikstur z propolisu, 
a i z czarnym bzem też trzeba 
umieć się obchodzić, 
ponieważ jego surowe owoce 
zawierają trującą sambunigry-
nę. Zdecydowanie prościej 
i bezpieczniej jest skorzystać 
ze zdobyczy współczesnej 
farmacji, suplementów diety, 
które zawierają te i inne cenne 
składniki i dodatkowo 
wzbogacone są witaminami.

Alina Dyrda

Dzieci muszą się 
wychorować?
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„Dzieci chorują – to 
normalne” – słyszy się 

często, szczególnie gdy 
nasze dziecko ma trzeci 

katar albo, co gorsza, 
kolejną anginę w ciągu 

kilku tygodni. Często 
jest tak, że kiedy już 
przebrniemy przez 

niemowlęce kolki, nasza 
pociecha przez długie 
miesiące, czasami rok 

czy dwa, cieszy się 
doskonałym zdrowiem, 
ale gdy skończy 3 lata, 

nagle pojawia się jedna 
infekcja, a po niej 

następna i następna.
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Leki antykoncepcyjne 
hamują wydzielanie 
hormonu folikulotropo-

wego (FSH) odpowiedzialnego 
za dojrzewanie pęcherzyków 
Graffa i komórki jajowej. 
Preparaty hamują też wytwa-
rzanie naturalnych estrogenów, 
zmieniają konsystencję śluzu 
szyjkowego oraz struktury 
endometrium. W zależności od 
proporcji substancji czynnych 
nie dopuszczają do zapłodnienia 
przez hamowanie dojrzewania 
komórek jajowych lub nie 
dopuszczają do zagnieżdżenia 
się zapłodnionej komórki jajowej.

Farmaceuta nie jest osobą, która 
będzie zalecać takie preparaty 
samodzielnie, ale ważne jest, 
żeby w naszej pracy pamiętać 
o tym, co zagraża skuteczności 
tych preparatów i jakie są ich 
działania uboczne. Konsultacji 
lekarskiej wymaga sytuacja 

pojawienia się obrzęków, zmian 
naczyniowych, nieoczekiwanych 
krwawień i problemów 
wątrobowych. Przypominajmy 
pacjentkom o okresowych 
badaniach kontrolnych poziomu 
trójglicerydów, cholesterolu, 
poziomu cukru i enzymów 
wątrobowych.

POZAANTYKONCEPCYJNE 
DZIAŁANIE 

HORMONALNYCH LEKÓW 
ANTYKONCEPCYJNYCH

Musimy pamiętać, że doustne leki 
antykoncepcyjne stosowane są 
nie tylko ze względu na 
świadome planowanie macie-
rzyństwa. Preparaty tego typu są 
również pomocne w wypadku 
bolesnych i obfitych krwawień 
menstruacyjnych, nieregularnych 
okresów, migrenowych bólów 
głowy, zespołu policystycznych 
jajników, zespołu napięcia 

przedmiesiączkowego (PMS), 
konieczności postępowania 
antyandrogenowego 
i endometriozy. Za aktywność 
antyandrogenną odpowiadają 
progestageny i pozwalają one 
na ograniczenie łojotoku, 
hirsutyzmu, łysienia i trądziku 
hormonalnego.

KORZYŚCI ZE 
STOSOWANIA LEKÓW 

HORMONALNYCH 
O DZIAŁANIU 

ANTYKONCEPCYJNYM

Wiedza o zagrożeniach płynących 
ze stosowania tabletek antykon-
cepcyjnych jest powszechna, 
rzadziej pamięta się jednak 
o pozytywnych efektach 
zażywania tych leków.

Wieloośrodkowe i długoletnie 
obserwacje wskazują na 
ograniczenie ryzyka 

Leki  
antykoncepcyjne
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Świadome podejmowanie decyzji o macierzyństwie jest niewątpliwie uła-
twione dzięki farmakologicznym metodom antykoncepcji. Preparaty o takim 
działaniu zawierają zwykle etynyloestradiol w dawce 15-50 µg i któryś z pro-
gestagenów w różnych proporcjach, ale znane są też leki z samym progesta-
genem. Na rynku dostępne są preparaty w formie tabletek, plastrów i iniekcji.

mgr farm. 
Karolina Wotlińska-Pełka   

członek Częstochowskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej 

3   W stopniu średnim: 46,8%; w stopniu dużym : 36,3%;   
w grupie 201 osób, które wyjściowo zgłaszały
gromadzenie się wody w organizmie.

4  W stopniu średnim: 41,7%; w stopniu dużym:  41,2%;
w grupie 187 osób, które wyjściowo zgłaszały 
występowanie opuchlizny lub obrzęku stóp,
kostek, rąk lub okolic oczu.

badanych  zauważyło 
wsparcie w zmniejszeniu
ilości wody zatrzymanej
w organizmie3

83,1%
badanych  zauważyło
wsparcie w zmniejszeniu 
obrzęku stóp, kostek, rąk
lub okolic oczu4

82,9%
badanych 
zauważyło 
wsparcie
w zmniejszeniu 
cellulitu5

81,0%

5  W stopniu średnim: 43,4%; w stopniu dużym: 
37,6%; w grupie 173 osób, które wyjściowo
zgłaszały występowanie cellulitu.

1 Wieloośrodkowe, ankietowe badanie obserwacyjne przeprowadzone wśród pacjentów POZ oceniające korzyści płynące ze stosowania suplementu diety AquaAPTEO
na wspomaganie usuwania nadmiaru wody. Badanie prowadzone na grupie 213 osób po 30 dniach stosowania. Rok badania: 2020. Badanie wykonane przez Clinscience.
Raport z badania dostępny u producenta: Synoptis Pharma Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa.
2 Respondenci odpowiadali: 30% – zdecydowanie tak, 47,3% – tak, 14,5% – raczej tak; w grupie osób, które wcześniej przyjmowały preparaty usuwające nadmiar wody z organizmu.
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Synoptis Pharma producent leków 
i suplementów diety poddał swoje 
preparaty badaniom obserwacyjnym, 
oceniającym korzyści płynące ze 
stosowania suplementów diety, 
w tym AquaAPTEO.1

Polecaj AquaAPTEO 
do długotrwałego 
stosowania!

AquaAPTEO – ja kość 
potwierdzona 
badaniami 1
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występowania raka narządów 
rodnych u kobiet stosujących 
środki antykoncepcyjne. Leki te 
stosowane przez pięć lat 
zmniejszają prawdopodobień-
stwo zapadalności na raka 
i łagodne torbiele jajnika, a także 
raka endometrium. Działanie to 
utrzymuje się przez 20 lat po 
odstawieniu preparatu. Leki 
antykoncepcyjne zmniejszają 
zapadalność na mięśniaki macicy, 
ale też ograniczają zachorowal-
ność na wrzody dwunastnicy 
i stany zapalne jelita grubego. 
Zmniejsza się też prawdopodo-
bieństwo rozwoju astmy, 
reumatoidalnego zapalenia 
stawów, osteoporozy i stwardnie-
nia rozsianego.

DZIAŁANIA 
NIEPOŻĄDANE LEKÓW 
ANTYKONCEPCYJNYCH

Jak każde postępowanie 
farmakologiczne również leki 
antykoncepcyjne mogą 
wykazywać działania uboczne. 
Najczęściej opisywane to 
depresja, zburzenia nastroju, 
choroby zakrzepowo-zatorowe, 
choroby sercowo-naczyniowe 
i nadciśnienie. Długotrwałe 
stosowanie preparatów 
antykoncepcyjnych może też 
obciążać wątrobę.

ZALECENIA DIETETYCZNE 
DLA KOBIET 

STOSUJĄCYCH LEKI 
ANTYKONCEPCYJNE

Dieta śródziemnomorska wydaje 
się najlepszym rozwiązaniem dla 

pań stosujących terapię 
antykoncepcyjną. Preparaty 
hormonalne zaburzają gospodar-
kę lipidowo-glikemiczną. Należy 
dbać o podawanie kwasów 
omega-3. Spożycie 4 g kwasów 
EPA/DHA dziennie pozwala na 
obniżenie poziomu trójglicery-
dów o 25-40 proc.

Ważna jest dbałość o prawidłową 
masę ciała, aktywność � zyczną, 
unikanie alkoholu i higieniczny 
tryb życia. Należy unikać 
tłuszczów trans obecnych 
w batonach, wyrobach
cukierniczych, utwardzanych 
margarynach.
Korzystna będzie rezygnacja 
z cukrów prostych i ograniczenie 
stosowania soli, ale też fruktozy, 
która nasila tworzenie triglicery-
dów. Ochronne działanie będą 
wykazywać warzywa bogate 
w potas i owoce ze sporą 
zawartością antyoksydantów.

Polifenole i antocyjany zawarte 
w ciemnoczerwonych 
i � oletowych owocach będą 
mieć działanie antyagregacyj-
ne, przeciwzakrzepowe. 
Związki te występują w wino-
gronach, zielonej herbacie, 
kawie, kakao, pomidorach 
i aronii. Stężenie � brynogenu 
wzrasta o 10-20 proc. w trakcie 
zażywania leków antykoncep-
cyjnych, jednak ryzyko 
wystąpienia zakrzepicy jest 
mniejsze niż w trakcie ciąży.

Za obniżony nastrój i depresję 
odpowiadają estrogeny, które 
zaburzają metabolizm tryptofanu. 
Pomocne więc może być 
spożycie białek zawierających 
tryptofan, których źródłem będą: 
mięso, ryby, owoce morza, 
nasiona roślin strączkowych, 
produkty mleczne i orzechy.

CO WPŁYWA NA 
SKUTECZNOŚĆ LEKÓW 

ANTYKONCEPCYJNYCH?

Doustne preparaty antykoncep-
cyjne mają wysoką skuteczność. 
Problemem może być

nieregularne stosowanie albo 
interakcje leków z inną konieczną 
do włączenia farmakoterapią. 
Sygnałem ostrzegawczym powin-
ny być nieoczekiwane krwawie-
nia, co może wskazywać na 
wystąpienie jajeczkowania. 
Możliwe, że w takiej sytuacji 
będzie potrzebne dobranie 
innego preparatu przez lekarza 
prowadzącego.

NAJCZĘSTSZE 
INTERAKCJE 
PREPARATÓW 

ANTYKONCEPCYJNYCH

Preparaty zawierające 15-20 µg 
etynyloestradiolu należy przed 
zastosowaniem ocenić, uwzględ-
niając wskaźnik masy ciała pacjent-
ki. Substancja ulega dystrybucji 
w obrębie tkanki tłuszczowej, co 
może obniżać skuteczność 
zastosowanego leku.

W metabolizmie etynyloestradio-
lu bierze udział CYP3A4, który jest 
też zaangażowany w metabolizm 
wielu leków. Preparaty metaboli-
zowane przez CYP3A4: metroni-
dazol, statyny, erytromycyna, 
klarytromycyna, azolowe leki 
przeciwgrzybicze takie jak 
� ukonazol, itrakonazol, worykona-
zol, izawukonazol, pozakonazol. 
Stosownie łączne tych leków 
z hormonalnymi lekami 
antykoncepcyjnymi może 
nasilać działania niepożądane 
przez wzrost stężenia etynylo-
estradiolu.

Ważny udział w tej grupie mają 
leki przeciwdepresyjne i przeciw-
psychotyczne: haloperydol, 
cytalopram, wenlafaksyna, 
sertralina, � uoksetyna, 
� uwoksamina, paroksetyna, 
reboksetyna.

INDUKTORY CYP3A4

Pacjentki stosujące leki indukujące 
CYP3A4 są narażone na osłabienie 
skuteczności leków antykoncep-
cyjnych. W takiej sytuacji lekarz 
dobierze preparat o większej 
dawce etynyloestrdiolu – 50,

Farmaceuta nie jest 
osobą, która będzie 

zalecać takie preparaty 
samodzielnie, ale 
ważne jest, żeby 

w naszej pracy 
pamiętać o tym, co 

zagraża skuteczności 
tych preparatów i jakie 

są ich działania 
uboczne.
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a nawet 100 µg. Najlepsze są leki 
niewymagające tygodniowej prze-
rwy, co obniża ryzyko wystąpienia 
jajeczkowania, albo preparat 
z samym progestagenem w dużej 
dawce.

Leki indukujące CYP3A4: 
omeprazol, lanzoprazol, inhibitory 
proteaz wirusowych takie jak 
atazanawir, deksametazon, 
karbamazepina, felbamat, 
fenobarbital, fenytoina, topiramat, 
metyloprednizolon, okskarbazepi-
na, prednizon, ryfampicyna, ale 
też wyciąg z dziurawca. O tym 
ostatnim warto pamiętać, 
dobierając ziołowy lek na 
poprawę nastroju.

W tej grupie istotne są też leki 
przeciwpadaczkowe. Farmakote-
rapia padaczki wymaga stoso-
wania hormonalnych leków 
antykoncepcyjnych, musimy 
jednak pamiętać, że może 
ograniczać skuteczność anty-
koncepcyjną.

Wyjściowa aktywność
CYP3A4 wraca dopiero

po ok. 4 tygodniach od odstawie-
nia jego induktorów lub 
inhibitorów.

UWAGA NA ANTYBIOTYKI!

Estrogeny ulegają też dekoniugacji 
w wolny etynyloestradiol w jelicie 
cienkim. Substancja wchłania się 
w tej formie z powrotem do 
krwiobiegu. Proces ten przepro-
wadzają bakterie z rodzaju 
Clostridium. Podczas antybiotyko-
terapii populacja tych bakterii 
ulega znacznej redukcji. Niestety, 
problemu nie rozwiązuje 
stosowanie probiotyków, które 
zawierają głównie bakterie kwasu 
mlekowego, a te mają niewielki 
udział w dekoniugacji jelitowej. 
Działanie osłabiające skuteczność 
występuje jeszcze 7 dni po 
zakończeniu antybiotykoterapii.

Antybiotyki i chemioterapeutyki 
o działaniu przeciwbakteryjnym 
wobec bakterii Clostridium: 
amoksycylina (także z kwasem 
klawulanowym), cefalosporyny, 
karbapenemy, klindamycyna, 
penicylina, erytromycyna, 
klarytromycyna, azytromycyna, 
tetracykliny, kotrimoksazol, 
cypro� oksacyna, nor� oksacyna, 
lewo� oksacyna.

PREPARATY ZIOŁOWE 
A ANTYKONCEPCYJNE

W grupie preparatów naturalnych, 
jakie możemy doradzać samo-
dzielnie, obawę powinny 
wzbudzić: żeń-szeń, soja, zielona 
herbata, wspomniany już 
dziurawiec, diabelski pazur, 
ostropest plamisty, ostryż długi 

(kurkuma), jeżówka purpurowa, 
miłorząb japoński, żurawina, 
karambola. Doniesienia naukowe 
wskazują również na możliwe 
interakcje z sokami cytrusowy-
mi i sokiem żurawinowym.

NIEKORZYSTNY 
WPŁYW PREPARATÓW 

ANTYKONCEPCYJNYCH 
NA SKUTECZNOŚĆ 

NIEKTÓRYCH LEKÓW

Preparaty dwuskładnikowe 
ograniczają skuteczność 
przeciwbólową salicylanów 
i paracetamolu. Zmniejszeniu 
ulega również skuteczność 
oksazepamu, lamotryginy, kwasu 
walproinowego, lorazepamu, 
leków przeciwpłytkowych 
i przeciwzakrzepowych. Hamują 
metabolizm trójpierścieniowych 
leków przeciwdepresyjnych, 
nasilając ich toksyczność.

WARTO PAMIĘTAĆ 
O PROGESTAGENACH

Metabolizm progestagenów może 
zaburzać diklofenak i induktory 
CYP3A4.  Łączne stosowanie 
simwastatyny lub atorwastatyny 
nasila ryzyko miopatii, a paraceta-
mol nasila metabolizm chlorma-
dynonu, co obniży skuteczność 
leku z tym składnikiem.

Interakcje leków antykoncepcyj-
nych to dość szerokie zagadnienie. 
Warto pamiętać, że oceniając 
ryzyko ich występowania, 
powinniśmy zwracać uwagę na 
wpływ dobieranego preparatu na 
cytochrom CYP3A4.
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– więcej niż skuteczność 
hipotensyjna1

Piśmiennictwo: 1. Charakterystyka Produktu leczniczego Prenessa z dnia 24.08.2019.
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PRENESSA 4mg, PRENESSA 8mg, tabletki. SKŁAD I POSTAĆ**: Prenessa 4mg: Każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co odpowiada 3,338 mg peryndoprylu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. 72,28 mg laktozy jednowodnej/
tabletkę. Tabletkę można dzielić na równe dawki. Prenessa 8mg: Każda tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co odpowiada 6,68 mg peryndoprylu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 137,33 mg laktozy/tabletkę. Tabletkę można podzielić na połowy. 
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Prenessa 4 mg: Nadciśnienie tętnicze, leczenie nadciśnienia tętniczego; Niewydolność serca, leczenie objawowej niewydolności serca; Stabilna choroba wieńcowa, zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów z zawałem serca i (lub) 
rewaskularyzacją w wywiadzie. Prenessa 8 mg: Nadciśnienie tętnicze, leczenie nadciśnienia tętniczego; Stabilna choroba wieńcowa, zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego i (lub) rewaskularyzacją w wywiadzie. DAWKOWANIE: 
Dawka powinna być ustalona indywidualnie w zależności od reakcji ciśnienia tętniczego u danego pacjenta. Nadciśnienie tętnicze: Peryndopryl można podawać w monoterapii lub w skojarzeniu z preparatami z innych grup leków przeciwnadciśnieniowych. Zalecana dawka początkowa 
wynosi 4 mg, podawana raz na dobę, rano. U pacjentów ze wzmożoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron (w szczególności z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, niedoborem elektrolitów i (lub) zmniejszeniem objętości wewnątrznaczyniowej, niewyrównaną 
niewydolnością serca lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym) może dochodzić do nadmiernego zmniejszenia ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej. U takich pacjentów zalecana dawka początkowa wynosi 2 mg, a leczenie należy rozpoczynać pod ścisłym nadzorem medycznym. 
Po miesiącu leczenia dawka może zostać zwiększona do 8 mg podawanych raz na dobę. Po rozpoczęciu leczenia peryndoprylem może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze, szczególnie u pacjentów jednocześnie leczonych lekami moczopędnymi. Z tego względu zalecane jest 
zachowanie ostrożności, gdyż u tych pacjentów mogą występować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Jeżeli jest to możliwe, leczenie lekami moczopędnymi należy przerwać na 2 do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia peryndoprylem. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, 
u których nie można przerwać stosowania leków moczopędnych, leczenie peryndoprylem należy rozpoczynać od dawki 2 mg. Należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy krwi. Dalsze dawkowanie peryndoprylu powinno być dostosowane do zmian wartości ciśnienia 
tętniczego w odpowiedzi na leczenie. Jeżeli jest to konieczne, można powrócić do podawania leków moczopędnych. U pacjentów w podeszłym wieku leczenie należy rozpoczynać od dawki 2 mg, którą można stopniowo zwiększać do 4 mg po miesiącu leczenia, a następnie, w razie 
konieczności, do 8 mg, w zależności od czynności nerek. Objawowa niewydolność serca(dot. Prenessa 4mg): Zaleca się, aby wprowadzanie peryndoprylu do leczenia skojarzonego z lekami moczopędnymi nieoszczędzającymi potasu i (lub) digoksyną i (lub) beta-adrenolitykami odbywało 
się pod ścisłą kontrolą lekarską, z zastosowaniem zalecanej dawki początkowej 2 mg przyjmowanej rano. Jeżeli ta dawka jest dobrze tolerowana, po 2 tygodniach leczenia może być zwiększona do 4 mg podawanych raz na dobę. Dawkę należy dostosować w zależności od reakcji klinicznej 
danego pacjenta. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub u innych pacjentów z grupy dużego ryzyka (pacjenci z zaburzeniami czynności nerek oraz ze skłonnością do zaburzeń elektrolitowych, pacjenci leczeni jednocześnie lekami moczopędnymi i (lub) lekami rozszerzającymi naczynia 
krwionośnie) leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarza. Pacjenci z dużym ryzykiem objawowego niedociśnienia tętniczego, np. pacjenci z niedoborem elektrolitów z lub bez hiponatremii, pacjenci odwodnieni lub pacjenci intensywnie leczeni lekami moczopędnymi powinni 
mieć wyrównane te zaburzenia, jeśli jest to możliwe przed rozpoczęciem leczenia peryndoprylem. Ciśnienie krwi, czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy powinny być uważnie kontrolowane zarówno przed, jak i podczas leczenia peryndoprylem. Stabilna choroba wieńcowa: Leczenie 
peryndoprylem należy rozpocząć od dawki 4 mg podawanej raz na dobę przez dwa tygodnie, a następnie zwiększyć dawkę do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek i pod warunkiem, że dawka 4 mg jest dobrze tolerowana. Pacjenci w wieku podeszłym powinni otrzymać lek 
w dawce 2 mg raz na dobę przez tydzień, następnie 4 mg przez kolejny tydzień, przed zwiększeniem dawki do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek. Dawkę należy zwiększać tylko wtedy, gdy mniejsza dawka była dobrze tolerowana. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować na podstawie wartości klirensu kreatyniny: Clkr ≥60 ml/min - 4 mg na dobę; 30< Clkr <60 ml/min - 2 mg na dobę; 15< Clkr <30 ml/min - 2 mg co drugi dzień; Pacjenci poddawani hemodializie (klirens peryndoprylatu 
podczas dializy wynosi 70 ml/min. U pacjentów hemodializowanych dawkę należy podać po dializie), Clkr <15 ml/min - 2 mg w dniu dializy. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczna modyfikacja dawki. Dzieci i młodzież: 
Nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania peryndoprylu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Dlatego stosowanie u dzieci i młodzieży nie jest zalecane. SPOSÓB PODAWANIA: Podanie doustne. Zaleca się stosowanie peryndoprylu raz na dobę, rano przed posiłkiem.
PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na peryndopryl, którąkolwiek substancję pomocniczą lub inny inhibitor ACE. Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorami ACE. Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Drugi i trzeci trymestr 
ciąży. Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Prenessa z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2). Jednoczesne stosowanie z sakubitrylem 
z walsartanem. Nie rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Prenessa wcześniej niż po upływie 36 godzin od przyjęcia ostatniej dawki sakubitrylu z walsartanem. Pozaustrojowe metody leczenia powodujące kontakt krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym. Znaczne 
obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy zaopatrującej jedyną nerkę. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA: Stabilna choroba wieńcowa: W przypadku wystąpienia epizodu niestabilnej dławicy piersiowej (ciężkiego lub nie) 
podczas pierwszego miesiąca leczenia peryndoprylem należy przeprowadzić dokładną ocenę stosunku korzyści i ryzyka, przed kontynuacją leczenia. Niedociśnienie tętnicze: Inhibitory ACE mogą powodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Objawowe niedociśnienie tętnicze występuje 
rzadko u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, obserwowane jest częściej u pacjentów odwodnionych, na przykład z powodu stosowania leków moczopędnych, ograniczenia sodu w diecie, dializ, gdy występuje biegunka lub wymioty, albo u pacjentów z ciężkim 
nadciśnieniem tętniczym reninozależnym. U pacjentów z objawową niewydolnością serca, z niewydolnością nerek lub bez współistniejącej niewydolności nerek, obserwowano objawowe niedociśnienie tętnicze. Częściej występuje ono u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, 
w następstwie stosowania dużych dawek diuretyków pętlowych, hiponatremią lub zaburzeniem czynności nerek. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem objawowego niedociśnienia tętniczego rozpoczynanie leczenia i dostosowywanie dawki leku wymagają ścisłego nadzoru medycznego. 
Podobne uwagi dotyczą pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyń mózgowych, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może prowadzić do wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub incydentu naczyniowo-mózgowego. W przypadku wystąpienia 
niedociśnienia tętniczego, pacjenta należy położyć w pozycji leżącej na plecach i, jeżeli jest to konieczne, podać we wlewie dożylnym 0,9% (9 mg/ml) roztwór chlorku sodu. Wystąpienie przemijającego niedociśnienia tętniczego nie wyklucza stosowania kolejnych dawek, co zazwyczaj 
odbywa się bez komplikacji, gdy ciśnienie tętnicze krwi zwiększy się wraz ze zwiększeniem objętości wewnątrznaczyniowej. U niektórych pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, z prawidłowym lub niskim ciśnieniem tętniczym, może wystąpić dodatkowe obniżenie ciśnienia 
tętniczego po podaniu peryndoprylu. Takiego działania należy się spodziewać i zwykle nie jest ono wskazaniem do przerwania leczenia. Jeśli niedociśnienie tętnicze staje się objawowe, może być konieczne zmniejszenie dawki lub odstawienie peryndoprylu. Podwójna blokada układu 
renina-angiotensyna-aldosteron(RAA): Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii, zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek) 
oraz chorobowości i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu. Jeśli zastosowanie podwójnej blokady 
układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy 
stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II. Zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej, kardiomiopatia przerostowa: Podobnie jak inne inhibitory ACE, peryndopryl należy podawać z ostrożnością u pacjentów ze zwężeniem zastawki mitralnej 
i z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory (jak w przypadku zwężenia zastawki aortalnej lub w kardiomiopatii przerostowej). Zaburzenia czynności nerek: W przypadku zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min), początkową dawkę peryndoprylu należy dostosować 
w zależności od wartości klirensu kreatyniny, a następnie w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. U tych pacjentów rutynowa kontrola stężenia potasu oraz kreatyniny w surowicy krwi jest częścią standardowego postępowania medycznego. U pacjentów z objawową niewydolnością 
serca, wystąpienie niedociśnienia tętniczego po rozpoczęciu leczenia inhibitorem ACE może prowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek. W takich sytuacjach opisywano wystąpienie zwykle przemijającej, ostrej niewydolności nerek. U niektórych pacjentów z obustronnym 
zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej nerki, leczonych inhibitorami ACE, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy, zwykle ustępujące po przerwaniu podawania leku. Szczególnie dotyczy to pacjentów z niewydolnością 
nerek. W sytuacji, kiedy równocześnie występuje nadciśnienie naczyniowo-nerkowym, ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek jest zwiększone. U takich pacjentów, leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarza, od małych dawek i ostrożnie je zwiększać. 
Ze względu na fakt, że leczenie lekami moczopędnymi może być czynnikiem predysponującym do wystąpienia tych stanów, należy przerwać ich podawanie i monitorować czynność nerek podczas pierwszych tygodni leczenia peryndoprylem. U niektórych pacjentów z nadciśnieniem 
tętniczym i bez uprzedniej choroby naczyń nerkowych, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy, zwykle niewielkiego stopnia i przemijające, zwłaszcza gdy peryndopryl stosowano jednocześnie z lekiem moczopędnym. Częściej obserwuje się to 
u pacjentów z wcześniej występującymi zaburzeniami czynności nerek. Może być konieczne zmniejszenie dawki i (lub) przerwanie stosowania leku moczopędnego i (lub) peryndoprylu. Pacjenci poddawani hemodializie: U pacjentów poddawanych dializom z zastosowaniem błon o dużej 
przepuszczalności i jednocześnie leczonych inhibitorami ACE opisywano występowanie reakcji rzekomoanafilaktycznych. U tych pacjentów należy rozważyć stosowanie błon dializacyjnych innego rodzaju lub leków przeciwnadciśnieniowych z innych grup. Transplantacja nerki: Brak 
doświadczenia dotyczącego stosowania peryndoprylu u pacjentów niedawno poddanych transplantacji nerki. Reakcje nadwrażliwości/obrzęk naczynioruchowy: Opisywano rzadkie przypadki obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani 
u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem. Może on wystąpić na każdym etapie leczenia. W takich przypadkach należy bezzwłocznie przerwać podawanie peryndoprylu i wdrożyć odpowiedni nadzór medyczny, do czasu całkowitego ustąpienia objawów. Obrzęk 
ograniczony do twarzy i warg zwykle ustępuje samoistnie bez leczenia, chociaż leki przeciwhistaminowe pomagają w złagodzeniu objawów. Obrzęk naczynioruchowy obejmujący krtań może być śmiertelny. W przypadku zajęcia obrzękiem języka, głośni lub krtani, mogącego powodować 
zamknięcie dróg oddechowych, należy natychmiast zastosować leczenie przewidziane w stanach nagłych. Może ono obejmować podanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych. Pacjent wymaga ścisłego nadzoru lekarskiego do czasu całkowitego i trwałego ustąpienia 
objawów. U pacjentów, u których w przeszłości wystąpił obrzęk naczynioruchowy, niezwiązany z przyjmowaniem inhibitorów ACE, może istnieć zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego podczas stosowania inhibitorów ACE. Obrzęk naczynioruchowy jelit był rzadko obserwowany 
u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. U takich pacjentów występowały bóle w jamie brzusznej (z lub bez nudnościami lub wymiotami), w niektórych przypadkach wystąpił wcześniej obrzęk naczynioruchowy twarzy oraz poziom esterazy C-1 był w normie. Obrzęk naczynioruchowy 
rozpoznawano stosując takie procedury jak tomografia komputerowa jamy brzusznej lub ultrasonografia lub w czasie zabiegu chirurgicznego, a objawy ustępowały po odstawieniu inhibitora ACE. Obrzęk naczynioruchowy jelit należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej u pacjentów 
leczonych inhibitorami ACE, u których występuje ból w jamie brzusznej. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i sakubitrylu z walsartanem jest przeciwwskazane z powodu zwiększonego ryzyka obrzęku naczynioruchowego. Nie rozpoczynać leczenia sakubitrylem z walsartanem wcześniej 
niż po upływie 36 godzin od przyjęcia ostatniej dawki perindoprylu. Nie rozpoczynać leczenia perindoprilem wcześniej niż po upływie 36 godzin od przyjęcia ostatniej dawki sakubitrylu z walsartanem. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i racekadotrylu, inhibitorów mTOR (np. 
syrolimusu, ewerolimusu, temsyrolimusu) lub wildagliptyny może prowadzić do zwiększenia ryzyka obrzęku naczynioruchowego (np. obrzęku dróg oddechowych lub języka, z zaburzeniami oddychania lub bez). Jeśli pacjent już przyjmuje jakiś inhibitor ACE, należy zachować ostrożność 
rozpoczynając leczenie racekadotrylem, inhibitorami mTOR (np. syrolimusem, ewerolimusem, temsyrolimusem) lub wildagliptyną. Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL): Rzadko, u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE i poddawanych aferezie 
lipoprotein o małej gęstości (LDL) z zastosowaniem siarczanu dekstranu występują zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. Czasowe odstawienie inhibitora ACE przed zabiegiem aferezy pozwala na uniknięcie tych reakcji. Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania: 
U pacjentów leczonych inhibitorami ACE podczas leczenia odczulającego (na przykład jadem owadów błonkoskrzydłych) opisywano występowanie reakcji rzekomoanafilaktycznych. U tych pacjentów można uniknąć wystąpienia tych reakcji poprzez czasowe odstawienie inhibitorów ACE, 
ale nawracają one po nieumyślnym ponownym zastosowaniu. Zaburzenia czynności wątroby: Rzadko, leczenie inhibitorami ACE jest związane z występowaniem zespołu, który rozpoczyna się od żółtaczki cholestatycznej i prowadzi do rozwoju piorunującej martwicy wątroby i (czasami) 
zgonu. Mechanizm powstawania tego zespołu nie jest wyjaśniony. U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE, u których wystąpi żółtaczka lub znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, należy przerwać leczenie inhibitorami ACE i zastosować odpowiednie postępowanie 
medyczne. Neutropenia/agranulocytoza/trombocytopenia/niedokrwistość: Neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia i niedokrwistość występowały u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników ryzyka, neutropenia 
występuje rzadko. Peryndopryl należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z kolagenozą naczyń, otrzymujących leki immunosupresyjne, leczonych allopurynolem lub prokainamidem, lub gdy czynniki te występują łącznie, zwłaszcza jeśli wcześniej występowały zaburzenia 
czynności nerek. U niektórych z tych pacjentów rozwinęły się ciężkie zakażenia, w kilku przypadkach były one oporne na intensywną antybiotykoterapię. Jeśli u tych pacjentów jest stosowany peryndopryl, należy okresowo kontrolować liczbę krwinek białych oraz poinformować pacjentów, 
by zgłaszali wszelkie objawy zakażenia (np. ból gardła, gorączka). Rasa: Inhibitory ACE częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras. Podobnie jak inne inhibitory ACE, peryndopryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego 
krwi u osób rasy czarnej niż u osób innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania małej aktywności reninowej osocza w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym. Kaszel: Podczas stosowania inhibitorów ACE zgłaszano występowanie kaszlu. 
Charakterystyczne jest, że kaszel jest nieproduktywny, uporczywy i ustępuje po przerwaniu leczenia. Kaszel wywołany przez inhibitor ACE należy wziąć pod uwagę w trakcie diagnostyki różnicowej kaszlu. Zabiegi chirurgiczne, znieczulenie ogólne: U pacjentów poddawanych rozległym 
zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu lekami powodującymi niedociśnienie tętnicze, peryndopryl może blokować powstawanie angiotensyny II, wtórne do kompensacyjnie uwalnianej reniny. Leczenie należy przerwać na jeden dzień przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Jeśli 
wystąpi niedociśnienie tętnicze i wydaje się, że jest wynikiem tego mechanizmu, można je skorygować przez zwiększenie objętości wewnątrznaczyniowej. Hiperkaliemia: Inhibitory ACE mogą powodować hiperkaliemię, ponieważ hamują uwalnianie aldosteronu. Działanie to jest zazwyczaj 
nieistotne u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Czynniki ryzyka hiperkaliemii to niewydolność nerek, pogorszenie czynności nerek, wiek (>70), cukrzyca; współistnienie zdarzeń, w szczególności odwodnienie, ostra dekompensacja serca, kwasica metaboliczna i jednoczesne 
stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, eplerenon, triamteren lub amiloryd), suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas; lub pacjenci przyjmujący inne leki zwiększające stężenie potasu w surowicy krwi (np. heparyna, 
trimetoprym lub kotrimoskazol zwany też trimetoprymem/sulfametoksazolem) a zwłaszcza leczonych antagonistami aldosteronu lub blokerami receptora angiotensyny. Stosowanie suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas, lub zamienników soli kuchennej 
zawierających potas, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Hiperkaliemia może być przyczyną poważnej, a czasami śmiertelnej arytmii. Leki moczopędne oszczędzające potas i blokery receptora 
angiotensyny należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE oraz należy kontrolować stężenie potasu w surowicy i czynność nerek. Jeżeli jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych preparatów uznaje się za odpowiednie, powinny być one 
stosowane ostrożnie oraz z częstą kontrolą stężenia potasu w surowicy. Pacjenci z cukrzycą: U pacjentów z cukrzycą leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi podczas pierwszego miesiąca leczenia inhibitorami ACE. 
Lit: Nie zaleca się stosowania litu w skojarzeniu z peryndoprylem. Leki oszczędzające potas, suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas: Nie zaleca się stosowania peryndoprylu w skojarzeniu z lekami oszczędzającymi potas, suplementami potasu lub zamiennikami 
soli kuchennej zawierającymi potas. Pierwotny aldosteronizm: Na ogół pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe działające przez hamowanie układu renina-angiotensyna. Z tego względu nie zaleca się stosowania tego produktu. Laktoza: 
Produkt leczniczy Prenessa zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Sód: Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol 
sodu (23 mg) w jednej tabletce, a więc można powiedzieć, że zasadniczo „nie zawiera sodu”. Ciąża: Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE w czasie ciąży. O ile kontynuacja leczenia inhibitorami ACE nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zmienić leczenie na 
alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, leczenie inhibitorami ACE należy niezwłocznie przerwać i, jeżeli jest to właściwe, rozpocząć terapię alternatywną. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: 
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa. Profil bezpieczeństwa peryndoprylu jest zgodny z profilem bezpieczeństwa inhibitorów ACE: najczęstsze działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych oraz obserwowane po zastosowaniu peryndoprylu to: zawroty głowy, ból głowy, 
parestezje, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zaburzenia widzenia, szum uszny, niedociśnienie tętnicze, kaszel, duszność, ból brzucha, zaparcie, biegunka, zaburzenie smaku, niestrawność, nudności, wymioty, świąd, wysypka, kurcze mięśni i osłabienie. Wykaz działań 
niepożądanych przedstawiono poniżej Podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu na rynek peryndoprylu obserwowano następujące działania niepożądane, uszeregowane według następującej częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często 
(>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się 
nasileniem. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: bardzo rzadko: agranulocytoza lub pancytopenia, leukopenia/neutropenia, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z wrodzonym niedoborem G-6PDH, małopłytkowość. Niezbyt często*: eozynofilia. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: 
niezbyt często*: hipoglikemia, hiperkaliemia, przemijająca po przerwaniu leczenia, hiponatremia. Zaburzenia psychiczne: niezbyt często: zaburzenia snu, zaburzenia nastroju. Zaburzenia układu nerwowego: często: zawroty głowy, ból głowy, parestezje, zawroty głowy pochodzenia 
błędnikowego. Niezbyt często*: senność, omdlenie. Bardzo rzadko: splątanie. Zaburzenia oka: często: zaburzenia widzenia. Zaburzenia ucha i błędnika: często: szum uszny. Zaburzenia serca: niezbyt często*: kołatanie serca, tachykardia. Bardzo rzadko: dławica piersiowa, zaburzenia rytmu 
serca, zawał serca, prawdopodobnie wtórny do nadmiernego niedociśnienia u pacjentów z grupy dużego ryzyka. Zaburzenia naczyniowe: często: niedociśnienie (i objawy związane z niedociśnieniem). Niezbyt często*: zapalenie naczyń krwionośnych. Bardzo rzadko: udar, prawdopodobnie 
wtórny do nadmiernego niedociśnienia u pacjentów z grupy dużego ryzyka. Nieznana: objaw Raynauda. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: często: kaszel, duszność. Niezbyt często: skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko: eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie błony 
śluzowej nosa. Zaburzenia żołądka i jelit: często: ból brzucha, zaparcia, biegunka, zaburzenia smaku, niestrawność, nudności, wymioty. Niezbyt często: suchość błony śluzowej jamy ustnej. Zapalenie wątroby i dróg żółciowych: bardzo rzadko: cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie 
wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: często: świąd, wysypka, pokrzywka. Niezbyt często: obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani. Niezbyt często*: reakcje nadwrażliwości na światło, pemfigoid, nadmierne pocenie się, rumień 
wielopostaciowy. Rzadko: zaostrzenie łuszczycy. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: często: kurcze mięśni. Niezbyt często*: ból stawów, ból mięśni. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: niezbyt często: niewydolność nerek. Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek. Zaburzenia 
układu rozrodczego i piersi: często: astenia. Niezbyt często*: ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, obrzęk obwodowy, gorączka. Niezbyt często: zaburzenia erekcji. Badania diagnostyczne: niezbyt często*: zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we 
krwi. Rzadko: zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach: niezbyt często*: upadki. *Częstość określona w badaniach klinicznych dla działań niepożądanych zgłoszonych w spontanicznych raportach. Po 
zastosowaniu innych inhibitorów ACE zgłaszano przypadki zespołu niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH). Zespół SIADH może być uznany jako bardzo rzadkie ale możliwe powikłanie związane z leczeniem inhibitorem ACE, w tym peryndoprylem. Badania kliniczne:
W okresie randomizacji badania EUROPA, zbierano dane dotyczące tylko ciężkich działań niepożądanych. U niewielu pacjentow wystąpiły ciężkie działania niepożądane: u 16 (0,3%) z 6122 pacjentow otrzymujących peryndopryl i u 12 (0,2%) z 6107 otrzymujących placebo. U pacjentow 
leczonych peryndoprylem, niedociśnienie tętnicze obserwowano u 6 pacjentow, obrzęk naczynioruchowy u 3 pacjentow i nagłe zatrzymanie akcji serca u 1 pacjenta. W grupie otrzymującej peryndopryl, więcej pacjentow zostało wyłączonych z badania z powodu kaszlu, niedociśnienia czy 
innych objawow nietolerancji niż w grupie otrzymującej placebo, odpowiednio 6,0% (n=366) vs 2,1% (n=129). PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Prenessa 
4 mg: Pozwolenie nr 12238 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Prenessa 8 mg: Pozwolenie nr 14829 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 24.08.2019 r.. Produkty lecznicze wydawane na receptę. Cena urzędowa detaliczna dla Prenessa 4 mg x 30 tabletek wynosi 13,56 zł. Odpłatność dla pacjenta  
wynosi 11,45 zł. Cena urzędowa detaliczna dla Prenessa 8 mg x 30 tabletek wynosi 25,08 zł. Odpłatność dla pacjenta  wynosi 20,86 zł. Poziom odpłatności dla pacjenta R (ryczałt). Bezpłatnie dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat. Wg Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2021 r.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE:KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, tel.: 022 573 75 00, faks: 022 573 75 64, e-mail: info.pl@krka.biz, www.krkapolska.pl.
**Pełna informacja zawarta jest w Charakterystyce Produktu Leczniczego
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61p a t e n t  n a  z d r o w i e
PRENESSA 4mg, PRENESSA 8mg, tabletki. SKŁAD I POSTAĆ**: Prenessa 4mg: Każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co odpowiada 3,338 mg peryndoprylu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. 72,28 mg laktozy jednowodnej/
tabletkę. Tabletkę można dzielić na równe dawki. Prenessa 8mg: Każda tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co odpowiada 6,68 mg peryndoprylu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 137,33 mg laktozy/tabletkę. Tabletkę można podzielić na połowy. 
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Prenessa 4 mg: Nadciśnienie tętnicze, leczenie nadciśnienia tętniczego; Niewydolność serca, leczenie objawowej niewydolności serca; Stabilna choroba wieńcowa, zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów z zawałem serca i (lub) 
rewaskularyzacją w wywiadzie. Prenessa 8 mg: Nadciśnienie tętnicze, leczenie nadciśnienia tętniczego; Stabilna choroba wieńcowa, zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego i (lub) rewaskularyzacją w wywiadzie. DAWKOWANIE: 
Dawka powinna być ustalona indywidualnie w zależności od reakcji ciśnienia tętniczego u danego pacjenta. Nadciśnienie tętnicze: Peryndopryl można podawać w monoterapii lub w skojarzeniu z preparatami z innych grup leków przeciwnadciśnieniowych. Zalecana dawka początkowa 
wynosi 4 mg, podawana raz na dobę, rano. U pacjentów ze wzmożoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron (w szczególności z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, niedoborem elektrolitów i (lub) zmniejszeniem objętości wewnątrznaczyniowej, niewyrównaną 
niewydolnością serca lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym) może dochodzić do nadmiernego zmniejszenia ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej. U takich pacjentów zalecana dawka początkowa wynosi 2 mg, a leczenie należy rozpoczynać pod ścisłym nadzorem medycznym. 
Po miesiącu leczenia dawka może zostać zwiększona do 8 mg podawanych raz na dobę. Po rozpoczęciu leczenia peryndoprylem może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze, szczególnie u pacjentów jednocześnie leczonych lekami moczopędnymi. Z tego względu zalecane jest 
zachowanie ostrożności, gdyż u tych pacjentów mogą występować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Jeżeli jest to możliwe, leczenie lekami moczopędnymi należy przerwać na 2 do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia peryndoprylem. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, 
u których nie można przerwać stosowania leków moczopędnych, leczenie peryndoprylem należy rozpoczynać od dawki 2 mg. Należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy krwi. Dalsze dawkowanie peryndoprylu powinno być dostosowane do zmian wartości ciśnienia 
tętniczego w odpowiedzi na leczenie. Jeżeli jest to konieczne, można powrócić do podawania leków moczopędnych. U pacjentów w podeszłym wieku leczenie należy rozpoczynać od dawki 2 mg, którą można stopniowo zwiększać do 4 mg po miesiącu leczenia, a następnie, w razie 
konieczności, do 8 mg, w zależności od czynności nerek. Objawowa niewydolność serca(dot. Prenessa 4mg): Zaleca się, aby wprowadzanie peryndoprylu do leczenia skojarzonego z lekami moczopędnymi nieoszczędzającymi potasu i (lub) digoksyną i (lub) beta-adrenolitykami odbywało 
się pod ścisłą kontrolą lekarską, z zastosowaniem zalecanej dawki początkowej 2 mg przyjmowanej rano. Jeżeli ta dawka jest dobrze tolerowana, po 2 tygodniach leczenia może być zwiększona do 4 mg podawanych raz na dobę. Dawkę należy dostosować w zależności od reakcji klinicznej 
danego pacjenta. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub u innych pacjentów z grupy dużego ryzyka (pacjenci z zaburzeniami czynności nerek oraz ze skłonnością do zaburzeń elektrolitowych, pacjenci leczeni jednocześnie lekami moczopędnymi i (lub) lekami rozszerzającymi naczynia 
krwionośnie) leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarza. Pacjenci z dużym ryzykiem objawowego niedociśnienia tętniczego, np. pacjenci z niedoborem elektrolitów z lub bez hiponatremii, pacjenci odwodnieni lub pacjenci intensywnie leczeni lekami moczopędnymi powinni 
mieć wyrównane te zaburzenia, jeśli jest to możliwe przed rozpoczęciem leczenia peryndoprylem. Ciśnienie krwi, czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy powinny być uważnie kontrolowane zarówno przed, jak i podczas leczenia peryndoprylem. Stabilna choroba wieńcowa: Leczenie 
peryndoprylem należy rozpocząć od dawki 4 mg podawanej raz na dobę przez dwa tygodnie, a następnie zwiększyć dawkę do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek i pod warunkiem, że dawka 4 mg jest dobrze tolerowana. Pacjenci w wieku podeszłym powinni otrzymać lek 
w dawce 2 mg raz na dobę przez tydzień, następnie 4 mg przez kolejny tydzień, przed zwiększeniem dawki do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek. Dawkę należy zwiększać tylko wtedy, gdy mniejsza dawka była dobrze tolerowana. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować na podstawie wartości klirensu kreatyniny: Clkr ≥60 ml/min - 4 mg na dobę; 30< Clkr <60 ml/min - 2 mg na dobę; 15< Clkr <30 ml/min - 2 mg co drugi dzień; Pacjenci poddawani hemodializie (klirens peryndoprylatu 
podczas dializy wynosi 70 ml/min. U pacjentów hemodializowanych dawkę należy podać po dializie), Clkr <15 ml/min - 2 mg w dniu dializy. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczna modyfikacja dawki. Dzieci i młodzież: 
Nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania peryndoprylu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Dlatego stosowanie u dzieci i młodzieży nie jest zalecane. SPOSÓB PODAWANIA: Podanie doustne. Zaleca się stosowanie peryndoprylu raz na dobę, rano przed posiłkiem.
PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na peryndopryl, którąkolwiek substancję pomocniczą lub inny inhibitor ACE. Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorami ACE. Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Drugi i trzeci trymestr 
ciąży. Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Prenessa z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2). Jednoczesne stosowanie z sakubitrylem 
z walsartanem. Nie rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Prenessa wcześniej niż po upływie 36 godzin od przyjęcia ostatniej dawki sakubitrylu z walsartanem. Pozaustrojowe metody leczenia powodujące kontakt krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym. Znaczne 
obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy zaopatrującej jedyną nerkę. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA: Stabilna choroba wieńcowa: W przypadku wystąpienia epizodu niestabilnej dławicy piersiowej (ciężkiego lub nie) 
podczas pierwszego miesiąca leczenia peryndoprylem należy przeprowadzić dokładną ocenę stosunku korzyści i ryzyka, przed kontynuacją leczenia. Niedociśnienie tętnicze: Inhibitory ACE mogą powodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Objawowe niedociśnienie tętnicze występuje 
rzadko u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, obserwowane jest częściej u pacjentów odwodnionych, na przykład z powodu stosowania leków moczopędnych, ograniczenia sodu w diecie, dializ, gdy występuje biegunka lub wymioty, albo u pacjentów z ciężkim 
nadciśnieniem tętniczym reninozależnym. U pacjentów z objawową niewydolnością serca, z niewydolnością nerek lub bez współistniejącej niewydolności nerek, obserwowano objawowe niedociśnienie tętnicze. Częściej występuje ono u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, 
w następstwie stosowania dużych dawek diuretyków pętlowych, hiponatremią lub zaburzeniem czynności nerek. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem objawowego niedociśnienia tętniczego rozpoczynanie leczenia i dostosowywanie dawki leku wymagają ścisłego nadzoru medycznego. 
Podobne uwagi dotyczą pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyń mózgowych, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może prowadzić do wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub incydentu naczyniowo-mózgowego. W przypadku wystąpienia 
niedociśnienia tętniczego, pacjenta należy położyć w pozycji leżącej na plecach i, jeżeli jest to konieczne, podać we wlewie dożylnym 0,9% (9 mg/ml) roztwór chlorku sodu. Wystąpienie przemijającego niedociśnienia tętniczego nie wyklucza stosowania kolejnych dawek, co zazwyczaj 
odbywa się bez komplikacji, gdy ciśnienie tętnicze krwi zwiększy się wraz ze zwiększeniem objętości wewnątrznaczyniowej. U niektórych pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, z prawidłowym lub niskim ciśnieniem tętniczym, może wystąpić dodatkowe obniżenie ciśnienia 
tętniczego po podaniu peryndoprylu. Takiego działania należy się spodziewać i zwykle nie jest ono wskazaniem do przerwania leczenia. Jeśli niedociśnienie tętnicze staje się objawowe, może być konieczne zmniejszenie dawki lub odstawienie peryndoprylu. Podwójna blokada układu 
renina-angiotensyna-aldosteron(RAA): Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii, zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek) 
oraz chorobowości i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu. Jeśli zastosowanie podwójnej blokady 
układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy 
stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II. Zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej, kardiomiopatia przerostowa: Podobnie jak inne inhibitory ACE, peryndopryl należy podawać z ostrożnością u pacjentów ze zwężeniem zastawki mitralnej 
i z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory (jak w przypadku zwężenia zastawki aortalnej lub w kardiomiopatii przerostowej). Zaburzenia czynności nerek: W przypadku zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min), początkową dawkę peryndoprylu należy dostosować 
w zależności od wartości klirensu kreatyniny, a następnie w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. U tych pacjentów rutynowa kontrola stężenia potasu oraz kreatyniny w surowicy krwi jest częścią standardowego postępowania medycznego. U pacjentów z objawową niewydolnością 
serca, wystąpienie niedociśnienia tętniczego po rozpoczęciu leczenia inhibitorem ACE może prowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek. W takich sytuacjach opisywano wystąpienie zwykle przemijającej, ostrej niewydolności nerek. U niektórych pacjentów z obustronnym 
zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej nerki, leczonych inhibitorami ACE, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy, zwykle ustępujące po przerwaniu podawania leku. Szczególnie dotyczy to pacjentów z niewydolnością 
nerek. W sytuacji, kiedy równocześnie występuje nadciśnienie naczyniowo-nerkowym, ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek jest zwiększone. U takich pacjentów, leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarza, od małych dawek i ostrożnie je zwiększać. 
Ze względu na fakt, że leczenie lekami moczopędnymi może być czynnikiem predysponującym do wystąpienia tych stanów, należy przerwać ich podawanie i monitorować czynność nerek podczas pierwszych tygodni leczenia peryndoprylem. U niektórych pacjentów z nadciśnieniem 
tętniczym i bez uprzedniej choroby naczyń nerkowych, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy, zwykle niewielkiego stopnia i przemijające, zwłaszcza gdy peryndopryl stosowano jednocześnie z lekiem moczopędnym. Częściej obserwuje się to 
u pacjentów z wcześniej występującymi zaburzeniami czynności nerek. Może być konieczne zmniejszenie dawki i (lub) przerwanie stosowania leku moczopędnego i (lub) peryndoprylu. Pacjenci poddawani hemodializie: U pacjentów poddawanych dializom z zastosowaniem błon o dużej 
przepuszczalności i jednocześnie leczonych inhibitorami ACE opisywano występowanie reakcji rzekomoanafilaktycznych. U tych pacjentów należy rozważyć stosowanie błon dializacyjnych innego rodzaju lub leków przeciwnadciśnieniowych z innych grup. Transplantacja nerki: Brak 
doświadczenia dotyczącego stosowania peryndoprylu u pacjentów niedawno poddanych transplantacji nerki. Reakcje nadwrażliwości/obrzęk naczynioruchowy: Opisywano rzadkie przypadki obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani 
u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem. Może on wystąpić na każdym etapie leczenia. W takich przypadkach należy bezzwłocznie przerwać podawanie peryndoprylu i wdrożyć odpowiedni nadzór medyczny, do czasu całkowitego ustąpienia objawów. Obrzęk 
ograniczony do twarzy i warg zwykle ustępuje samoistnie bez leczenia, chociaż leki przeciwhistaminowe pomagają w złagodzeniu objawów. Obrzęk naczynioruchowy obejmujący krtań może być śmiertelny. W przypadku zajęcia obrzękiem języka, głośni lub krtani, mogącego powodować 
zamknięcie dróg oddechowych, należy natychmiast zastosować leczenie przewidziane w stanach nagłych. Może ono obejmować podanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych. Pacjent wymaga ścisłego nadzoru lekarskiego do czasu całkowitego i trwałego ustąpienia 
objawów. U pacjentów, u których w przeszłości wystąpił obrzęk naczynioruchowy, niezwiązany z przyjmowaniem inhibitorów ACE, może istnieć zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego podczas stosowania inhibitorów ACE. Obrzęk naczynioruchowy jelit był rzadko obserwowany 
u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. U takich pacjentów występowały bóle w jamie brzusznej (z lub bez nudnościami lub wymiotami), w niektórych przypadkach wystąpił wcześniej obrzęk naczynioruchowy twarzy oraz poziom esterazy C-1 był w normie. Obrzęk naczynioruchowy 
rozpoznawano stosując takie procedury jak tomografia komputerowa jamy brzusznej lub ultrasonografia lub w czasie zabiegu chirurgicznego, a objawy ustępowały po odstawieniu inhibitora ACE. Obrzęk naczynioruchowy jelit należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej u pacjentów 
leczonych inhibitorami ACE, u których występuje ból w jamie brzusznej. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i sakubitrylu z walsartanem jest przeciwwskazane z powodu zwiększonego ryzyka obrzęku naczynioruchowego. Nie rozpoczynać leczenia sakubitrylem z walsartanem wcześniej 
niż po upływie 36 godzin od przyjęcia ostatniej dawki perindoprylu. Nie rozpoczynać leczenia perindoprilem wcześniej niż po upływie 36 godzin od przyjęcia ostatniej dawki sakubitrylu z walsartanem. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i racekadotrylu, inhibitorów mTOR (np. 
syrolimusu, ewerolimusu, temsyrolimusu) lub wildagliptyny może prowadzić do zwiększenia ryzyka obrzęku naczynioruchowego (np. obrzęku dróg oddechowych lub języka, z zaburzeniami oddychania lub bez). Jeśli pacjent już przyjmuje jakiś inhibitor ACE, należy zachować ostrożność 
rozpoczynając leczenie racekadotrylem, inhibitorami mTOR (np. syrolimusem, ewerolimusem, temsyrolimusem) lub wildagliptyną. Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL): Rzadko, u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE i poddawanych aferezie 
lipoprotein o małej gęstości (LDL) z zastosowaniem siarczanu dekstranu występują zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. Czasowe odstawienie inhibitora ACE przed zabiegiem aferezy pozwala na uniknięcie tych reakcji. Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania: 
U pacjentów leczonych inhibitorami ACE podczas leczenia odczulającego (na przykład jadem owadów błonkoskrzydłych) opisywano występowanie reakcji rzekomoanafilaktycznych. U tych pacjentów można uniknąć wystąpienia tych reakcji poprzez czasowe odstawienie inhibitorów ACE, 
ale nawracają one po nieumyślnym ponownym zastosowaniu. Zaburzenia czynności wątroby: Rzadko, leczenie inhibitorami ACE jest związane z występowaniem zespołu, który rozpoczyna się od żółtaczki cholestatycznej i prowadzi do rozwoju piorunującej martwicy wątroby i (czasami) 
zgonu. Mechanizm powstawania tego zespołu nie jest wyjaśniony. U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE, u których wystąpi żółtaczka lub znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, należy przerwać leczenie inhibitorami ACE i zastosować odpowiednie postępowanie 
medyczne. Neutropenia/agranulocytoza/trombocytopenia/niedokrwistość: Neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia i niedokrwistość występowały u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników ryzyka, neutropenia 
występuje rzadko. Peryndopryl należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z kolagenozą naczyń, otrzymujących leki immunosupresyjne, leczonych allopurynolem lub prokainamidem, lub gdy czynniki te występują łącznie, zwłaszcza jeśli wcześniej występowały zaburzenia 
czynności nerek. U niektórych z tych pacjentów rozwinęły się ciężkie zakażenia, w kilku przypadkach były one oporne na intensywną antybiotykoterapię. Jeśli u tych pacjentów jest stosowany peryndopryl, należy okresowo kontrolować liczbę krwinek białych oraz poinformować pacjentów, 
by zgłaszali wszelkie objawy zakażenia (np. ból gardła, gorączka). Rasa: Inhibitory ACE częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras. Podobnie jak inne inhibitory ACE, peryndopryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego 
krwi u osób rasy czarnej niż u osób innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania małej aktywności reninowej osocza w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym. Kaszel: Podczas stosowania inhibitorów ACE zgłaszano występowanie kaszlu. 
Charakterystyczne jest, że kaszel jest nieproduktywny, uporczywy i ustępuje po przerwaniu leczenia. Kaszel wywołany przez inhibitor ACE należy wziąć pod uwagę w trakcie diagnostyki różnicowej kaszlu. Zabiegi chirurgiczne, znieczulenie ogólne: U pacjentów poddawanych rozległym 
zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu lekami powodującymi niedociśnienie tętnicze, peryndopryl może blokować powstawanie angiotensyny II, wtórne do kompensacyjnie uwalnianej reniny. Leczenie należy przerwać na jeden dzień przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Jeśli 
wystąpi niedociśnienie tętnicze i wydaje się, że jest wynikiem tego mechanizmu, można je skorygować przez zwiększenie objętości wewnątrznaczyniowej. Hiperkaliemia: Inhibitory ACE mogą powodować hiperkaliemię, ponieważ hamują uwalnianie aldosteronu. Działanie to jest zazwyczaj 
nieistotne u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Czynniki ryzyka hiperkaliemii to niewydolność nerek, pogorszenie czynności nerek, wiek (>70), cukrzyca; współistnienie zdarzeń, w szczególności odwodnienie, ostra dekompensacja serca, kwasica metaboliczna i jednoczesne 
stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, eplerenon, triamteren lub amiloryd), suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas; lub pacjenci przyjmujący inne leki zwiększające stężenie potasu w surowicy krwi (np. heparyna, 
trimetoprym lub kotrimoskazol zwany też trimetoprymem/sulfametoksazolem) a zwłaszcza leczonych antagonistami aldosteronu lub blokerami receptora angiotensyny. Stosowanie suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas, lub zamienników soli kuchennej 
zawierających potas, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Hiperkaliemia może być przyczyną poważnej, a czasami śmiertelnej arytmii. Leki moczopędne oszczędzające potas i blokery receptora 
angiotensyny należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE oraz należy kontrolować stężenie potasu w surowicy i czynność nerek. Jeżeli jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych preparatów uznaje się za odpowiednie, powinny być one 
stosowane ostrożnie oraz z częstą kontrolą stężenia potasu w surowicy. Pacjenci z cukrzycą: U pacjentów z cukrzycą leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi podczas pierwszego miesiąca leczenia inhibitorami ACE. 
Lit: Nie zaleca się stosowania litu w skojarzeniu z peryndoprylem. Leki oszczędzające potas, suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas: Nie zaleca się stosowania peryndoprylu w skojarzeniu z lekami oszczędzającymi potas, suplementami potasu lub zamiennikami 
soli kuchennej zawierającymi potas. Pierwotny aldosteronizm: Na ogół pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe działające przez hamowanie układu renina-angiotensyna. Z tego względu nie zaleca się stosowania tego produktu. Laktoza: 
Produkt leczniczy Prenessa zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Sód: Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol 
sodu (23 mg) w jednej tabletce, a więc można powiedzieć, że zasadniczo „nie zawiera sodu”. Ciąża: Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE w czasie ciąży. O ile kontynuacja leczenia inhibitorami ACE nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zmienić leczenie na 
alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, leczenie inhibitorami ACE należy niezwłocznie przerwać i, jeżeli jest to właściwe, rozpocząć terapię alternatywną. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: 
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa. Profil bezpieczeństwa peryndoprylu jest zgodny z profilem bezpieczeństwa inhibitorów ACE: najczęstsze działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych oraz obserwowane po zastosowaniu peryndoprylu to: zawroty głowy, ból głowy, 
parestezje, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zaburzenia widzenia, szum uszny, niedociśnienie tętnicze, kaszel, duszność, ból brzucha, zaparcie, biegunka, zaburzenie smaku, niestrawność, nudności, wymioty, świąd, wysypka, kurcze mięśni i osłabienie. Wykaz działań 
niepożądanych przedstawiono poniżej Podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu na rynek peryndoprylu obserwowano następujące działania niepożądane, uszeregowane według następującej częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często 
(>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się 
nasileniem. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: bardzo rzadko: agranulocytoza lub pancytopenia, leukopenia/neutropenia, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z wrodzonym niedoborem G-6PDH, małopłytkowość. Niezbyt często*: eozynofilia. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: 
niezbyt często*: hipoglikemia, hiperkaliemia, przemijająca po przerwaniu leczenia, hiponatremia. Zaburzenia psychiczne: niezbyt często: zaburzenia snu, zaburzenia nastroju. Zaburzenia układu nerwowego: często: zawroty głowy, ból głowy, parestezje, zawroty głowy pochodzenia 
błędnikowego. Niezbyt często*: senność, omdlenie. Bardzo rzadko: splątanie. Zaburzenia oka: często: zaburzenia widzenia. Zaburzenia ucha i błędnika: często: szum uszny. Zaburzenia serca: niezbyt często*: kołatanie serca, tachykardia. Bardzo rzadko: dławica piersiowa, zaburzenia rytmu 
serca, zawał serca, prawdopodobnie wtórny do nadmiernego niedociśnienia u pacjentów z grupy dużego ryzyka. Zaburzenia naczyniowe: często: niedociśnienie (i objawy związane z niedociśnieniem). Niezbyt często*: zapalenie naczyń krwionośnych. Bardzo rzadko: udar, prawdopodobnie 
wtórny do nadmiernego niedociśnienia u pacjentów z grupy dużego ryzyka. Nieznana: objaw Raynauda. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: często: kaszel, duszność. Niezbyt często: skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko: eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie błony 
śluzowej nosa. Zaburzenia żołądka i jelit: często: ból brzucha, zaparcia, biegunka, zaburzenia smaku, niestrawność, nudności, wymioty. Niezbyt często: suchość błony śluzowej jamy ustnej. Zapalenie wątroby i dróg żółciowych: bardzo rzadko: cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie 
wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: często: świąd, wysypka, pokrzywka. Niezbyt często: obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani. Niezbyt często*: reakcje nadwrażliwości na światło, pemfigoid, nadmierne pocenie się, rumień 
wielopostaciowy. Rzadko: zaostrzenie łuszczycy. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: często: kurcze mięśni. Niezbyt często*: ból stawów, ból mięśni. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: niezbyt często: niewydolność nerek. Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek. Zaburzenia 
układu rozrodczego i piersi: często: astenia. Niezbyt często*: ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, obrzęk obwodowy, gorączka. Niezbyt często: zaburzenia erekcji. Badania diagnostyczne: niezbyt często*: zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we 
krwi. Rzadko: zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach: niezbyt często*: upadki. *Częstość określona w badaniach klinicznych dla działań niepożądanych zgłoszonych w spontanicznych raportach. Po 
zastosowaniu innych inhibitorów ACE zgłaszano przypadki zespołu niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH). Zespół SIADH może być uznany jako bardzo rzadkie ale możliwe powikłanie związane z leczeniem inhibitorem ACE, w tym peryndoprylem. Badania kliniczne:
W okresie randomizacji badania EUROPA, zbierano dane dotyczące tylko ciężkich działań niepożądanych. U niewielu pacjentow wystąpiły ciężkie działania niepożądane: u 16 (0,3%) z 6122 pacjentow otrzymujących peryndopryl i u 12 (0,2%) z 6107 otrzymujących placebo. U pacjentow 
leczonych peryndoprylem, niedociśnienie tętnicze obserwowano u 6 pacjentow, obrzęk naczynioruchowy u 3 pacjentow i nagłe zatrzymanie akcji serca u 1 pacjenta. W grupie otrzymującej peryndopryl, więcej pacjentow zostało wyłączonych z badania z powodu kaszlu, niedociśnienia czy 
innych objawow nietolerancji niż w grupie otrzymującej placebo, odpowiednio 6,0% (n=366) vs 2,1% (n=129). PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Prenessa 
4 mg: Pozwolenie nr 12238 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Prenessa 8 mg: Pozwolenie nr 14829 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 24.08.2019 r.. Produkty lecznicze wydawane na receptę. Cena urzędowa detaliczna dla Prenessa 4 mg x 30 tabletek wynosi 13,56 zł. Odpłatność dla pacjenta  
wynosi 11,45 zł. Cena urzędowa detaliczna dla Prenessa 8 mg x 30 tabletek wynosi 25,08 zł. Odpłatność dla pacjenta  wynosi 20,86 zł. Poziom odpłatności dla pacjenta R (ryczałt). Bezpłatnie dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat. Wg Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2021 r.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE:KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, tel.: 022 573 75 00, faks: 022 573 75 64, e-mail: info.pl@krka.biz, www.krkapolska.pl.
**Pełna informacja zawarta jest w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Prenessa reklama 200x280 5_2021.indd   2Prenessa reklama 200x280 5_2021.indd   2 17/05/2021   16:0117/05/2021   16:01
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Betahistyny dichlorowodorek

Zawroty głowy
odchodzą

24 mg × 60 tabl.

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

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

Betahistine dihydrochloride Accord, 24 mg, 60 tabletek. Każda tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 150 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, 
patrz punkt 6.1 Charakterystyki Produku Leczniczego. Wskazania do stosowania: Choroba Meniere’a charakteryzująca się triadą następujących, głównych objawów: zawroty głowy (z nudnościami, wymiotami), postępująca utrata słuchu, szumy uszne. 
Dawkowanie: Dorośli. Początkowa doustna dawka wynosi od 24 mg do 48 mg na dobę, w trzech dawkach podzielonych przyjmowanych z posiłkiem. Dawki podtrzymujące mieszczą się ogólnie w zakresie 24–48 mg na dobę. Jeśli potrzebna jest większa 
dobowa dawka podtrzymująca można zastosować dawkę 24 mg, dwa razy na dobę (1 tabletka rano i wieczorem). Dawka dobowa nie powinna być większa niż 48 mg. Dawkę należy dostosować w zależności od indywidualnych potrzeb oraz odpowiedzi 
pacjenta na lek. Zaburzenia czynności nerek. Brak dostępnych specyficznych badań klinicznych w tej grupie pacjentów, ale na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu wydaje się, że nie ma konieczności zmiany dawkowania u tych 
pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania w tej grupie pacjentów. Zaburzenia czynności wątroby. Brak dostępnych specyficznych badań klinicznych w tej grupie pacjentów, ale na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do 
obrotu wydaje się, że nie ma konieczności zmiany dawkowania u  tych pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania w  tej grupie pacjentów. Pacjenci w  podeszłym wieku. Chociaż dane z  badań klinicznych w  tej grupie pacjentów są 
ograniczone, na podstawie dużego doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu można stwierdzić, że nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież. Produkt leczniczy Betahistine dihydrochloride 
Accord nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie pacjentów. Sposób podawania. Najlepiej przyjmować podczas posiłku 
popijając wodą. Czas trwania leczenia. Czasami poprawa stanu pacjenta była zauważana po kilku tygodniach leczenia. Najlepsze wyniki występują niekiedy po kilku miesiącach leczenia. Istnieją dane wskazujące, że rozpoczęcie leczenia już na początku 
choroby zapobiega jej rozwojowi i  (lub) utracie słuchu w  późniejszej fazie choroby. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w  punkcie 6.1. Guz chromochłonny nadnerczy 
(phaeochromocytoma). Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. U pacjentów z astmą oskrzelową może wystąpić nietolerancja betahistyny. Zalecane jest zachowanie ostrożności w leczeniu pacjentów z chorobą wrzodową lub 
chorobą wrzodową w wywiadzie z powodu przejściowego występowania niestrawności u pacjentów leczonych betahistyną. Zaleca się zachowanie ostrożności w stosowaniu betahistyny u pacjentów, u których występuje pokrzywka, wysypki skórne, 
alergiczny nieżyt nosa z powodu możliwości nasilenia tych objawów. Pacjentów tych należy kontrolować, czy występują u nich wczesne objawy nadwrażliwości na betahistynę. Należy zachować ostrożność, gdy u pacjenta występuje ciężkie niedociśnienie.
Produkt leczniczy Betahistine dihydrochloride Accord zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Interakcje 
z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji. Nie przeprowadzono badań in-vivo dotyczących interakcji. Na podstawie badań in-vitro nie należy spodziewać się inhibicji enzymów cytochromu P450 w warunkach in-vivo. Dane z badań in-vitro
wskazują na zahamowanie metabolizmu betahistyny przez inhibitory monoaminooksydazy (MAO), w tym inhibitory MAO typu B (np. selegilina). Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania betahistyny oraz inhibitorów MAO 
(w tym inhibitorów MAO typu B). Wpływ na płodność, ciążę i laktację. Ciąża. Brak dostatecznych danych dotyczących stosowania produktu leczniczego przez kobiety w ciąży. Brak wystarczających danych z badań przeprowadzonych na zwierzętach 
pozwalających stwierdzić bezpośrednie lub pośrednie teratogenne działanie betahistyny przy narażeniu na kliniczne dawki teraputyczne. Jako środek ostrożności zaleca się unikanie stosowania betahistyny w ciąży. Karmienie piersią. Nie wiadomo czy 
betahistyna przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Betahistyna przenika do mleka samic szczurów. W badaniach na zwierzętach zaobserwowany wpływ w okresie pourodzeniowym był ograniczony do bardzo dużych dawek. Należy ocenić korzyści 
dla kobiety karmiącej piersią i potencjalne ryzyko dla dziecka. Płodność. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu na płodność u szczurów. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Betahistyna jest wskazana w chorobie 
Meniere’a  charakteryzującej się trzema głównymi objawami: zawrotami głowy, utratą słuchu, szumami usznymi. Dolegliwości te mogą mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i  obsługiwania maszyn. W  badaniach klinicznych 
zaprojektowanych specjalnie w celu zbadania zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn przyjmowanie betahistyny nie wpływało lub wpływało w niewielkim stopniu na te zdolności. Działania niepożądane. Poza działaniami niepożądanymi 
zgłaszanymi w czasie badań klinicznych dodatkowo zgłaszano następujące działania niepożądane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu oraz na podstawie piśmiennictwa naukowego. Częstość, która nie może być określona na podstawie 
dostępnych danych została sklasyfikowana jako „nieznana” Następujące działania niepożądane wystąpiły z niżej wymienionymi częstościami u pacjentów leczonych betahistyną, w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych: bardzo często (≥1/10); 
często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000). Zaburzenia układu immunologicznego: Częstość nieznana reakcje nadwrażliwości, np. anafilaksja. Zaburzenia układu nerwowego:
Często: ból głowy. Zaburzenia układu krążenia: Częstość nieznana: kołatanie serca, ucisk w klatce piersiowej. Zaburzenia układu pokarmowego: Często: nudności, niestrawność. Częstość nieznana: łagodne dolegliwości żołądkowe (np. wymioty, ból 
żołądkowo-jelitowy, rozdęty brzuch i wzdęcie). Działania te ustępują zazwyczaj po przyjęciu produktu leczniczego podczas posiłków lub po zmniejszeniu dawki. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Częstość nieznana: skórne i podskórne reakcje 
nadwrażliwości, w szczególności obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i świąd. Zgłaszanie działań niepożądanych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to 
nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie możliwe działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu 
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.:  +  48  22  49  21  301, faks:  +  48  22  49  21  309, 
e-mail ndl@urpl.gov.pl . Przedawkowanie. Odnotowano kilka przypadków przedawkowania. Objawy przedawkowania po przyjęciu do 640 mg betahistyny były łagodne do umiarkowanych i należały do nich: nudności, senność, ból brzucha. Poważniejsze 
objawy (drgawki, dolegliwości ze płuc i serca) zaobserwowano podczas zamierzonego przedawkowania zarówno betahistyny, jak i innych leków jednocześnie. W leczeniu przedawkowania należy zastosować rutynowe postępowanie podtrzymujące. Rodzaj 
i zawartość opakowania. Tabletki w blistrach (PVC/PVDC/Aluminium). Opakowanie zawiera 60 tabletek. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Accord Healthcare Polska sp. Z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 
Warszawa. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 25373. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu / data przedłużenia pozwolenia: 27/05/2019. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu charakterystyki 
produktu leczniczego: 27.05.2019. Kategoria dostępności: Rp – produkt leczniczy wydawany na receptę. Odpłatność dla pacjenta 100%. Informacja Medyczna: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 577 28 00. 
Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Betahistine dihydrochloride Accord z 27.05.2019.

PL-01863

24 mg
2× na dobę1

Wskazania do stosowania1:
Choroba Meniere’a charakteryzująca się:

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

Najtańsza betahistyna 
na rynku*. 
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Betahistyny dichlorowodorek

Zawroty głowy
odchodzą

24 mg × 60 tabl.

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

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

Betahistine dihydrochloride Accord, 24 mg, 60 tabletek. Każda tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 150 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, 
patrz punkt 6.1 Charakterystyki Produku Leczniczego. Wskazania do stosowania: Choroba Meniere’a charakteryzująca się triadą następujących, głównych objawów: zawroty głowy (z nudnościami, wymiotami), postępująca utrata słuchu, szumy uszne. 
Dawkowanie: Dorośli. Początkowa doustna dawka wynosi od 24 mg do 48 mg na dobę, w trzech dawkach podzielonych przyjmowanych z posiłkiem. Dawki podtrzymujące mieszczą się ogólnie w zakresie 24–48 mg na dobę. Jeśli potrzebna jest większa 
dobowa dawka podtrzymująca można zastosować dawkę 24 mg, dwa razy na dobę (1 tabletka rano i wieczorem). Dawka dobowa nie powinna być większa niż 48 mg. Dawkę należy dostosować w zależności od indywidualnych potrzeb oraz odpowiedzi 
pacjenta na lek. Zaburzenia czynności nerek. Brak dostępnych specyficznych badań klinicznych w tej grupie pacjentów, ale na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu wydaje się, że nie ma konieczności zmiany dawkowania u tych 
pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania w tej grupie pacjentów. Zaburzenia czynności wątroby. Brak dostępnych specyficznych badań klinicznych w tej grupie pacjentów, ale na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do 
obrotu wydaje się, że nie ma konieczności zmiany dawkowania u  tych pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania w  tej grupie pacjentów. Pacjenci w  podeszłym wieku. Chociaż dane z  badań klinicznych w  tej grupie pacjentów są 
ograniczone, na podstawie dużego doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu można stwierdzić, że nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież. Produkt leczniczy Betahistine dihydrochloride 
Accord nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie pacjentów. Sposób podawania. Najlepiej przyjmować podczas posiłku 
popijając wodą. Czas trwania leczenia. Czasami poprawa stanu pacjenta była zauważana po kilku tygodniach leczenia. Najlepsze wyniki występują niekiedy po kilku miesiącach leczenia. Istnieją dane wskazujące, że rozpoczęcie leczenia już na początku 
choroby zapobiega jej rozwojowi i  (lub) utracie słuchu w  późniejszej fazie choroby. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w  punkcie 6.1. Guz chromochłonny nadnerczy 
(phaeochromocytoma). Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. U pacjentów z astmą oskrzelową może wystąpić nietolerancja betahistyny. Zalecane jest zachowanie ostrożności w leczeniu pacjentów z chorobą wrzodową lub 
chorobą wrzodową w wywiadzie z powodu przejściowego występowania niestrawności u pacjentów leczonych betahistyną. Zaleca się zachowanie ostrożności w stosowaniu betahistyny u pacjentów, u których występuje pokrzywka, wysypki skórne, 
alergiczny nieżyt nosa z powodu możliwości nasilenia tych objawów. Pacjentów tych należy kontrolować, czy występują u nich wczesne objawy nadwrażliwości na betahistynę. Należy zachować ostrożność, gdy u pacjenta występuje ciężkie niedociśnienie.
Produkt leczniczy Betahistine dihydrochloride Accord zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Interakcje 
z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji. Nie przeprowadzono badań in-vivo dotyczących interakcji. Na podstawie badań in-vitro nie należy spodziewać się inhibicji enzymów cytochromu P450 w warunkach in-vivo. Dane z badań in-vitro
wskazują na zahamowanie metabolizmu betahistyny przez inhibitory monoaminooksydazy (MAO), w tym inhibitory MAO typu B (np. selegilina). Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania betahistyny oraz inhibitorów MAO 
(w tym inhibitorów MAO typu B). Wpływ na płodność, ciążę i laktację. Ciąża. Brak dostatecznych danych dotyczących stosowania produktu leczniczego przez kobiety w ciąży. Brak wystarczających danych z badań przeprowadzonych na zwierzętach 
pozwalających stwierdzić bezpośrednie lub pośrednie teratogenne działanie betahistyny przy narażeniu na kliniczne dawki teraputyczne. Jako środek ostrożności zaleca się unikanie stosowania betahistyny w ciąży. Karmienie piersią. Nie wiadomo czy 
betahistyna przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Betahistyna przenika do mleka samic szczurów. W badaniach na zwierzętach zaobserwowany wpływ w okresie pourodzeniowym był ograniczony do bardzo dużych dawek. Należy ocenić korzyści 
dla kobiety karmiącej piersią i potencjalne ryzyko dla dziecka. Płodność. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu na płodność u szczurów. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Betahistyna jest wskazana w chorobie 
Meniere’a  charakteryzującej się trzema głównymi objawami: zawrotami głowy, utratą słuchu, szumami usznymi. Dolegliwości te mogą mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i  obsługiwania maszyn. W  badaniach klinicznych 
zaprojektowanych specjalnie w celu zbadania zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn przyjmowanie betahistyny nie wpływało lub wpływało w niewielkim stopniu na te zdolności. Działania niepożądane. Poza działaniami niepożądanymi 
zgłaszanymi w czasie badań klinicznych dodatkowo zgłaszano następujące działania niepożądane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu oraz na podstawie piśmiennictwa naukowego. Częstość, która nie może być określona na podstawie 
dostępnych danych została sklasyfikowana jako „nieznana” Następujące działania niepożądane wystąpiły z niżej wymienionymi częstościami u pacjentów leczonych betahistyną, w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych: bardzo często (≥1/10); 
często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000). Zaburzenia układu immunologicznego: Częstość nieznana reakcje nadwrażliwości, np. anafilaksja. Zaburzenia układu nerwowego:
Często: ból głowy. Zaburzenia układu krążenia: Częstość nieznana: kołatanie serca, ucisk w klatce piersiowej. Zaburzenia układu pokarmowego: Często: nudności, niestrawność. Częstość nieznana: łagodne dolegliwości żołądkowe (np. wymioty, ból 
żołądkowo-jelitowy, rozdęty brzuch i wzdęcie). Działania te ustępują zazwyczaj po przyjęciu produktu leczniczego podczas posiłków lub po zmniejszeniu dawki. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Częstość nieznana: skórne i podskórne reakcje 
nadwrażliwości, w szczególności obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i świąd. Zgłaszanie działań niepożądanych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to 
nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie możliwe działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu 
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.:  +  48  22  49  21  301, faks:  +  48  22  49  21  309, 
e-mail ndl@urpl.gov.pl . Przedawkowanie. Odnotowano kilka przypadków przedawkowania. Objawy przedawkowania po przyjęciu do 640 mg betahistyny były łagodne do umiarkowanych i należały do nich: nudności, senność, ból brzucha. Poważniejsze 
objawy (drgawki, dolegliwości ze płuc i serca) zaobserwowano podczas zamierzonego przedawkowania zarówno betahistyny, jak i innych leków jednocześnie. W leczeniu przedawkowania należy zastosować rutynowe postępowanie podtrzymujące. Rodzaj 
i zawartość opakowania. Tabletki w blistrach (PVC/PVDC/Aluminium). Opakowanie zawiera 60 tabletek. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Accord Healthcare Polska sp. Z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 
Warszawa. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 25373. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu / data przedłużenia pozwolenia: 27/05/2019. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu charakterystyki 
produktu leczniczego: 27.05.2019. Kategoria dostępności: Rp – produkt leczniczy wydawany na receptę. Odpłatność dla pacjenta 100%. Informacja Medyczna: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 577 28 00. 
Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Betahistine dihydrochloride Accord z 27.05.2019.

PL-01863

24 mg
2× na dobę1

Wskazania do stosowania1:
Choroba Meniere’a charakteryzująca się:

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

Zawroty głowyZawroty głowy
odchodząodchodzą

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

Najtańsza betahistyna 
na rynku*. 
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K R Z Y Ż Ó W K A

https://www.krka.biz/pl/hipokrates

WEJDŹ I POBIERZ 
E-PORADNIK 
DLA PACJENTA

Jak przygotować się do teleporady?

Opracowano na podstawie: 
1. CEGEDIM, ePharma Market, INTELLIX, IQVIA, MEDICUBE, PHARMAZOOM, PHARMSTANDART 2020  

Materiał reklamowy jest przekazywany wyłącznie z Charakterystyką produktu leczniczego, 
która stanowi integralną część niniejszej reklamy. 
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SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO VALSACOR NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Valsacor 80 mg* tabletki powlekane. Valsacor 160 mg * tabletki powlekane.Valsacor 320 mg * tabletki powlekane. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Valsacor 80 mg tabletki powlekane. Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg walsartanu. 
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 28,5 mg laktozy/tabletka. Valsacor 160 mg tabletki powlekane. Każda tabletka powlekana zawiera 160 mg walsartanu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 57 mg laktozy/tabletka. Valsacor 320 mg tabletki powlekane. Każda tabletka powlekana zawiera 320 mg walsartanu. Substancja pomocnicza 
o znanym działaniu: laktoza, 114 mg/tabletka. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Valsacor 80 mg, tabletka powlekana. Różowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Valsacor 160 mg, tabletka powlekana. Żółto-brązowe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału 
po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Valsacor 320 mg, tabletka powlekana. Jasnobrązowe, w kształcie kapsułki, dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Wskazania do stosowania Valsacor 80 mg, Valsacor 160 mg Nadciśnienie 
tętnicze Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego u dorosłych oraz nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Świeży zawał mięśnia sercowego Leczenie dorosłych pacjentów stabilnych klinicznie z objawową niewydolnością serca lub bezobjawowymi zaburzeniami kurczliwości lewej komory po świeżym (12 godzin -10 dni) 
zawale mięśnia sercowego. Niewydolność serca Leczenie dorosłych pacjentów z objawową niewydolnością serca, gdy inhibitory ACE nie są tolerowane, lub u pacjentów nietolerujących beta-adrenolityków jako terapia wspomagająca leczenie inhibitorami ACE wówczas, gdy nie można zastosować antagonistów receptora mineralokortykoidowego. Wskazania 
do stosowania Valsacor 320 mg. Nadciśnienie tętnicze Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego u dorosłych oraz nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Dawkowanie i sposób podawania Nadciśnienie Zalecana dawka początkowa walsartanu wynosi 80 mg raz na dobę. Działanie przeciwnadciśnieniowe jest wyraźnie 
zauważalne w ciągu 2 tygodni, a pełne działanie osiągane jest w ciągu 4 tygodni. U niektórych pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest odpowiednio kontrolowane, dawka może być zwiększona do 160 mg i do maksymalnej dawki 320 mg. Walsartan może być stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Dodanie diuretyku, 
takiego jak hydrochlorotiazyd pozwoli na większe obniżenie ciśnienia tętniczego u tych pacjentów. Świeży zawał mięśnia sercowego (dotyczy tylko Valsacor 80 mg, Valsacor 160 mg) U pacjentów stabilnych klinicznie leczenie może być rozpoczęte już 12 godzin po zawale mięśnia sercowego. Po wprowadzeniu dawki początkowej 20 mg dwa razy na 
dobę walsartan powinien być podawany w rosnących dawkach do 40 mg, 80 mg i 160 mg dwa razy na dobę w ciągu kolejnych kilku tygodni. Dawkę początkową zapewnia podzielna tabletka 40 mg. Maksymalna dawka docelowa wynosi 160 mg dwa razy na dobę. Zwykle zaleca się, aby dawka 80 mg podawana dwa razy na dobę została wprowadzona 
w ciągu 2 tygodni po rozpoczęciu leczenia, a maksymalną dawkę docelową 160 mg podawaną dwa razy na dobę należy wprowadzić w ciągu 3 miesięcy, uwzględniając tolerancję pacjenta wobec walsartanu w trakcie zwiększania dawki. Jeśli wystąpi objawowe niedociśnienie lub zaburzenie czynności nerek należy rozważyć zmniejszenie dawki. Walsartan 
może byś stosowany u pacjentów leczonych innymi metodami terapii pozawałowej, np. leczonych lekami trombolitycznymi, kwasem acetylosalicylowym, lekami beta-adrenolitycznymi, statynami czy diuretykami. Skojarzenie z inhibitorami ACE nie jest zalecane.  Ocena pacjentów po zawale mięśnia sercowego powinna zawsze obejmować ocenę czynności 
nerek. Niewydolność serca (dotyczy tylko Valsacor 80 mg, Valsacor 160 mg) Zalecana dawka początkowa walsartanu wynosi 40 mg dwa razy na dobę. Zwiększanie dawki kolejno do 80 mg i 160 mg podawanych dwa razy na dobę powinno być przeprowadzane w odstępach co najmniej dwutygodniowych, do uzyskania największej dawki tolerowanej 
przez pacjenta. W przypadku jednoczesnego stosowania leku moczopędnego należy rozważyć zmniejszenie jego dawki. Maksymalna dawka dobowa stosowana w trakcie badań klinicznych wynosiła 320 mg w dawkach podzielonych. Walsartan może być stosowany jednocześnie z innym leczeniem niewydolności serca. Jednakże, trójskładnikowe połączenie 
inhibitora ACE, walsartanu z beta-adrenolitykiem lub lekiem moczopędnym oszczędzającym potas nie jest zalecane. Ocena pacjentów z niewydolnością serca powinna zawsze uwzględniać ocenę czynności nerek. Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych grup pacjentów Zaburzenia czynności nerek  Nie ma konieczności dostosowania dawki u dorosłych 
pacjentów z klirensem kreatyniny >10 ml/min. Równoczesne stosowanie walsartanu i aliskirenu jest przeciwwskazane u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (GFR <60 ml/min/1.73 m2). Cukrzyca  Jednoczesne stosowanie walsartanu i aliskirenu jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą. Zaburzenia czynności wątroby Walsartan jest przeciw-
wskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, z żółciową marskością watroby oraz u pacjentów z cholestazą. U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby bez cholestazy nie należy stosować dawek większych niż 80 mg walsartanu na dobę. Osoby w wieku podeszłym (dotyczy tylko Valsacor 320 mg) 
Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w wieku podeszłym. Dzieci i młodzież Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat Dawka początkowa wynosi 40 mg raz na dobę w przypadku dzieci o masie ciała mniejszej niż 35 kg oraz 80 mg raz na dobę w przypadku dzieci o masie ciała 35 kg lub większej. Dawkę 
produktu leczniczego należy dostosować w zależności od uzyskanego działania przeciwnadciśnieniowego. Maksymalne dawki walsartanu oceniane w badaniach klinicznych podano w poniższej tabeli. Dawki większe od wymienionych nie były oceniane w badaniach klinicznych i z tego względu nie są zalecane.

Masa ciała Maksymalna dawka oceniana w badaniach klinicznych
≥18 kg do <35 kg 80 mg
≥35 kg do <80 kg 160 mg

≥80 kg do ≤160 kg 320 mg

Dzieci w wieku poniżej 6 lat Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Valsacor u dzieci w wieku od 1. do 6. roku życia. Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z zaburzeniami czynności nerek Nie badano stosowania walsartanu u dzieci i młodzieży z klirensem kreatyniny <30 ml/min oraz tych, u których stoso-
wana jest dializoterapia, dlatego w tej grupie pacjentów nie zaleca się stosowania walsartanu. Nie ma konieczności dostosowania dawki u dzieci i młodzieży z klirensem kreatyniny  >30 ml/min. Należy uważnie kontrolować czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy. Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z zaburzeniami czynności 
wątroby Podobnie jak u dorosłych pacjentów, produkt leczniczy Valsacor (walsartan) jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, żółciową marskością wątroby oraz u pacjentów z cholestazą. Doświadczenie kliniczne dotyczące podawania walsartanu dzieciom i młodzieży z łagodnymi do umiarkowa-
nych zaburzeniami czynności wątroby jest ograniczone. U tych pacjentów dawka walsartanu nie powinna być większa niż 80 mg. Niewydolność serca i stan po świeżym zawale mięśnia sercowego u dzieci i młodzieży Produkt leczniczy Valsacor (walsartan) nie jest zalecany w leczeniu niewydolności serca lub świeżego zawału mięśnia sercowego u dzieci 
i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Uzyskanie z produktu leczniczego Valsacor 320 mg dawek mniejszych niż 160 mg nie jest możliwe. Sposób podawania  Produkt leczniczy Valsacor (walsartan) może być przyjmowany niezależnie od posiłków, natomiast powinien być po-
pijany wodą. Przeciwwskazania -Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. -Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, marskość żółciowa i cholestaza. -Drugi i trzeci trymestr ciąży. -Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Valsacor z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cu-
krzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2). Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Hiperkaliemia  Nie jest wskazane równoczesne stosowanie suplementów potasu, diuretyków oszczędzających potas, zamienników soli kuchennej zawierających potas lub innych 
leków, które mogą powodować zwiększenie stężenia potasu (heparyna, itp.). W razie potrzeby należy kontrolować stężenie potasu.  Zaburzenia czynności nerek Obecnie brak doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z klirensem kreatyniny <10 ml/min i u pacjentów dializowanych, dlatego należy zachować ostrożność stosując 
walsartan w tej grupie pacjentów. Nie ma konieczności dostosowania dawki u dorosłych pacjentów z klirensem kreatyniny >10 ml/min. Równoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny (ARB) - w tym walsartanu - lub inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) i aliskirenu  jest przeciwwskazane  u pacjentów z niewydolnością nerek (GFR 
<60 ml/min/1.73 m2). Zaburzenia czynności wątroby Walsartan należy stosować ostrożnie u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby przebiegającymi bez cholestazy. Pacjenci z niedoborem sodu i (lub) odwodnieni U pacjentów ze znacznym niedoborem sodu i (lub) odwodnionych, np. otrzymujących duże dawki diure-
tyków, w rzadkich przypadkach może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze po rozpoczęciu leczenia walsartanem. Przed rozpoczęciem leczenia wlasartanem należy wyrównać niedobór sodu i (lub) objętość krwi krążącej, np. zmniejszając dawkę duiretyku. Zwężenie tętnicy nerkowej U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub 
zwężeniem tętnicy zaopatrującej jedyną nerkę bezpieczeństwo stosowania walsartanu nie zostało ustalone. Krótkotrwałe podawanie walsartanu dwunastu pacjentom z nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym wtórnym w stosunku do jednostronnego zwężenia tętnicy nerkowej nie wywołało żadnych znaczących zmian dotyczących funkcji hemodynamicz-
nej nerek, stężenia kreatyniny czy azotu mocznikowego we krwi (ang. BUN). Jednakże, w związku z tym, że inne leki wpływające na system renina-angiotensyna-aldosteron mogą zwiększać stężenie mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy u pacjentów z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej leczonych walsartanem, zaleca się regularną kontrolę 
czynności nerek. Przeszczep nerki Obecnie brak jest doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania walsartanu u pacjentów, którym niedawno przeszczepiono nerkę. Hiperaldosteronizm pierwotny Pacjenci z hiperaldosteronizmem pierwotnym nie powinni być leczeni walsartanem, ponieważ ich układ renina-angiotensyna jest nieaktywny. Zwężenie 
zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory Tak jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia, wskazana jest szczególna ostrożność u pacjentów, u których występuje zwężenie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej, lub kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi od-
pływu z lewej komory (ang. HOCM). Ciąża Leczenia antagonistami receptora angiotensyny II (ang. AIIRAs) nie należy rozpoczynać w czasie ciąży. O ile kontynuacja leczenia AIIRAs nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leczenie innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w okresie 
ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, AIIRAs należy natychmiast odstawić i, jeśli to właściwe, zastosować alternatywne leczenie. Świeży zawał mięśnia sercowego (dotyczy tylko Valsacor 80 mg, Valsacor 160 mg) Skojarzenie kaptoprilu i walsartanu nie wykazało żadnych dodatkowych korzyści klinicznych; zamiast tego zwiększyło się ryzyko wystą-
pienia zdarzeń niepożądanych w porównaniu z monoterapią jednym lub drugim lekiem. Z tego względu jednoczesne stosowanie walsartanu i inhibitora ACE nie jest zalecana. Podczas rozpoczynania terapii u pacjentów po zawale mięśnia sercowego należy zachować ostrożność. Ocena pacjentów po zawale mięśnia sercowego powinna zawsze obejmować 
ocenę czynności nerek. Stosowanie walsartanu u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego zwykle powoduje pewne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, ale przerwanie terapii z powodu trwającego objawowego niedociśnienia zazwyczaj nie jest konieczne, jeśli przestrzegane są zalecenia dotyczące dawkowania. Niewydolność serca (dotyczy 
tylko Valsacor 80 mg, Valsacor 160 mg) Ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza niedociśnienia, hiperkaliemii oraz pogorszenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) może się zwiększyć, gdy produkt leczniczy Valsacor jest stosowany jednocześnie z inhibitorem ACE. U pacjentów z niewydolnością serca, zastosowanie trójskładnikowego 
połączenia inhibitora ACE, leku beta adrenolitycznego oraz produktu leczniczego Valsacor nie wykazało żadnych korzyści klinicznych. Takie połączenie znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, dlatego nie jest zalecane. Trójskładnikowe połączenie inhibitora ACE, antagonisty receptora mineralokortykoidowego i walsartanu także nie jest 
zalecane. Stosowanie tych połączeń powinno odbywać się pod nadzorem specjalisty, a czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi pacjenta powinny być ściśle monitorowane. Należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania leczenia u pacjentów z niewydolnością serca. Ocena pacjentów z niewydolnością serca powinna zawsze uwzględniać 
ocenę czynności nerek. Stosowanie produktu leczniczego Valsacor u pacjentów z niewydolnością serca zwykle skutkuje obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, a przerwanie leczenia z powodu utrzymującego się objawowego niedociśnienia zwykle nie jest konieczne, jeśli przestrzegane są instrukcje odnośnie dawkowania. U pacjentów, których czynność 
nerek może zależeć od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca), leczenie inhibitorami ACE było związane z oligurią i (lub) postępującą azotemią oraz w rzadkich przypadkach z ostrą niewydolnością nerek i (lub) zgonem. Nie można wykluczyć, że zastosowanie produktu leczniczego Valsacor 
może być związane z zaburzeniem czynności nerek, ponieważ walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II. Inhibitory ACE oraz antagoniści receptora angiotensyny II nie powinni być jednocześnie stosowani u pacjentów z nefropatią cukrzycową. Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie Obrzęk naczynioruchowy, w tym obrzęk krtani i głośni, powo-
dujący zwężenie dróg oddechowych i(lub) obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka zaobserwowano u pacjentów leczonych walsartanem; u niektórych z tych pacjentów już wcześniej występował obrzęk naczynioruchowy po zastosowaniu innych leków, w tym inhibitor6w ACE. Należy natychmiast przerwać leczenie produktem leczniczym Valsacor u pa-
cjentów, u których wystąpił obrzęk naczynioruchowy i nie należy go ponownie stosować u tych pacjentów. Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system, RAAS) Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor 
Blockers, ARB) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu. Jeśli zastosowanie podwójnej 
blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów re-
ceptora angiotensyny II. Inne uwarunkowania zależne od czynności układu renina-angiotensyna (dotyczy tylko Valsacor 320 mg) U pacjentów, u których czynność nerek może zależeć od aktywności układu renina-angiotensyna (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca), leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny związane było 
z oligurią i (lub) postępującą azotemią oraz, w rzadkich przypadkach, z ostrą niewydolnością nerek i (lub) zgonem. Ponieważ walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, nie można wykluczyć, że jego stosowanie może być związane z zaburzeniami czynności nerek. Dzieci i młodzież Zaburzenia czynności nerek Nie badano stosowania u dzieci i mło-
dzieży z klirensem kreatyniny <30 ml/min oraz tych, u których stosowana jest dializoterapia, dlatego w tej grupie pacjentów nie zaleca się stosowania walsartanu. Nie ma konieczności dostosowania dawki u dzieci i młodzieży z klirensem kreatyniny >30 ml/min. Należy uważnie kontrolować czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy podczas lecze-
nia walsartanem. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy walsartan jest stosowany podczas występowania innych zaburzeń (wysoka temperatura ciała, odwodnienie), które mogą wpływać na czynności nerek. Równoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny (ARB) - w tym walsartanu - lub inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) i aliskirenu 
jest przeciwwskazane u pacjentów niewydolnością nerek (GFR <60 ml/min/1.73 m2). Zaburzenia czynności wątroby Podobnie jak u dorosłych pacjentów, walsartan jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, żółciową marskością wątroby oraz u pacjentów z cholestazą. Doświadczenie kliniczne 
z podawaniem walsartanu dzieciom i młodzieży z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby jest ograniczone. U tych pacjentów dawka walsartanu nie powinna być większa niż 80 mg.Valsacor zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub 
zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Valsacor zawiera sód. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-(RAS) z ARB, ACI lub aliskiren: Dane badania klinicznego 
wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra 
niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii. Niezalecane skojarzenia Lit Zgłaszano przypadki odwracalnego zwiększenia stężenia litu w surowicy i nasilenia jego toksyczności podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE. W związku z brakiem doświadczeń z równoczesnym stosowaniem 
walsartanu i litu, takie skojarzenie nie jest zalecane. Jeśli jednak jest ono konieczne, zaleca się staranne kontrolowanie stężenia litu we krwi. Diuretyki oszczędzające potas, suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas lub inne substancje mogące zwiększyć stężenie potasu we krwi Jeśli konieczne jest równoczesne stosowanie walsartanu 
i leku wpływającego na stężenie potasu, zaleca się kontrolę stężenia potasu w osoczu. Skojarzenia wymagające ostrożności Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), włącznie z selektywnymi inhibitorami COX-2, kwasem acetylosalicylowym ( >3 g/dobę) oraz nieselektywne NLPZ W przypadku podawania antagonistów angiotensyny II jednocześnie z niestero-
idowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego. Ponadto, jednoczesne stosowanie antagonistów angiotensyny II i NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek oraz zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Dlatego też na początku leczenia zaleca się kontrolę czynności nerek oraz od-
powiednie nawodnienie pacjenta. Białka transportujące Wyniki badań in vitro wskazują, że walsartan jest substratem wątrobowego nośnika wychwytu OATP1B1/OATP1B3 i wątrobowego nośnika wypływu MRP2. Kliniczne znaczenie tego badania jest nieznane. Jednoczesne stosowanie inhibitorów nośnika wychwytu (np. ryfampicyny, cyklosporyny) lub 
nośnika wypływu (np. rytonawir) może zwiększać wpływ walsartanu na organizm. Należy zastosować właściwą opiekę podczas rozpoczynania i kończenie jednoczesnego leczenia takimi lekami. Inne Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji walsartanu z następującymi lekami: cymetydyna, warfaryna, furosemid, digoksyna, atenolol, indometacyna, 
hydrochlorotiazyd, amlodypina, glibenklamid. Dzieci i młodzież W nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży, u których często współistnieją zaburzenia czynności nerek, zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania walsartanu i innych leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron, mogących zwiększać stężenie potasu w surowicy. 
Należy uważnie kontrolować czynności nerek oraz stężenie potasu w surowicy. Wpływ na płodność ciążę i laktację Ciąża 

Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRAs) podczas pierwszego trymestru ciąży. Stosowanie AIIRAs jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Dane epidemiologiczne dotyczące działania teratogenicznego po ekspozycji na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie były rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego wzrostu ryzyka. Chociaż brak jest danych dotyczących kontrolowanych badań epidemiologicznych dla ryzyka związanego z zastosowaniem AIIRAs, podobne 
ryzyko może występować dla tej klasy leków. O ile kontynuacja leczenia antagonistami receptora angiotensyny nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leczenie innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, AIIRAs należy natychmiast 
odstawić, i jeśli to właściwe, zastosować alternatywne leczenie. Wiadomo, że stosowanie AIIRAs podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży ma toksyczny wpływ na rozwój płodu (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia). W przypadku, gdy ekspozycja 
na AIIRAs miała miejsce od drugiego trymestru ciąży, zaleca się wykonanie badania ultrasonograficznego w celu skontrolowania czaszki i czynności nerek płodu. Dzieci, których matki przyjmowały AIIRAs podczas ciąży, powinny być poddane dokładnej obserwacji pod względem wystąpienia niedociśnienia. Karmienie piersią Ze względu na brak danych 
dotyczących stosowania walsartanu podczas karmienia piersią, nie zaleca się jego stosowania w tym okresie. Korzystna będzie zmiana leczenia na alternatywne o lepiej ustalonym profilu bezpieczeństwa podczas karmienia piersią, szczególnie podczas karmienia noworodków lub wcześniaków. Płodność Walsartan nie wpływał niekorzystnie na sprawność 
reprodukcyjną samców i samic szczura po podaniu doustnym dawek do 200 mg/kg mc./dobę. Dawka ta stanowi 6-krotność maksymalnej dawki zalecanej do stosowania u ludzi, podanej w mg/m2 pc. (obliczenia zakładają podanie doustne dawki  320 mg/dobę pacjentowi o masie ciała 60 kg). Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwa-
nia maszyn Brak badań dotyczących wpływu walsartanu na zdolność prowadzenia pojazdów. Podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu należy wziąć pod uwagę, że czasami mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie zmęczenia. Działania niepożądane W kontrolowanych badaniach klinicznych 
dorosłych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ogólna częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna do grupy przyjmującej placebo oraz zgodna z farmakologią walsartanu. Częstość występowania działań niepożądanych nie wydawała się być związana z dawką, czasem trwania terapii, płcią, 
wiekiem czy rasą. Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych, doświadczeniach po wprowadzeniu leku na rynek oraz w badaniach laboratoryjnych przedstawiono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Częstość występowania działań niepożądanych oceniano następująco: bardzo 
często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często: (≥ 1/1 000 do <1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/ 10 000), włączając pojedyncze zgłoszenia.  W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Nie ma 
możliwości określenia częstości wszystkich działań niepożądanych zgłaszanych w doświadczeniach po wprowadzeniu leku na rynek oraz w badaniach laboratoryjnych, toteż używa się dla nich określenia: częstość „nieznana”. Nadciśnienie tętnicze: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Zmniejszenie stężenia hemoglobiny, obniżenie hematokrytu, 
neutropenia, trombocytopenia: Nieznana. Zaburzenia układu immunologicznego: Nadwrażliwość, w tym choroba posurowicza: Nieznana. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Zwiększenie stężenia potasu w surowicy, hiponatremia: Nieznana. Zaburzenia ucha i błędnika: Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego: Niezbyt często. Zabu-
rzenia naczyń: Zapalenie naczyń: Nieznana. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Kaszel: Niezbyt często. Zaburzenia żołądka i jelit: Bóle brzucha: Niezbyt często. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, włączając zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy: 
Nieznana. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Obrzęk naczynioruchowy, pęcherzowe zapalenie skóry, wysypka, świąd: Nieznana. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Bóle mięśni: Nieznana. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Zaburzenia czynności nerek i niewydolność nerek, zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy: 
Nieznana. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Zmęczenie: Niezbyt często Dzieci i młodzież Nadciśnienie tętnicze Działanie przeciwnadciśnieniowe walsartanu oceniano w dwóch randomizowanych, podwójnie ślepych badaniach klinicznych (każda z nich obejmowała okres lub badanie dodatkowe) oraz jedno badanie otwarte. W badaniu 
więzło udział 711 pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do ponizej18 lat z przewlekłą chorobą nerek (PChN) lub bez, z czego 560 pacjentów otrzymywało walsartan. Za wyjątkiem pojedynczych przypadków zaburzeń żołądka i jelit (takich jak bóle brzucha, nudności, wymioty) oraz zawrotów głowy, nie stwierdzono istotnych różnic w odniesieniu do ro-
dzaju, częstości i nasilenia działań niepożądanych pomiędzy profilem bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do poniżej 18 lat, a wcześniej zgłaszanym profilem bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych. Ocena funkcji neuropoznawczych oraz rozwoju dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat wykazała, że trwające do jednego roku leczenie walsar-
tanem nie miało całościowego, istotnego klinicznie, niekorzystnego wpływu na te funkcje. W podwójnie ślepym, randomizowanym badaniu z udziałem 90 dzieci w wieku od 1 do 6 lat, kontynuowanym jako 12-miesięczne przedłużone badanie otwarte odnotowano dwa zgony i pojedyncze przypadki znacznego zwiększenia aktywności transaminaz wątro-
bowych. Zdarzenia te wystąpiły w populacji pacjentów z istotnymi współistniejącymi chorobami. Związek przyczynowy z leczeniem walsartanem nie został ustalony. W drugim badaniu, do którego włączono 75 dzieci w wieku od 1 do 6 lat nie odnotowano żadnych przypadków znacznego zwiększenia aktywności transaminaz wątrobowych ani zgonów 
związanych z leczeniem walsartanem. U dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat ze współistniejącą przewlekłą chorobą nerek częściej obserwowano hiperkaliemię. Przeprowadzono zbiorczą analizę 560 pacjentów z nadciśnieniem pediatrycznym (w wieku 6-17 lat) otrzymujących monoterapię walsartanem [n = 483] lub skojarzoną terapię przeciwnad-
ciśnieniową, w tym walsartan [n = 77]. Spośród 560 pacjentów 85 (15,2%) miało przewlekłą chorobą nerek (wyjściowy GFR <90 ml / min / 1,73 m2). Ogółem 45 (8,0%) pacjentów przerwało badanie z powodu zdarzeń niepożądanych. Ogółem 111 (19,8%) pacjentów odczuwało działania niepożądane (ADR), z bólem głowy (5,4%), zawrotami głowy (2,3%) 
i hiperkaliemią (2,3%). Wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: hiperkaliemia (12,9%), ból głowy (7,1%), wzrost stężenia kreatyniny we krwi (5,9%) i niedociśnienie (4,7%). Wśród pacjentów bez przewlekłą chorobą nerek najczęściej występującymi działaniem niepożadanym były: ból 
głowy (5,1%) i zawroty głowy (2,7%). Działania niepożądane obserwowano częściej u pacjentów otrzymujących walsartan w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi niż sam walsartan. Profil bezpieczeństwa walsartanu obserwowany w kontrolowanych badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego 
i (lub) z niewydolnością serca różni się od ogólnego profilu bezpieczeństwa u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, co może mieć związek z chorobą podstawową. Działania niepożądane występujące u dorosłych pacjentów po zawale mięśnia sercowego i (lub) z niewydolnością serca zostały wymienione poniżej. Stan po zawale mięśnia sercowego 
i (lub) niewydolność serca (badane wyłącznie u dorosłych pacjentów) Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Trombocytopenia: Nieznana. Zaburzenia układu immunologicznego: Nadwrażliwość, w tym choroba posurowicza: Nieznana. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Hiperkaliemia: Niezbyt często. Zwiększenie stężenia potasu 
w surowicy, hiponatremia: Nieznana. Zaburzenia układu nerwowego: Zawroty głowy, zawroty głowy związane z pozycją ciała: Często. Omdlenia, bóle głowy: Niezbyt często. Zaburzenia ucha i błędnika: Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego: Niezbyt często. Zaburzenia serca: Niewydolność serca: Niezbyt często. Zaburzenia naczyń: Niedo-
ciśnienie, niedociśnienie ortostatyczne: Często. Zapalenie naczyń: Nieznana. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Kaszel: Niezbyt często. Zaburzenia żołądka i jelit: Nudności, biegunka: Niezbyt często. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: Nieznana. Zaburzenia 
skóry i tkanki podskórnej: Obrzęk naczynioruchowy: Niezbyt często. Pęcherzowe zapalenie skóry, wysypka, świąd: Nieznana. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Bóle mięśni: Nieznana. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Zaburzenia czynności nerek i niewydolność nerek: Często. Ciężka niewydolność nerek, zwiększone 
stężenie kreatyniny w surowicy: Niezbyt często. Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi: Nieznana. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Astenia, zmęczenie: Niezbyt często. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepo-
żądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,  tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309. Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Przedawkowanie Objawy Przedawkowanie walsartanu może 
powodować znaczne niedociśnienie tętnicze, które może prowadzić do obniżonego poziomu stanu świadomości, zapaści krążeniowej i (lub) wstrząsu. Leczenie Działania terapeutyczne zależą od czasu przyjęcia leku oraz typu i stopnia ciężkości objawów; stabilizacja układu krążenia jest tu sprawą zasadniczą. Jeśli wystąpi niedociśnienie tętnicze, pacjent 
powinien być ułożony w pozycji leżącej na plecach oraz otrzymać środki zwiększające objętość krwi. Walsartan nie może być usunięty z krążenia przy użyciu hemodializy. DANE FARMACEUTYCZNE Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna, Celuloza mikrokrystaliczna, Powidon, Kroskarmeloza sodowa, Krzemionka koloidalna 
bezwodna, Magnezu stearynian. Otoczka tabletki Hypromeloza, Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 4000, Żelaza tlenek czerwony (E 172), Żelaza tlenek żółty (E 172) (dotyczy tylko Valsacor 160 mg, Valsacor 320 mg) Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. Okres ważności 5 lat. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Rodzaj i zawartość opakowania Valsacor 80 mg, Valsacor 160 mg. Blister PVC/PE/PVDC/Aluminium, w pudełku tekturowym. Opakowania: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 120, 180 tabletek powlekanych.Valsacor 320 mg. 
Blister PVC/PE/PVDC/Aluminium. 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90 lub 98 tabletek powlekanych, w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania. Bez specjalnych wymagań.Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy 
usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501, Novo mesto, Słowenia NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Valsacor 80 mg, Pozwolenie nr 14103 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Valsacor 160 mg, Pozwolenie nr 14104 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Valsacor 320 mg, Pozwolenie nr 16739 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Valsacor 80 mg, Valsacor 160 mg. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.12.2007 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 06.09.2011 r. Valsacor 320 mg. Data wydania 
pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.04.2010 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 13.01.2014 r. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 30.10.2020 r. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt kategorii dostępności Rp – leki wydawane na receptę. CENA URZĘ-
DOWA DETALICZNA I MAKSYMALNA KWOTA DOPŁATY PRZEZ PACJENTA ZGODNIE Z: Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2021 r. Cena detaliczna dla Valsacor 80 mg 28 tabletek wynosi: 13,46 zł. Wysokość 
dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valsacor 80 mg 28 tabletek wynosi: 7,15 zł. Cena detaliczna dla Valsacor 80 mg 60 tabletek wynosi: 27,79 zł. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valsacor 80 mg 60 tabletek wynosi: 14,27 zł. Cena detaliczna dla Valsacoru 80 mg 90 tabletek wynosi: 39,84 zł. Wysokość 
dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valsacor 80 mg 90 tabletek wynosi: 19,57 zł. Cena detaliczna dla Valsacor 160 mg 28 tabletek wynosi: 26,03 zł. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valsacor 160 mg 28 tabletek wynosi: 13,42 zł. Cena detaliczna dla Valsacor 160 mg 60 tabletek wynosi: 53,59 zł. Wysokość 
dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valsacor 160 mg 60 tabletek wynosi: 26,56 zł. Cena detaliczna dla Valsacoru 160 mg 90 tabletek wynosi: 76,97 zł. Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valsacor 160 mg 90 tabletek wynosi: 36,43 zł. Cena detaliczna dla Valsacor 320 mg 28 tabletek wynosi: 50,16 zł. Wy-
sokość dopłaty świadczeniobiorcy (odpłatność dla pacjenta) dla Valsacor 320 mg 28 tabletek wynosi: 24,93 zł. *Pełna informacja zawarta jest w Charakterystyce Produktu Leczniczego. 
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