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Wojciech 
Giedrys

redaktor naczelny

Drodzy 
Czytelnicy

„Naturalne odchudzanie”, „20 kg w!miesi"c”, 
„usu# paso$yty”, „spala t%uszcz 24 h na dob&”, 
„schudnij bez 'wicze# i!diety”. Cudownym 

miksturom towarzyszy aura tajemniczo(ci. Lekarze 
jakoby ukrywaj" ich istnienie, a!aptekarze zdradzaj" 
ich nazwy tylko zaufanym pacjentom. I!tak jest od lat. 
Interes si& kr&ci, a!pacjenci nabijani s" w!butelk&.

Ci, którzy stoj" za tymi k%amstwami i!oszustwami, 
np. „na prezenterk&”, która schud%a w!ekspresowym 
tempie lub pozby%a si& paso$ytów, doskonale znaj" nasze 
s%abe strony, $eruj" na naszej naiwno(ci i!wykorzystuj" 
brak regulacji, a!przede wszystkim brak kontroli rynku 
„preparatów zdrowotnych”. Bez jakichkolwiek wyrzutów 
sumienia potra)" wcisn"' kit osobom, które walcz" 
ze (mierteln" chorob" i!ow" „cudown" mikstur&” 
traktuj" jako swoj" ostatni" desk& ratunku.

Czy co( da si& z!tym zrobi'? S" dwa rozwi"zania: 
konsekwentne edukowanie pacjentów i!karanie 
przest&pców. Je(li chodzi o!edukacj&, ogromn" rol& 
do spe%nienia maj" tutaj tak$e farmaceuci. Wiem, $e 
to nie jest %atwe, bo pacjenci po kolejnym obejrzeniu 
reklamy przychodz" do aptek z!przekonaniem, $e wiedz" 
o!danym preparacie wi&cej ni$ farmaceuta, który ma im 
tylko przynie(' opakowanie i!pobra' za nie zap%at&.

Pacjenci to szczególny rodzaj konsumentów, którzy 
wymagaj" specjalnej ochrony ze strony w%adz publicznych. 
Tyle teoria. W!praktyce wiemy, jak jest. Je(li nie b&dzie 
stworzony system (cigania $eruj"cych na nich oszustów 
i!dotkliwych kar (od blokowania stron WWW po wysokie kary 
)nansowe), to pacjenci nadal b&d" nara$ani na utrat& zdrowia 
i!$ycia w!imi& pomna$ania maj"tków przez przest&pców.

Odwied! Portal Farmaceuty
www.aptekarski.com 

Wydawca
!wiat Zdrowia S.A.

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

Redaktor naczelny 
Wojciech Giedrys 

wojciech.giedrys@neuca.pl

Reklama
Ewelina Cichacka-#$tkowska

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

Redakcja
redakcja@magazynaptekarski.com.pl

Fotoedycja 
NEKK

Zdj"cia 
iStock

Ok#adka
NEKK

 
Projekt gra$czny

www.iqid.pl

Sk#ad i #amanie 
NEKK Sp. z o.o. 
www.nekk.pl 

Druk 
Toru"skie Zak%ady Graficzne ZAPOLEX

Redakcja nie zwraca materia%ów niezamówionych, 
zastrzega sobie prawo do redagowania otrzymanych 

tekstów oraz zmiany ich tytu%ów i nie odpowiada 
za tre&' zamieszczanych reklam. 

Redakcja mo(e odmówi' zamieszczenia reklamy 
bez podania przyczyny.

M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  L I P I E C ! S I E R P I E "  2 0 2 1 5 

o d  r e d a k c j i



6 P A G I N A
w  p i g u ! c e

M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  |  L I P I E C " S I E R P I E #  2 0 2 1

7
M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  L I P I E C " S I E P I E #  2 0 2 1
s p i s  t r e $ c i6

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

12rentgen miesi&ca
„ R o z p u s z c z a  t ! u s z c z  j a k  s z a l o n y ”  1 2 |  S z c z e p i e n i a 
w % a p t e k a c h .  A % c o  z % g r y p & ?  1 8 |  P o p r a w i a n i e  p r o g r a m u  2 4 |
D e t e r m i n a c j a  i % s k u t e c z n o $ '  g o s t y ( s k i c h  f a r m a c e u t ó w  3 0 |

33marketing, prawo i%regulacje
A p t e k a r s k a  S z k o ! a  Z a r z & d z a n i a  3 3 |  U o Z F :  z m i a n y 
w % d o k u m e n t a c j i  a p t e c z n e j  3 4 |

43p a t e n t  n a  z d r o w i e
K o s m e t y k i  p r z e c i w s ! o n e c z n e  4 3 |  K o b i e t a  w % z m i a n i e . 
J a k  n a  d ! u ) e j  w y t r z y m a '  z e  z m i a n & ?  4 6 |  J a k  s t o s o w a ' 
l e k i  n a  h e m o r o i d y ?  4 8 |  L e k i  p s y c h o t r o p o w e 
w % p r a k t y c e  a p t e k a r z a  5 0 |  * o ! & d e k  n a  w a k a c j a c h  5 4 |

38receptura apteczna
M a $ c i  z a w i e s i n y  i % r o l a  m i k r o n i z a c j i  3 8 |  W i t e p s o l  –
p o d ! o ) e  d o  z a d a (  s p e c j a l n y c h  4 0 |

56recepta na czas wolny
K r z y ) ó w k a  5 6 | 



w  p i g u ! c e 7

mgr farm. 
Marek Tomków

Po kolejnych 
skre!leniach dni 
w"aptecznym gra#ku 
nadszed$ wymarzony 
czas urlopu. Bez 
maseczki, za to 
z"przywilejem zasiadania 
w"restauracyjnym 
ogródku.

Zrobi!em ju" nawet jedno podej#cie 
w$czerwcu, planuj%c wyjazd do 
Budapesztu. Hotel znaleziony bez 

trudu, walizka spakowana, po prostu plan 
idealny. Niestety nie wzi%!em pod uwag&, 
"e Viktor Orbán nie jest gotów na moje 
odwiedziny i$nie wyra"a zgody na przyjazd 
go#ci, chyba "e chc% sp&dzi' dwa tygodnie 
na kwarantannie. Dobrze, "e mam "on&, 
która ten prosty fakt odkry!a, bo wakacje 
faktycznie by!yby niezapomniane.

Alternatyw% by! krótki wyjazd nad polskie 
morze. Krótki, bo w$zestawieniu cenowym 
Gdyni z$Dubajem ten ostatni jawi si& 
jako wyj%tkowo tani. U$nas dwa dorsze 
w$barze na pla"y ko(cz% si& zaci%gni&ciem 
chwilówki, trzy – kredytu hipotecznego, 
a$niewielka porcja "eberek chodzi w$cenie 
u"ywanego samochodu. Kolega prawie 
si& rozp!aka!: jego kotlet wieprzowy by! 
tak niewielki, "e by' mo"e pochodzi! ze 
#winki, tyle "e – nomen omen – morskiej.

Podobno kiedy#, "eby zaimponowa' 
kobiecie maj%tkiem, trzeba by!o mie' 
ekskluzywn% i$megadrog% fur&. Dzisiaj 
wystarczy kupi' kilogram czere#ni i$zazdro#' 
bli)nich nie ma ko(ca. Cena podobna. 
No, ale czego cz!owiek nie zrobi, "eby 
móc spokojnie le"e' na pla"y, maj%c 
do wyboru w$wodzie albo glony, albo 
sinice. Ba!tyk to zreszt% jedyne morze, 
w$którym morsowanie mo"na uprawia' 
do lipca. A$ja i$tak je uwielbiam.

Aptekarze, którzy podró"uj% na wakacjach, 
bez wzgl&du na to, czy jad% w$Polsk&, czy 
na zagraniczne woja"e, te" maj% swoje 
charakterystyczne upodobania. W$trakcie 
podró"y nigdy nie kupuj% leków na stacjach 
benzynowych. Nawet gdyby mieli cierpie' 
z$bólu. Nie kupi% i$ju". Najcz&#ciej maj% 
swoje zapasy, w$których jest mniej wi&cej 
po!owa asortymentu apteki, tak na wszelki 
wypadek. Wszelki wypadek oznacza: ból 
g!owy, ból gard!a i$przeszczep nerki. Zestaw 
kremów ochronnych, przed opalaniem, 
po opalaniu i$w$trakcie opalania. Do tego 

pianki, ma#ci i$"ele, gdyby mimo wszystko 
s!oneczko przypiek!o zbyt mocno. Jaki# 
przypadkowy antybiotyk, jedenasto-
cz&#ciowy zestaw przeciwbiegunkowy, 
komplet na zapalenie p&cherza i$inne takie.

Zdarza si& jednak, "e mimo sporej ilo#ci 
medykamentów w!asnych trzeba wst%pi' 
do miejscowej apteki. Aptekarz na wczasach 
po wej#ciu zwykle rozgl%da si& ciekawie 
dooko!a. Metodycznie ocenia lokal, porów-
nuj%c go z$aptek%, w$której pracuje. Rzut oka 
na pó!ki, ekspozycje w$ekspedycji, czasem 
porównanie cen. U#miech satysfakcji, kiedy 
maj% dro"ej ni" „u$nas”. W$kolejce czekamy 
grzecznie, "adnego tupania i$stukania 
kluczykami od samochodu o$blat. Nie 
rób drugiemu, co tobie niemi!e. Czasem 
prosimy o$konkretny preparat, a$czasem 
podajemy pe!n% skomplikowan% nazw& 
chemiczn%, pod#wiadomie sugeruj%c, "e 
te" znamy si& na lekach. Z$tajemniczym 
u#miechem podajemy kod do recepty 
pro autorae lub pro familiae. Zawsze 
z$szacunkiem dla kole"anek i$kolegów, 
którzy chwilowo urlopu nie maj%. Je#li za 
plecami nie ma t!umu pacjentów, zdarza 
si& nawi%za' pogaw&dk& w$stylu: jak tam 
e-recepta, P1 si& nie zawiesza? Dzielicie 
opakowania, jak nie wykupi% w$pierwszym 
miesi%cu? Jest mi!o i$sympatycznie.

Oczywi#cie troch& inaczej to wygl%da, gdy 
jeste#my za granic%. Farmaceuci wsz&dzie 
s% kulturalni. Zdarzy!o mi si& rozmawia' 
z$aptekark% z$Portugalii. Próbowa!em 
kupi' co# przeciwzapalnego, podaj%c 
ró"ne substancje, po angielsku, po 
!acinie i$nic. Wci%" odpowiada!a 
„ibuprofen”. Mówi%c szczerze, dopiero 
po chwili zrozumia!em, "e to, co u$nas 
reklamuj% przed serialami, u$nich 
jest dost&pne wy!%cznie z$przepisu 
lekarza, a$prosz%c o$ketoprofen bez 
recepty, wygl%dam na kosmit&.

Wakacje s% pi&kne. Jeszcze tylko kilka 
sel*ków, jaki# wpisik na fejsie i$mo"na 
wraca' do pracy. Wreszcie spokój.

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

Zamieni& porsche 
na dorsze
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Bez umów „na g!b!”
Druga cz!"# odbywa$a si! pod okiem 

przedstawicieli innych zawodów medycz-
nych, g$ównie ratowników medycznych 

i%piel!gniarek. Nic w%tym zaskakuj&cego, poniewa' 
podczas szkolenia praktycznego mieli"my cz!"# 
po"wi!con& pierwszej pomocy oraz cz!"# 
dotycz&c& sporz&dzania szczepionek i%#wiczyli"my 
wykonywanie iniekcji.

Przygotowanie szczepionek polega na odpo-
wiednim pobraniu produktu leczniczego z%(olki 
i%nast!pnie jego rozcie)czeniu (proporcje s& ró'ne 
w%zale'no"ci od producenta szczepionki). W%ten 
sposób mo'na wcze"niej przygotowa# sobie 
zestawy pod pacjenta, co jest szczególnie 
pomocne, je"li jeste"my w%stanie przewidzie# 
liczb! szczepionych pacjentów. Liczba farma-
ceutów obecnie wykonuj&cych szczepienia 
w%porównaniu z%liczb& osób, które odby$y kurs, 
nie jest imponuj&ca. Szybko okaza$o si!, 'e nowa 
grupa szczepi&cych (sk$adaj&ca si! nie tylko 
z%farmaceutów) by$a sk$onna pracowa# za bardzo 
niskie stawki, je"li we*miemy pod uwag! warto"# 
wyceny "wiadczenia.

9 czerwca 2021 r. wesz$o w%'ycie Rozporz&dzenie 
Ministra Zdrowia z%dnia 4 czerwca 2021 r. zmienia-
j&ce rozporz&dzenie w%sprawie szczegó$owych 
wymogów, jakim powinien odpowiada# lokal 
apteki (Dz.U. 2021 poz. 1035), które reguluje 
zasady, na jakich szczepienia b!d& mog$y si! 
odbywa# w%aptekach. Rozporz&dzenie dopuszcza 
"wiadczenie us$ugi w%pokoju administracyjno-
-szkoleniowym lub w%wydzielonym miejscu w%izbie 
ekspedycyjnej. Je"li apteka nie b!dzie mia$a 
mo'liwo"ci lokalowych na organizacj! takiego 
miejsca, to szczepienie b!dzie mog$o si! odbywa# 
poza godzinami otwarcia apteki. Niestety brak jak 
dot&d kluczowej informacji o%sposobie rozliczania 
"wiadczenia przez NFZ.

Niejasny pozostaje równie' sposób rozliczania 
us$ugi z%osobami (zycznie "wiadcz&cymi us$ug! 
szczepienia w%aptece, czyli z%farmaceutami. Na 
razie pewne jest to, 'e "wiadczeniodawc& b!dzie 
apteka, a%nie pojedynczy farmaceuta. Co zrobi#, 
'eby nie wpakowa# si! w%wi!cej obowi&zków 
w%ramach etatu i%tej samej pensji? Jedyn& drog& 
jest ustalenie jasnego zakresu obowi&zków, 
spisanie dodatkowej umowy (np. umowa-zlecenie 
czy umowa o%dzie$o) lub za$o'enie dzia$alno"ci 
gospodarczej i%"wiadczenie us$ugi w%ramach 
kontraktu. Umowy „na g!b!” nie gwarantuj& 
niczego i%mo'e si! okaza#, 'e rzeczywisto"# 

rozminie si! z%obietnicami. Cz!sto s$ysz! pytanie: 
a%co, jak kto" mi ka'e? Poprosi$abym w%takim 
wypadku o%polecenie s$u'bowe na pi"mie, aby nie 
dopu"ci# do sytuacji, 'e jedyny argument, jaki 
mamy, to s$owo przeciwko s$owu.

Podobna panika zreszt& dotyczy kontroli organów 
nadzoruj&cych i%zalece) pokontrolnych. Osoba 
kontroluj&ca nie mo'e powo$ywa# si! na swoje 
widzimisi! i%tak naprawd! wi&'&ce s& te zalecenia, 
które znajduj& si! w%protokole pokontrolnym. Mamy 
równie' prawo do odwo$ywania si! od decyzji, je"li 
si! z%nimi nie zgadzamy. Identyczna sytuacja dotyczy 
nak$adanych kar – nawet je"li procedura wygl&da 
tak, 'e najpierw trzeba kar! zap$aci#, a%dopiero 
pó*niej mo'na si! od na$o'onej kary odwo$a# – je"li 
jeste"my przekonani o%swojej racji i%mamy ku temu 
podstawy, nie warto tego tak zostawia#. Oczywi"cie 
zdaj! sobie spraw!, 'e "rodowisko aptekarskie jest 
bardzo hermetyczne, jednak ci&g$y strach przed 
w$asnym cieniem prowadzi donik&d.

Istnieje szansa, 'e katalog us$ug "wiadczonych 
przez farmaceutów zostanie rozszerzony. Natu-
ralnym „przed$u'eniem” nabytej podczas szkolenia 
ze szczepie) wiedzy by$oby wykonywanie 
szczepie) przeciw grypie, które s& zdecydowanie 
$atwiejsze (szczepionki przeciw wirusowi grypy 
wyst!puj& w%postaci gotowych ampu$kostrzy-
kawek, nie trzeba przygotowywa# rozcie)cze), co 
u$atwia i%przyspiesza ca$y proces). Warto wi!c czas 
oczekiwania na pe$ne wdro'enie pierwszego 
"wiadczenia dopuszczonego w%aptekach 
po"wi!ci# na przemy"lenie przynajmniej kilku 
kwestii. Najwa'niejsz& z%nich z%punktu widzenia 
osoby "wiadcz&cej us$ug! jest: jak nie dopu"ci# do 
sytuacji, w%której na wprowadzeniu us$ug zyskaj& 
wszyscy oprócz osób "wiadcz&cych te us$ugi. 
Uwielbiamy porównywa# si! do lekarzy i%mo'e to 
dobrze, poniewa' w%tym przypadku mogliby"my 
si! od nich wiele nauczy#.

mgr farm.  
Paulina Front

Szkolenia ze szczepie! 
przeciwko COVID-19 

podzielone by"y na dwie 
cz#$ci: teoretyczn% 
i&praktyczn%. Cz#$' 

teoretyczna odbywa"a si# 
zdalnie – udost#pnione 

by"y wcze$niej 
przygotowane materia"y 

i&trzeba by"o zaliczy' test. 
Po zaliczeniu testu 

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

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

Stosunkowo ch!odna wiosna 
i%brak tak wdzi#cznych 
medialnie fal upa!ów 
sprawi!y, "e w%farmacji 
niewiele mówi!o si# 
na temat przechowywania 
leków lodówkowych 
w%czasie wysokich 
temperatur. Mimo wszystko 
jednak ten rok musz# 
zaliczy& do wyj$tkowych, 
je'li chodzi o%generalne 
zainteresowanie personelu 
medycznego zapewnieniem 
tzw. zimnego !a(cucha 
dostaw farmaceutyków.

„Winne” temu s! oczywi"cie szcze-
pionki przeciw COVID-19, o#których 
szczególnych warunkach przecho-

wywania i#transportu s$ysza$ pewnie ka%dy. 
Utrzymanie w$a"ciwej temperatury leków 
termolabilnych jest zadaniem farmaceutów na 
ka%dym etapie dystrybucji. Wymagania stawiane 
hurtowniom i#aptekom przez przepisy prawa s! 
ró%ne, ostatecznie jednak sprowadzaj! si& 
zawsze do odpowiedzialno"ci i#poczucia 
rozs!dku. Podsumujmy zatem najwa%niejsze 
zasady post&powania – dekalog leków 
lodówkowych.

1. KONTROLUJ DOSTAWY.

W#relacjach biznesowych dostawca–odbiorca 
opieramy si& na zaufaniu, wiedz!c, %e po obu 
stronach s! osoby maj!ce "wiadomo"' 
i#poczucie odpowiedzialno"ci. Nie zaszkodzi 
jednak mówi' sobie „sprawdzam” w#kluczowych 
momentach. Wery(kujmy zatem, czy dostar-
czany do naszej placówki towar zosta$ przetrans-
portowany w#nale%ytych warunkach.

���3267Ē38-�35$:,'â2:2�
Z DOSTARCZONYM TOWAREM.

Zadbajmy o#szybkie i#bezproblemowe przyj&cie 
leków lodówkowych. Przerwa w#zimnym 
$a)cuchu powinna by' mo%liwie najkrótsza, a#lek 
po niezb&dnej wery(kacji niech od razu tra( do 
odpowiedniej lodówki. 

3. PRZECHOWUJ W SPRAWNYM 
85=č'=(1,8�:(�:â$Ħ&,:<0�0,(-6&8�

Nasze lodówki i#ch$odnie powinny spe$nia' 
wymogi dotycz!ce przechowywania leków, 
a#przede wszystkim by' sprawne i#niezawodne. 
Nim zainwestujemy w#odpowiednie urz!dzenia, 
po"wi&'my czas na okre"lenie wymaga), 
a#nast&pnie wybierzmy sprz&t, który je spe$nia. 
Krótko mówi!c: urz!dzenia zimnego $a)cucha ze 
wzgl&du na kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
jako"ci leków i#tym samym bezpiecze)stwa 
pacjenta musz! zosta' poddane kwali(kacji.

���=$'%$-�2�(1(5*,Ē�'/$�85=č'=(1,$�
&+â2'1,&=(*2�

Nawet najdoskonalsze urz!dzenie ch$odnicze 
nie spe$ni swojej roli, je"li nie dostarczy si& mu 
energii. A#przerwa w#jej dostawie spowodowana 
awari! zawsze jest mo%liwa i#wydaje si&, 
%e zwykle zdarza si& w#najmniej oczekiwanym 
momencie. Dlatego wa%ne jest zapewnienie 
alternatywy w#postaci zapasowego *ród$a 
energii lub innego sposobu przechowania 
produktów termolabilnych w#czasie awarii (np. 
w#termoizolacyjnych opakowaniach ch$odzo-
nych pasywnie wk$adami ch$odniczymi).

���0,(5=��5(-(6758-��021,7258-�

Utrzymanie nale%ytej temperatury jest najistot-
niejsze, ale sk!d wiedzie', %e jest ona w$a"nie 
nale%yta? W#tym celu musimy j! mierzy', do 
czego niezb&dne s! kwali(kowane i#regularnie 
kalibrowane termometry. A#poniewa% zmierzon! 
temperatur& nale%y równie% odnotowa', 
najlepiej w#regularnych odst&pach czasowych 
o#ka%dej porze dobry, w$a"ciwe jest stosowanie 
automatycznych termorejestratorów lub 
odpowiedniego systemu monitoruj!cego. 
Dobrze jest te% zna' rozk$ad temperatur 
w#naszym urz!dzeniu – na to pytanie odpowie 
nam jego mapowanie.

���.216(5:8-�,�.$/,%58-�

Ka%dy sprz&t wymaga regularnej konserwacji 
i#przegl!du, by sprawnie dzia$a$. Dotyczy to nie 
tylko samego urz!dzenia ch$odniczego, ale 
tak%e stosowanych do pomiaru temperatury 
narz&dzi pomiarowych i#zapisuj!cych.

Dekalog leków lodówkowych
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Wraz z!czasem magazynowania leków zimnego 
"a#cucha wzrasta ryzyko nara$enia na nieprawi-
d"owe warunki. Wynika to nie tylko z!prostego 
rachunku, $e raz na jaki% czas zdarza si& awaria. 
Wp"yw na jako%' sk"adowanego w!lodówce 
leku mog( te$ mie' standardowe wahania 
temperatury wynikaj(ce chocia$by z!cz&stego 
otwierania drzwi urz(dzenia ch"odniczego. 
Zadbajmy wi&c o!to, by nasz zapas leków 
lodówkowych rotowa" stosunkowo cz&sto, 
a!przede wszystkim $eby w!pierwszej kolej-
no%ci wydawany by" towar starszy.

���=$'%$-�2�.203(7(1&-(��

Nawet najdoskonalszy sprz&t nie wystarczy, 
gdy obs"uguj(cym go osobom brakuje wiedzy 
i!do%wiadczenia. Zadbajmy o!nale$yte 
szkolenia dla naszego zespo"u i!regularnie 
sprawdzajmy jego kompetencje, aby mie' 
pewno%', $e ka$da osoba operuj(ca z!lekiem 
lodówkowym wie dok"adnie, co, kiedy i!jak 
zrobi'. B&dzie to szczególnie pomocne 

zw"aszcza w!sytuacjach kryzysowych,
np. podczas wyst(pienia alertu zerwania 
zimnego "a#cucha, spowodowanego 
chocia$by przerw( w!dostawie energii.

���635$:1,(�:<'$-�/(.�, �=$%(=3,(&=�
*2�1$�'$/6=č�'52*Ē�

Podobnie jak przy przyj&ciu leków lodówko-
wych, sprawne dzia"anie niezb&dne jest tak$e 
przy ich wydaniu, tak aby zapewni' mo$liwie 
najkrótszy czas przebywania produktu poza 
zimnym "a#cuchem. Zabezpieczmy wydany 
lek na czas jego dalszej drogi, pakuj(c go 
w!odpowiednie termoopakowanie. Zwró'my 
uwag& osobie odbieraj(cej lek na konieczno%' 
dalszego zachowania szczególnych warunków.

����'2.80(178-�=:527�

Lek nie rotuje i!chcemy go zwróci' dostawcy? 
Pami&tajmy, $e zwrócony produkt mo$e 
podlega' redystrybucji do innej placówki, 
z!której ostatecznie tra)  do potrzebuj(cego go 
pacjenta. By jednak nasz dostawca móg" 
zwrócony produkt dopu%ci' do ponownej 
sprzeda$y, nie wystarczy tylko odpowiednia 
data jego wa$no%ci. Otrzymuj(cy zwrot musi 
upewni' si&, $e produkt by" przechowywany 
i!transportowany w!nale$ytych warunkach. 
Dlatego tak wa$ne jest, by dokumentowa' 
zapewnione przez nas warunki oraz przed-
stawi' je na $yczenie naszego dostawcy.

Oszu%ci w!pandemii
52 mln wadliwych masek ochronnych, zestawów testo-
wych i!$elów dezynfekuj(cych skon) skowanych w!2020 r.
– to efekt dzia"a# OLAF, czyli Europejskiego Urz&du ds. 
Nadu$y' Finansowych. Ta liczba zdaje si& potwierdza' 
czarne scenariusze zak"adaj(ce, $e ró$nej ma%ci oszu%ci 
b&d( chcieli zyska' na pandemii krocie. OLAF zwróci" 
uwag& m.in. na d"ugie "a#cuchy po%redników tworzone 
po to, by ukry' to$samo%' oszustów. Do%' napisa', $e 
w!ci(gu tylko jednego tygodnia pandemii aresztowano 
blisko 300 osób i!zaj&to 9 mln produktów, których warto%' 
oszacowano na ponad 23 mln dolarów. W! ostatnich 
miesi(cach wykryto te$ i! zablokowano dzia"anie ponad 
113 tys. podmiotów podszywaj(cych si& pod internetowe 
apteki lub posiadaj(cych w! internecie strony oferuj(ce 
medykamenty.

W !PIGU*CE
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Przygotowała: Małgorzata Grosman

Błędy przy realizacji recept
Na początku roku NFZ zbadał, jakie błędy popełniali lekarze i farmaceuci przy  
wystawianiu  i realizacji recept. Jeśli chodzi o lekarzy, najczęstszymi błędami było 
nieprzestrzeganie wskazań refundacyjnych, braki w dokumentacji medycznej 
oraz rozbieżność między dawkami leków w  dokumentacji medycznej a  tymi 
na receptach. W aptekach ujawniono natomiast następujące błędy: realizację 
recept przez osobę nieposiadającą właściwych kwali� kacji, brak pieczątki 
i  podpisu osoby przyjmującej receptę i  sporządzającej lek lub dokonującej 
poprawek na recepcie, brak potwierdzenia na recepcie uprawnień dodatko-
wych pacjenta czy brak potwierdzenia przekroczonej dawki maksymalnej 
dobowej bądź jednorazowej w przypadku leków z grupy IN lub IIP.

Autentyczne? Jak 
sprawdzić?
GIF przygotował publikację „Przewodnik – wery� kacja autentyczności 
produktów leczniczych, wymagania i wyjaśnienia”. Przewodnik ma przybliżyć 
zasady wery� kacji autentyczności leków podmiotom odpowiedzialnym, 
wytwórcom produktów leczniczych, przedsiębiorcom prowadzącym dzia-
łalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej oraz osobom 
uprawnionym i upoważnionym do wydawania produktów leczniczych. Ma 
też stanowić uzupełnienie wiedzy dotyczącej tzw. dyrektywy antyfałszyw-
kowej. Tymczasem szacuje się, że na całym świecie przedmiotem handlu są 
podrobione produkty farmaceutyczne o wartości 4 mld euro.

Spóźniona dobra wiadomość
To dobra wiadomość, choć bardzo, bardzo spóźniona – resort zdrowia powrócił 
do tematu częstotliwości publikowania obwieszczenia refundacyjnego. Proponuje 
ogłaszać je co trzy, a nie co dwa miesiące. Różnica niby nieduża, jednak w skali roku 
ograniczająca z sześciu do czterech liczbę obwieszczeń, a tym samym momentów, 
w  których z  powodu zmian cen urzędowych leków apteki mogą ponosić straty. 
Pisaliśmy wielokrotnie, jak bardzo dotkliwe bywają to straty i  jak bardzo niezrozu-
miałe są tak częste zmiany obwieszczeń. No to mamy sukces, choć spóźniony, bo 
ministerstwo przyznało, że dotychczasowe rozwiązanie się nie sprawdza, już grubo 
ponad rok temu – na początku pandemii.

F L E S Z

Marże są dodatnie, więc…
Nie zanosi się natomiast na nadejście kolejnej zmiany, również bardzo oczeki-
wanej przez apteki i farmaceutów. Chodzi o wysokość marż na leki refundowane. 
Farmaceuci nie mają wątpliwości, że są one za niskie. Stanowisko samorządu apte-
karskiego poparła rok temu � rma IQVIA badająca rynek apteczny. Ministerstwo 
nie widzi jednak potrzeby zmian w tym zakresie – uważa, że obecne marże są… 
dodatnie, więc apteki na nich zyskują. Tak w każdym razie odpowiedział wicemi-
nister Maciej Miłkowski na poselską interpelację w sprawie marż, powołując się 
z kolei na raport NFZ. Bo marże – jak należy rozumieć – mogłyby być ujemne?
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„Naturalne 
odchudzanie”, „20 kg 

w miesiąc”, „usuń 
pasożyty”, „oczyść 

jelita”, „bez efektu jo-jo”, 
„zmniejsz łaknienie”, 

„bez wzdęć i zaparć”, 
„spala tłuszcz 24 h na 

dobę”, „schudnij 
w domu – bez ćwiczeń 
i diety”, „jedna kapsułka 

dziennie na czczo”… 
Czy naprawdę nie da 
się zatrzymać zalewu 

takich reklam 
w internecie? Kiedy 

w końcu państwo 
powie „stop” 
kłamstwom 

w internetowym 
handlu „lekami”?

„Rozpuszcza tłuszcz  
jak szalony”

Lubiana i znana z telewizji 
twarz, najlepiej osoba, 
która kojarzy się choć 

odrobinę z dbaniem o zdrowie 
lub dietetyką, aktywna 
w internecie i mówiąca 
publicznie o swoich problemach 
zdrowotnych. To doskonały 
bohater (a raczej o� ara) 
fałszywej reklamy „cudownego” 
preparatu. Ewa Drzyzga pasuje 
idealnie. Jest znaną prezenterką 
(prowadziła talk-show „Rozmowy 
w toku”). Kojarzy się z dbaniem 
o zdrowie (była gospodynią 
programu medycznego 
„36,6°C”). Obserwuje ją blisko 
37 tys. osób na Instagramie, 
gdzie czasem zdobywa się na 
wyznania dotyczące swoich 
problemów zdrowotnych. 
Właśnie na Instagramie pojawiło 
się niedawno oświadczenie 
Drzyzgi następującej treści:

„Udostępniajcie, proszę. NIE 
WIERZCIE REKLAMIE preparatu 
KETOMORIN. Od jakiegoś czasu 
w mediach społecznościowych 
krąży całkowicie ZMYŚLONY 
WYWIAD, który sugeruje, że 
schudłam dzięki tym tabletkom. 
Nie kupujcie ich. NIE dajcie się 
nabrać na ten fałszywy tekst. 
Skoro ktoś bez mojej zgody 

wykorzystuje mój wizerunek 
i publikuje nieprawdziwy wywiad, 
to śmiem twierdzić, że chce 
wyłudzić od potencjal-
nych klientów pieniądze.
Nie znam tego preparatu,
nie wiem, jak działa i czy
de facto nie szkodzi zdrowiu”.

Ale takich gwiazd i celebrytów, 
którzy w ostatnich latach stali 
się bohaterami zmyślonych 
materiałów marketingowych, 
było znacznie więcej. Wystarczy 
wpisać w wyszukiwarkę 
frazy „o� ara reklamy”, „o� ara 
oszustów” i mamy długą listę, 
na której znalazły się m.in. 
Ewa Chodakowska, Agata 
Młynarska, Ewa Wachowicz, 
Martyna Wojciechowska, 
Agnieszka Chylińska, Anna 
Guzik, Małgorzata Rozenek-
-Majdan, Monika Olejnik, 
Małgorzata Kożuchowska, Anna 
Lewandowska czy Anna Mucha. 
Zwykle chodzi o suplementy 
odchudzające, „rozpuszczające 
tłuszcz jak masło” lub „sekrety 
idealnej � gury”, bądź też 
preparaty na pasożyty. „Boha-
terki” tych reklam publicznie 
dementują swój związek 
z owymi produktami. I zazwyczaj 
na tym te sprawy się kończą. 

Przeważnie nie tra� ają one do 
organów ścigania. Dlaczego?

To już drugi raz, kiedy Drzyzga 
stała się o� arą oszustów. Kilka 
lat temu posłużyli się oni jej 
wizerunkiem w reklamie prepa-
ratu na pasożyty. Wtedy jednak 
nie udało się złapać sprawców. 
„W pierwszej instancji prokuratura 
umorzyła sprawę, nie dopatrując 
się znamion szkodliwości czynu. 
Odwołałyśmy się, mówiąc, że 
boimy się o zdrowie osób, które 
preparat kupiły, bo nie wiemy, co 
to jest, kto to sprzedaje, a produkt 
był opatrzony naszymi nazwi-
skami” – powiedziała Drzyzga.

W drugim przypadku może być 
podob nie. Tym bardziej że zaraz 
po tym, jak prezenterka wydała 
oświadczenie, zmyślony wywiad 
zniknął z internetu. „Oszuści 
działają szybko. Tuż po moim 
oświadczeniu nie było śladów po 
wywiadzie ze mną. Popełniłam 
błąd, bo mogłam najpierw 
poprosić moich informatorów 
o screeny, a dopiero później 
wydać oświadczenie. To nauczka 
na przyszłość” – zauważa Drzyzga.

Jak to wygląda w praktyce? Najle-
piej posłużyć się przykładami.

SUPLEMENTAMI DIETY 
W RAKA

Tygodnik „Polityka” (proceder 
został opisany w artykule „Łania 
nie za tania”, nr 24 z 8 czerwca 
2021 r.) przeprowadził śledztwo 
dziennikarskie dotyczące 
suplementu diety Purtier 
Placenta, „tajemniczego prepa-
ratu z komórkami macierzystymi”, 
który jakoby wzmacnia organizm 
oraz pomaga w walce z rakiem. 
Artykuł przedstawia historie kilku 
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„W pierwszej instancji 
prokuratura umorzyła 
sprawę, nie dopatrując 
się znamion 
szkodliwości czynu. 
Odwołałyśmy się, 
mówiąc, że boimy się 
o zdrowie osób, które 
preparat kupiły, bo nie 
wiemy, co to jest, kto 
to sprzedaje, a produkt 
był opatrzony naszymi 
nazwiskami” – mówi 
Ewa Drzyzga.
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chorych, którzy otrzymali ofertę 
na zakup suplementu diety. Ceny 
zaczynają się od 12,6 tys. zł.

Jak jest sprzedawany ten 
suplement diety? Za pomocą 
siatki marketingowej. Sprzeda-
jący – przedstawiający się jako 
naturoterapeuci – nazywają 
Purtier Placenta cudownym 
eliksirem, trudno dostępnym 
i tajemniczym, a żeby uwiary-
godnić rekomendacje preparatu, 
przekazują liczne kontakty 
do osób, które na swoim 
przykładzie chętnie opowiedzą 
o efektach kuracji. Można się 
z nimi umówić na spotkanie lub 
wysłuchać historii uzdrowień 
w internecie. Przemysław 
z Kłobucka opowiada, że 
chorował na raka jelita grubego, 
miał przerzuty na wątrobie, ale 
gdy przyjął komórki macierzyste, 
choroba zaczęła ustępować.

Purtier Placenta to suplement 
diety z kategorii żywności 
funkcjonalnej – tak opisują go 
polscy sprzedawcy. Zawiera 
rośliny, substancje mineralne 
(m.in. awokado, aloes, pestki 
białej truskawki i storczyka 
himalajskiego), a także tajemniczą 
substancję – swoisty „eliksir 
odmładzania”, czyli kwasy nukle-
inowe z komórek macierzystych 
pozyskiwanych z łożysk łań jeleni 
zamieszkujących Nową Zelandię.

Twórcą preparatu jest doktor 
medycyny i marketingu
z Singapuru Lee Boom Hong, 
założyciel � rmy Riway. „Polityka” 
skontaktowała się z reporterką 
„Straits Times” Charmaine Ng, 
która w 2019 r. opisała bezprawne 
działania konsultantów Riway. 
Reporterka była zdziwiona, 
że  Purtier Placenta dotarła do 
Polski i oszustwa na jej temat są 
wmawiane naszym chorym. 

– W Singapurze można łatwo 
kupić podobne specy� ki po
60 dol. [ok. 160 zł], ale 
Riway sprzedaje Placentę 
tylko na zamkniętych 
spotkaniach – powiedziała 
„Polityce”. – Klienci dowiadują 
się o nich pocztą panto� ową 
od przyjaciół, krewnych lub 
reklamujących się na Facebooku 
przedstawicieli handlowych. Ci, 
którzy zakupią produkt, sami 
stają się jego sprzedawcami.

Suplementy diety przywożone 
do Polski na własny użytek 
nie podlegają przepisom 
ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia. Jeśli ilość 
wskazuje na niehandlowy 
charakter, nie obejmuje ich też 
kontrola sanitarna na granicy. 
W przypadku sprzedaży sytuacja 
jest inna. Importowane do Polski 
suplementy diety, żywność 
wzbogacana lub specjalnego 
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Jak ustali$a „Polityka”, 
Purtier Placenta nigdy 
nie zosta$a zg$oszona 

do GIS i%nie & guruje
na li'cie 'rodków 

spo(ywczych.
„O%Purtier Placenta nie 

wie w%Polsce (aden 
urz!d nadzoruj!cy 

rynek” – pisze tygodnik.

O B R Ó T  P O Z A A P T E C Z N Y

przeznaczenia musz! spe$nia) 
wymagania okre'lone
w%przepisach prawa (ywno'cio-
wego dla 'rodków spo(ywczych.

O%zamiarze ich wprowadzenia 
do obrotu nale(y powiadomi) 
G$ówny Inspektorat Sanitarny. 
Nie $!czy si* to z%obowi!zkiem 
dostarczania do urz*du np. 
wyników bada+ potwierdzaj!-
cych skuteczno') okre'lonego 
produktu. Je'li GIS nie ma 
zastrze(e+ do powiadomienia, 
wysy$a pismo, (e przyj!$ je do 
wiadomo'ci. W%przypadku 
w!tpliwo'ci mo(e przeprowadzi) 
post*powanie wyja'niaj!ce, 
czy produkt spe$nia wymagania 
prawa (ywno'ciowego. GIS mo(e 
te( za(!da) opinii np. jednostki 
naukowej polskiej lub unijnej, 
Urz*du Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i%Produktów Biobójczych lub 
Zespo$u ds. Suplementów Diety 
dzia$aj!cego w%ramach Rady 
Sanitarno-Epidemiologicznej.

Us$uga noty& kacji jest bezp$atna. 
Z%chwil! powiadomienia mo(na 
na w$asn! odpowiedzialno') 
wprowadza) produkt do obrotu. 
Jak ustali$a „Polityka”, Purtier 
Placenta nigdy nie zosta$a 
zg$oszona do GIS i%nie & guruje 
na li'cie 'rodków spo(ywczych. 
„O%Purtier Placenta nie wie 
w%Polsce (aden urz!d nadzoru-
j!cy rynek” – pisze tygodnik.

POLSKA 
WOLNOAMERYKANKA

O%tym, jakie patologie wyst*puj! 
na rynku suplementów diety, 
wiadomo od wielu lat. S! one 
dobrze zdiagnozowane. W%2017 r.
Najwy(sza Izba Kontroli 
przedstawi$a wyniki kontroli 
dotycz!cej rynku suplementów 
diety. Wnioski? Ochrona 
konsumentów to & kcja. Inspekcja 
sanitarna prowadzi kontrole 
dotycz!ce zaledwie cz*'ci 
rynku, a%w%licznych przypadkach 
sprzedawane suplementy diety 
nie s! badane. Narodowy Instytut 

Leków i%,ódzki Regionalny Park 
Naukowo-Technologiczny na 
zlecenie NIK zbada$y losowo 
wybrane suplementy diety.
Na 11 badanych prób w%czterech 
próbkach suplementów 
diety z%grupy probiotyków 
stwierdzono obecno') niewy-
kazanych w%sk$adzie szczepów 
drobnoustrojów. Równie( 
w%czterech próbkach poddanych 
badaniu stwierdzono ni(sz! ni( 
deklarowana na opakowaniu 
liczb* bakterii probiotycznych. 
Co wi*cej, w%jednej próbce 
wykryto zanieczyszczenie 
produktu – obecno') bakterii 
chorobotwórczych Enterococcus 
faecium, czyli tzw. bakterii 
ka$owych. Ich obecno') stwarza$a 
powa(ne zagro(enie dla 
zdrowia i%(ycia konsumentów.

NIK oceni$ jako nieskuteczny 
nadzór GIS nad organami 
inspekcji sanitarnej
odpowiedzialnymi za ka(dora-
zowe i%natychmiastowe elimino-
wanie z%obrotu niebezpiecznych 
produktów. Z%wybranych do 
kontroli 45 suplementów 
diety, które nie powinny by) 
wprowadzone do obrotu z%uwagi 
na zawarto') niedozwolonych 
sk$adników, a( 38 w%czasie bada+ 
kontrolnych NIK znajdowa$o si* 
w%sprzeda(y. Nawet po tym, gdy 
NIK wyst!pi$ w%tej sprawie do GIS, 
33 z%38 kwestionowanych suple-
mentów diety nadal znajdowa$y 
si* w%sprzeda( internetowej.

NIK sformu$owa$ obszerne wnioski 
i%wskaza$ konieczne zmiany:

– wprowadzenie systemu op$at za 
noty& kacj* suplementów diety;

– wprowadzenie systemu 
ostrzegania konsumentów przed 
niezbadanymi suplementami 
diety znajduj!cymi si* w%obrocie 
poprzez informowanie 
o%fakcie nienoty& kowania 
danego suplementu diety;

– uregulowanie procedur wyco-
fywania z%rynku przez producenta 

lub dystrybutora suplementów 
diety b!d- zaprzestania ich 
produkcji/dystrybucji i%rezygnacji 
z%wprowadzania do obrotu;

– ustalenie tzw. zerowego 
poziomu dla wybranych 
sk$adników suplementów 
diety, gdy takie sk$adniki, ze 
wzgl*du na ochron* (ycia lub 
zdrowia ludzkiego, uznane 
zostan! za niebezpieczne;

– podwy(szenie kar pieni*(nych 
dla podmiotów wprowadzaj!-
cych do obrotu niebezpieczne lub 
nielegalne suplementy diety do 
takiego poziomu, by zgodnie z%art. 
17 ust. 2 unijnego rozporz!dzenia 
nr 178/2002 by$y skuteczne, 
proporcjonalne i%odstraszaj!ce;

– podwy(szenie wysoko'ci 
kar pieni*(nych, jakie mog! 
by) na$o(one przez organy 
Pa+stwowej Inspekcji 
Sanitarnej na przedsi*biorc* za 
nieprzestrzeganie wymaga+ 
w%zakresie znakowania 'rodków 
spo(ywczych, w%tym w%zakresie 
prezentacji, reklamy i%promocji;

– monitorowanie reklam 
suplementów diety przez 
G$ównego Inspektora 
Sanitarnego i%prezesa UOKiK;

– wprowadzenie zakazu wskazy-
wania na etykietach, w%prezentacji 
i%reklamie na w$a'ciwo'ci 
zapobiegawcze, lecznicze 
lub uzdrawiaj!ce choroby 
ludzkie suplementów diety.

To tylko wybrane wnioski 
z%kontroli. Wi*kszo') z%nich nie 
znalaz$a odzwierciedlenia
w%nowych lub zmienio-
nych przepisach.

– Kwitnie nielegalny handel, 
a%inspekcji sanitarnej i%policji to 
nie interesuje. Jedyna nadzieja 
w%administracji celno-skarbowej, 
bo kto sprzedaje taki towar na 
terenie Polski, powinien odprowa-
dza) VAT – mówi cytowany przez 
„Polityk*” prof. Zbigniew Fija$ek 
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O B R Ó T  P O Z A A P T E C Z N Y

W 2020 r. głośno 
zrobiło się wokół 

pomysłu dodatkowej 
opłaty od reklam 

suplementów diety. 
Ministerstwo Zdrowia 

jednak prędko 
wycofało się z tego 

rozwiązania.

z Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego i podkreśla, że 
w Polsce od lat panuje wolnoame-
rykanka na rynku suplementów, 
zwłaszcza sprowadzanych z Azji 
lub Ameryki Południowej.

LEKI TYLKO Z APTEKI

Na konieczność uregulowania 
zasad reklamowania suple-
mentów diety od kilku lat zwraca 
uwagę Stowarzyszenie Leki Tylko 
z Apteki. Organizacja przeprowa-
dziła kampanię „Stop kłamstwom 
w internetowym handlu »lekami«”, 
opisując jedną z reklam, która 
w drastyczny sposób manipu-
lowała odbiorcami. Zwróciła 
się jednocześnie o interwencję 
do wszystkich instytucji, które 
powinny zainterweniować: do 
GIS, Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów, Komisji Etyki 
Reklamy, Federacji Konsumentów, 
Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych.

Efekt? Stowarzyszenie otrzymało 
wiele obszernych, ale wymijają-
cych odpowiedzi. W ślad za nimi 
nie poszły żadne realne działania. 
Żadna z instytucji nie była chętna 
i nie okazała się właściwa do 
zajęcia się tą sprawą. Urzędnicy 
ww. instytucji państwowych 
nie wykazali praktycznie 
żadnego zainteresowania ani 
troski o zdrowie obywateli.

Organizacja zwróciła uwagę, 
że największym problemem 
w przypadku reklam w internecie 
jest faktyczna i prawna jurysdykcja 
danego państwa nad serwerami, 
na których zamieszczane są takie 
treści. Postulowała jednocześnie 
o: zaostrzenie kar pieniężnych za 
reklamę środków spożywczych 
i produktów leczniczych 
(w szczególności za reklamę 
wprowadzającą w błąd), wprowa-
dzenie innego rodzaju restrykcji 
niż kary pieniężne, wprowadzenie 
procedur współpracy pomiędzy 
poszczególnymi organami 
i korporacjami ochrony 
prawa na polu ścigania treści 

reklamowych (w szczególności 
reklamy wprowadzającej 
w błąd). Zaproponowała także 
bardziej drastyczne rozwiązania, 
jak choćby blokowanie 
dostępu do stron WWW.

– Pacjenci są szczególnym 
rodzajem konsumentów, którzy 
wymagają przez to specjalnej 
ochrony ze strony władz 
publicznych – podkreśla Paweł 
Bernat, prezes Stowarzyszenia 
Leki Tylko z Apteki. 

Stowarzyszenie postulowało 
także: zwiększenie efektyw- 
ności pracy organów administracji 
publicznej (głównie: prezesa 
UOKiK, Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego, wojewódz-
kich inspektorów sanitarnych) 
poprzez zwiększenie nakładów 
budżetowych na pracę tych insty-
tucji, a także utworzenie w nich 
wyspecjalizowanych wydziałów, 
które zajmowałyby się tylko 
ściganiem niezgodnej z prawem 
reklamy środków spożywczych 
oraz produktów leczniczych 
(w tym reklamy wprowadzającej 
w błąd), zwłaszcza w internecie.

Te postulaty wciąż są aktualne. 
Stowarzyszenie je podtrzymuje 
i nieustannie zabiega o wpro-
wadzenie ograniczeń także 
w pozaaptecznym handlu lekami 
OTC. Proponuje zmniejszenie 
opakowań leków OTC w obrocie 
pozaaptecznym, kontrole 
i ograniczenie dawek leków OTC 
dostępnych poza aptekami, 
ograniczenie listy substancji 
czynnych dopuszczonych do 
obrotu pozaaptecznego oraz 
określenie kryteriów klasyfikacji 
produktów leczniczych, które 
mogą być dopuszczone do 
obrotu pozaaptecznego. Cel? 
Przede wszystkim zwiększenie 
bezpieczeństwa pacjentów. 
– Regulacja pozaaptecznego 
obrotu lekami doprowadzi do 
ograniczenia negatywnych 
następstw nadużywania leków 
oraz zmniejszenia kosztów 
hospitalizacji i terapii uzależnień 

osób, które dotychczas ich 
nadużywały – podkreśla Bernat. 

Temat suplementów diety 
i regulacji dotyczących tego rynku 
czy sposobu ich reklamowania 
co jakiś czas wraca w debacie 
publicznej, także w Sejmie. 
W listopadzie 2019 r. w siedzibie 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
została podpisana samoregulacja 
w sprawie zasad rozpowszech-
niania reklam suplementów diety. 
Porozumienie między nadawcami 
telewizyjnymi a organizacjami 
zrzeszającymi producentów 
suplementów diety nie przyniosło 
jednak spodziewanych efektów. 
Nie dotyczy ono bowiem reklam 
w internecie (a tam najczęściej 
dochodzi do nadużyć). Samore-
gulacja nie nakłada też jakichkol-
wiek sankcji za nieprzestrzeganie 
zasad. W 2020 r. głośno zrobiło 
się wokół pomysłu dodatkowej 
opłaty od reklam suplementów 
diety. Ministerstwo Zdrowia 
jednak prędko wycofało się z tego 
rozwiązania. O uregulowanie 
kwestii reklamy suplementów 
diety w interpelacji poselskiej 
wystąpiła Marcelina Zawisza 
z Lewicy. W marcu 2020 r. 
uzyskała odpowiedź od resortu 
zdrowia, że trwają prace 
koncepcyjne nad nowelizacją 
ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia, mające 
na celu usprawnienie nadzoru 
w omawianym obszarze. Na 
razie jednak konkretów brak.

Od 1 stycznia 2020 r. do 
14 czerwca 2021 r. do GIS 
zostało zgłoszonych 39 218 
suplementów diety. W tym roku 
jest to już 13 986 produktów 
w postaci kapsułek, tabletek czy 
saszetek. Z ich deklarowanym 
składem można się zapoznać 
w rejestrze produktów objętych 
powiadomieniem o pierwszym 
wprowadzeniu do obrotu, 
który prowadzi GIS. W ilu 
przypadkach ich skład zgadza się 
z deklarowanym, nie wiadomo.

Wojciech Giedrys



17r e n t g e n  m i e s i ! c a



18r e n t g e n  m i e s i ! c a

M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  |  L I P I E C " S I E R P I E #  2 0 2 1

N I E  T Y L K O  P R Z E C I W  C O V I D " 1 9 !

W$czerwcu –
 teoretycznie – mo%liwe 

sta&o si' rozpocz'cie 
szczepie( przeciwko 

COVID-19 w$aptekach. 
A$co ze szczepieniami 

przeciwko grypie? Czy 
b'd! ju% w$tym roku 

wykonywane 
w$aptekach? 

Zapytali)my o$to 
Ministerstwo Zdrowia, 

jednak konkretnej 
odpowiedzi nie 

otrzymali)my.

Szczepienia w aptekach.
A co z gryp!?

W czerwcu na portalach 
dla farmaceutów 
pojawi&y si' infor-

macje, %e w&a)nie pad&a kolejna 
barykada – opublikowane 
zosta&o rozporz!dzenie 
ministra zdrowia zmieniaj!ce 
rozporz!dzenie w sprawie 
szczegó&owych wymogów, 
jakim powinien odpowiada* 
lokal apteki. Brzmi nieciekawie? 
Owszem, jednak ta zmiana 
powinna mie* wielkie znaczenie 
dla wielu aptek i farmaceutów. 
Mody+ kuj!c wymogi lokalowe, 
jakie powinny spe&nia* apteki, 
rozporz!dzenie przybli%y&o 
moment rozpocz'cia w nich 
szczepie(. Niektóre media 
napisa&y wr'cz, %e od tego 
dnia mo%liwe sta&o si' wyko-
nywanie szczepie( przeciwko 
COVID-19 w aptekach.

02Ĳ1$�%<â2�:&=(Ħ1,(-

Sprawa jest jednak znacznie 
bardziej skomplikowana. 
Wystarczy przyjrze* si' tre)ci 
rozporz!dzenia. Nie ma w nim 
niczego, co uzasadnia&oby tak 
d&ugi czas jego przygotowywania. 
Mo%na je wi'c by&o przygotowa* 
du%o wcze)niej, a tym samym 
du%o wcze)niej da* ostatnie 
zielone )wiat&o do szczepie( 
przeciwko COVID-19 w aptekach. 
Zw&aszcza %e wielu farmaceutów 
ju% dawno zdoby&o okre)lone 
przepisami kwali+ kacje, by szczepi* 
i kwali+ kowa* do szczepie(.

Bior!c to pod uwag', ale te% 
uwzgl'dniaj!c dotychczasowy 
przebieg procesu szczepie(, 
dostawy szczepionek, 
zainteresowanie pacjentów 
szczepieniami, wykorzystanie 
mocy przerobowych punktów 
szczepie( uruchomionych kilka 

miesi'cy wcze)niej, pojawienie si' 
tego rozporz!dzenia w czerwcu 
nale%y wi'c uzna* za spó,nione. 
Bo po co uruchamia* w czerwcu 
czy lipcu punkty szczepie( 
przeciwko COVID-19 w aptekach? 
Istniej!ce punkty nie nad!%aj! ze 
szczepieniami? Pacjenci chc!cy 
si' szczepi* maj! wyznaczane 
odleg&e terminy? Nic takiego ju% 
si' nie dzieje, tworzenie kolejnych 
punktów szczepie( nie ma 
wi'c teraz wi'kszego sensu.

Pojawienie si' rozporz!dzenia 
postrzega* wi'c nale%y raczej 
jako realizacj' zobowi!za( wobec 
farmaceutów i w&a)cicieli aptek, 
powsta&ych w zwi!zku z ich prac! 
podczas pandemii. St!d te%, by* 
mo%e, wymogi postawione przed 
aptekami chc!cymi  wykonywa*
szczepienia s! takie, jakie s!. 
W praktyce bowiem wystarczy 
stolik i parawan, by punkt szcze-
pie( spe&nia& wymogi. Nie ma te% 
obowi!zku zg&aszania powstania 
takiego punktu do w&a)ciwego 
WIF. Apteki chc!ce realizowa* 
szczepienia musz! jedynie zg&osi* 
ten zamiar do NFZ, wype&niaj!c 
formularz zg&oszeniowy.

I dobrze, mo%na by rzec, bo gdyby 
oczekiwano od aptek zbyt wiele, 
nieliczne kontynuowa&yby przy-
miarki do szczepie(. A sytuacja, jak 
podkre)lano przez rok, wymaga 
wszystkich r!k na pok&adzie. Tym 
bardziej wi'c rozporz!dzenie 
to by&o potrzebne wtedy, gdy 
akcja szczepie( raczkowa&a. 
Teraz jest po prostu spó,nione.

,/(�26Ð%�=(&+&(�:3$Ħă�
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W czerwcu akcja szczepie( by&a ju% 
bardzo zaawansowana. W po&owie 
tego miesi!ca ministerstwo 

podawa&o,  %e wykonano ponad 
24,6 mln szczepie(.  Blisko 10 mln 
osób otrzyma&o ju% dwie dawki 
szczepionki, 15,5 mln –
jedn! dawk'. A poniewa% drug! 
dawk' mo%na przyj!* wci!% 
jedynie w tym samym punkcie
co pierwsz!, 15,5 mln
osób pójdzie na drugie 
szczepienie tam, gdzie otrzyma&o 
pierwsze. Czyli nie do aptek.

Kto wi'c mia&by przyj)* si' 
zaszczepi* przeciwko COVID-19 
do aptek? Ci, którzy ustawili si' 
w kolejce po pierwsze szczepienie, 
maj! ju% wyznaczony termin 
i miejsce szczepienia. Ci, którzy 
si' w kolejk' nie ustawili, by* 
mo%e w ogóle nie zamierzaj! si' 
zaszczepi* – nie jest to przecie% 
szczepienie obowi!zkowe, 
a wszelkie „przywileje” dla zaszcze-
pionych traktuje si' jako stygma-
tyzowanie niezaszczepionych; 
nieprzekonanych b!d, boj!cych 
si' szczepienia nie ma wi'c 
zanadto czym do niego zach'ci*.

Przy takich liczbach ju% 
zaszczepionych i )wiadomo)ci, jaka 
jest postawa wielu osób wobec 
szczepienia, naprawd' trudno 
szacowa*, ile osób zadeklaruje 
jeszcze ch'* zaszczepienia 
si', a tym bardziej ile zechce 
przyj)* w tym celu do apteki.

Dlatego rozporz!dzenie 
jest spó,nione w stosunku 
do potrzeb i sytuacji.

.2$/,&-$�1$�5=(&=�
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Na szcz')cie jest w tej sprawie 
drugie dno czy te% raczej 
pierwotna przyczyna rozwa%a( 
o szczepieniach w aptekach. 
Grypa. I nik&a wyszczepialno)* 

R E K L A M A
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Bo po co uruchamia" 
w#czerwcu czy lipcu 
punkty szczepie$ 
przeciwko COVID-19 
w#aptekach? Istniej!ce 
punkty nie nad!%aj!
ze szczepieniami? 
Pacjenci chc!cy
si& szczepi" maj! 
wyznaczane odleg'e 
terminy? 
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Szczepienia w aptekach.
A co z gryp!?

przeciwko niej w Polsce. Tak 
kiepska, %e rok temu powsta'a 
Koalicja na rzecz szczepie$, któr! 
wspó'tworz! Ogólnopolski 
Program Zwalczania Grypy, 
Naczelna Izba Aptekarska 
i Zwi!zek Zawodowy Pracow-
ników Farmacji. Koalicja jako 
g'ówny swój cel wskazywa'a 
upowszechnienie szczepie$ 
przeciwko grypie oraz posze-
rzenie uprawnie$ farmaceutów 
i wprowadzenie szczepie$ do 
aptek. W czasie gdy powsta'a 
koalicja, ko$czy'y si& te% 
prace nad ustaw! o zawodzie 
farmaceuty, której cz&)" 
zapisów dotyczy'a )wiadczenia 
us'ug farmaceutycznych. 
Wszystko to zwi&ksza'o pole 
do wprowadzenia szczepie$ 
przeciwko grypie do aptek.

Trzeba podkre)li", %e szczepienia 
przeciwko grypie wykonywane 
w aptekach maj! tym wi&ksze 
znaczenie, %e – w odró%nieniu 

od tych covidowych – mog!, 
a raczej maj! by" powtarzalne. 
Chc!c unikn!" powik'a$ i samej 
grypy, szczepi" powinni)my 
si& co roku, przez ca'e %ycie. 
Statystyczny pacjent, szczepi!cy 
si& przez wiele lat %ycia, w celu 
przyj&cia szczepionki pojawi'by 
si& w aptece nie raz lub dwa 
razy, ale dziesi!tki razy. Z my)l! 
o takich pacjentach warto ju% 
inwestowa" w pomieszczenie 
do wykonywania szczepie$, 
w stoliki i wszelki inny sprz&t. 
Inwestycj& tak! jako atrakcyjn! 
postrzega" mogliby wi&c 
w'a)ciciele rozmaitych aptek, nie 
tylko tych najbardziej oble-
ganych przez pacjentów czy 
znajduj!cych si& w najbardziej 
ucz&szczanych punktach miast.

JEDYNIE PRZYMIARKI

Na razie jednak wszystko to jest 
jedynie chciejstwem.  W przepi-
sach nie zaznaczono bowiem, 

%e oprócz szczepie$ przeciwko 
COVID-19 w aptekach mog! 
by" wykonywane tak%e inne 
szczepienia, w tym przeciwko 
grypie. Równie% uprawnienia 
zdobyte przez farmaceutów 
obejmuj! wy'!cznie szczepienie 
przeciwko COVID-19. Tak%e 
wspomniane rozporz!dzenie 
ministra zdrowia zmieniaj!ce 
rozporz!dzenie w sprawie 
szczegó'owych wymogów, 
jakim powinien odpowiada" 
lokal apteki, dotyczy jedynie 
szczepie$ przeciwko COVID-19. 
Farmaceuci i w'a)ciciele 
aptek mog! wi&c my)le" 
o szczepieniach przeciwko 
grypie w aptekach, mog! 
zastanawia" si&, jak do dzi) 
obowi!zuj!cych wymogów 
si& dostosowa", ale wci!% 
b&d! to jedynie przymiarki.

Wskazówk!, jak daleko od 
tych przymiarek do szczepie$ 
przeciwko grypie w aptekach, 

R E K L A M A
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Blisko 10 mln osób 
otrzyma$o ju% dwie 
dawki szczepionki,

15,5 mln – jedn! 
dawk&. A'poniewa% 

drug! dawk& mo%na 
przyj!( wci!% jedynie 

w'tym samym punkcie 
co pierwsz!, 15,5 mln 

osób pójdzie na drugie 
szczepienie tam, gdzie 

otrzyma$o pierwsze. 
Czyli nie do aptek.

mog$aby by( informacja 
z Ministerstwa Zdrowia. Zapyta-
li)my wi&c resort o szczepienia 
przeciwko grypie. O liczb& 
dawek, któr! Polska zamierza 
kupi( na nadchodz!cy sezon 
grypowy, i o to, jak liczba ta ma 
si& do ostatecznych zakupów 
dokonanych w minionym 
sezonie. Zapytali)my te%, czy 
istnieje mo%liwo)( w$!czenia 
szczepie* przeciwko grypie 
do puli szczepie* darmowych 
i o ewentualne koszty takiego 
rozwi!zania. Zapytali)my i o to, 
czy pa*stwo oszacowa$o 
kiedykolwiek potencjalne zyski 
p$yn!ce z zaszczepienia
10, 20 czy 50 proc. spo$ecze*-
stwa, przede wszystkim jednak 
o to, czy w nadchodz!cym 
sezonie szczepienia przeciwko 
grypie wykonywane b&d! 
równie% w aptekach.
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Odpowied+ ministerstwa by$a 
tym razem d$uga. Podkre)lamy to, 
bo zwykle odpowiedzi resortu s! 
krótkie, cz&sto krótsze od pyta*. 
Je)li chodzi o planowane zakupy 
szczepionek, dowiedzieli)my si&, 
%e „maj!c na uwadze do)wiad-
czenia zebrane w 2020 r.,
Ministerstwo Zdrowia przepro-
wadzi$o negocjacje z koncernami 
farmaceutycznymi, maj!ce na 
celu zakup dodatkowej puli 
szczepionek poza systemem 
refundacji, polecaj!c Rz!dowej 
Agencji Rezerw Strategicznych 
zakup dodatkowych dawek. 
Firmy farmaceutyczne wyrazi$y 
mo%liwo)( ponadplanowej 
dostawy szczepionek, 
oprócz deklarowanych 
oko$o 2 mln dawek”.

Wynika z tego, %e Polska planuje 
na nadchodz!cy sezon zakup 
oko$o 2 mln dawek szczepionki 
przeciwko grypie i ma jedynie 
deklaracj& producentów, %e 
mog! dostawy zwi&kszy(. 
A w ka%dym razie jedynie 
o tej deklaracji gotowe jest 
napisa( ministerstwo, bo, jak 

podkre)la, „informacja o wielko)ci 
zadeklarowanych dostaw przez 
podmiot odpowiedzialny 
dla leku refundowanego nie 
jest informacj! publiczn!”.

Je)li chodzi o odp$atno)( za 
szczepionk&, przedstawiciel 
ministerstwa przygotowuj!cy 
dla nas odpowiedzi stwierdzi$ 
jedynie, %e „szczepienie przeciw 
grypie nie jest szczepieniem 
obowi!zkowym, lecz jedynie 
zalecanym, w zwi!zku z czym 
jest to szczepienie p$atne”.

Doda$, %e w minionym 
sezonie zorganizowano akcj& 
bezp$atnych szczepie* m.in. 
dla personelu medycznego i %e 
b&dzie ona rozwa%ana „w kontek-
)cie nadchodz!cego sezonu 
grypowego”. Do tej chwili, wynika 
z tego jednoznacznie, nie zapad$a 
wi&c %adna decyzja w sprawie.

Tymczasem to w$a)nie nieod-
p$atno)( szczepie* przeciwko 
grypie mog$aby przyczyni( 
si& do ich spopularyzowania, 
a same szczepienia mog$yby 
stanowi( t& us$ug&, która 
, rmowa$aby ca$y pakiet us$ug 
realizowanych w ramach 
opieki farmaceutycznej.

35=<�2.$=-,�:,=<7<�
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Za szczepieniami przeciwko 
grypie w aptekach przemawia 
i to, %e mog$yby by( one 
wykonywane przy okazji wizyty 
w aptece z innego powodu. Tak 
to zreszt! postrzegali farmaceuci 
– pacjenta, który przyszed$ po 
leki b!d+ inne produkty do 
apteki, mo%na by zach&ci( do 
przyj&cia szczepionki. W zwi!zku 
z brzmieniem rozporz!dzenia 
zmieniaj!cego rozporz!dzenie 
w sprawie wymogów dla 
lokali aptek pojawia si& tu 
jednak pewna trudno)(, 
cho( – przypomn& – warunki 
postawione w rozporz!dzeniu 
obecnie odnosz! si& jedynie do 
szczepie* przeciwko COVID-19.

Z zapisów tych wynika jednak, 
%e je)li szczepienia nie b&d! 
si& odbywa( w pomieszczeniu 
administracyjno-szkoleniowym, 
wy$!czonym na ten czas 
z dzia$alno)ci administracyjno-
-szkoleniowej, to mog! by( 
wykonywane w izbie ekspedy-
cyjnej, jednak pod pewnymi 
warunkami. W izbie mo%e zosta( 
wydzielony specjalny obszar 
do szczepie*, gwarantuj!cy 
pacjentom bezpiecze*stwo 
oraz poszanowanie intymno)ci 
i godno)ci. Poniewa% nie 
okre)lono, jak to wydzielenie ma 
wygl!da( w przypadku szczepie* 
przeciwko COVID-19, mo%na 
przyj!(, %e i przy szczepieniach 
przeciwko grypie wystarczy$oby 
postawi( parawan i sprawa 
by$aby za$atwiona. Je)li jednak 
takiego obszaru nie da$oby si& 
wydzieli(, rozporz!dzenie zak$ada 
rozwi!zanie wymuszaj!ce szcze-
góln! organizacj& pracy apteki, 
a mianowicie wyznaczenie czasu 
pracy apteki przeznaczonego 
wy$!cznie do prowadzenia 
szczepie* ochronnych.

=$0.1,Ē7(�'5=:,"
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Mo%na sobie wyobrazi(, %e takie 
rozwi!zanie zyska$oby aprobat& 
farmaceutów i w$a)cicieli aptek, 
gdyby)my byli w pierwszej fazie 
szczepie* przeciwko COVID-19, 
kiedy pacjenci poszukiwali 
mo%liwo)ci jak najszybszego 
zaszczepienia si&. Przy 
za$o%eniu, %e ten sam wymóg 
obowi!zywa$by tak%e przy 
szczepieniach przeciwko grypie, 
apteki niemog!ce wydzieli( 
specjalnego obszaru w izbie 
ekspedycyjnej ani te% w pomiesz-
czeniu administracyjno-szkole-
niowym musia$yby zaplanowa( 
szczepienia po normalnych 
godzinach pracy albo zamyka( 
aptek& dla innych pacjentów 
podczas godzin otwarcia. A to 
zapewne nie zosta$oby uznane 
za atrakcyjn! propozycj&. Sta$oby 
te% w sprzeczno)ci z wizj! 
szczepienia pacjentów przy okazji 
dokonywania przez nich jakich) 

+
OPATRUNK

U

+

                                       R E K L A M A

N I E  T Y L K O  P R Z E C I W  C O V I D " 1 9 !



21r e n t g e n  m i e s i ! c a

W"przepisach nie 
zaznaczono bowiem, 
#e oprócz szczepie$ 
przeciwko COVID-19 
w"aptekach mog! by% 
wykonywane tak#e 
inne szczepienia, 
w"tym przeciwko 
grypie. Równie# 
uprawnienia zdobyte 
przez farmaceutów 
obejmuj! wy&!cznie 
szczepienie przeciwko 
COVID-19. 

zakupów w aptece. Zamkni'te 
drzwi dla cz'(ci pacjentów po to, 
by zaszczepi% innych, te# raczej 
zosta&yby uznane za z&y pomys&.

Nale#y si' w zwi!zku z tym 
spodziewa%, #e apteki 
decyduj!ce si' na wykonywanie 
szczepie$ b'd! organizowa&y 
stanowisko szczepie$ w izbie 
ekspedycyjnej, by nie zak&óca% 
pracy administracyjnej 
i szczepi% podczas normalnych 
godzin pracy. W zwi!zku 
z tre(ci! przywo&ywanego ju# 
rozporz!dzenia, niestawiaj!cego 
przed aptekami wy(rubowanych 
warunków lokalowych 
(i przy za&o#eniu, #e podobne 
warunki obowi!zywa&yby przy 
szczepieniach przeciwko grypie), 
mo#na te# podejrzewa%, #e 
punkty szczepie$ zorganizowane 
nawet w niewielkich izbach 
ekspedycyjnych b'd! 
spe&nia&y wszelkie wymogi.

&=(.$ă��75:$ă�
:�*272:2Ħ&,

Potencjalna &atwo(% zorgani-
zowania punktów szczepie$ 
w aptekach, nadchodz!cy 
sezon grypowy, zapowiedzi 
wprowadzenia opieki farma-
ceutycznej i do(wiadczenia 
zdobyte przez farmaceutów 
podczas szczepie$ przeciwko 
COVID-19 zach'caj! wi'c do 
postawienia pytania, kiedy 
szczepienia przeciwko grypie 
b'd! mog&y by% wykonywane 
przez farmaceutów w aptekach. 
Niestety, Ministerstwo Zdrowia 
informuje dzi( jedynie, #e 
zgodnie z rozporz!dzeniem
z 4 czerwca 2021 r. „zosta&a 
wprowadzona mo#liwo(% 
dokonywania w aptekach 
ogólnodost'pnych szczepie$ 
tylko przeciwko COVID-19” ,
i nie podejmuje nawet próby 
odpowiedzenia na pytanie, 

gdzie w nadchodz!cym sezonie 
grypowym przeprowadzane 
b'd! szczepienia przeciwko 
grypie – czy równie# w aptekach.

W konsekwencji takiego 
stanowiska ministerstwa – 
trzymaj!cego na razie dla siebie 
informacje o rozwi!zaniach, 
które maj! by% wprowadzone 
w #ycie za kilka miesi'cy – 
aptekom pozostaje czeka%. 
A raczej trwa% w gotowo(ci 
albo szykowa% si' do szczepie$ 
przeciwko grypie bez pewno(ci, 
jakie decyzje zapadn!.

Pytanie tylko, czy tak by% 
powinno. A mo#e jednak dla 
wszystkich by&oby lepiej, gdyby 
by& czas na spokojne przygo-
towanie si' do realizowania 
nowych zada$ i zaplanowanie 
strategii dzia&ania? To oczywi(cie 
pytanie retoryczne, bo odpo-
wied) jest prosta. Farmaceuci 

+
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Ministerstwo Zdrowia 
nie podj$%o nawet 

próby odpowiedzenia 
na pytanie, gdzie 

w&nadchodz!cym 
sezonie grypowym 

przeprowadzane b$d! 
szczepienia przeciwko 

gr ypie – czy równie' 
w&aptekach.

N I E  T Y L K O  P R Z E C I W  C O V I D " 1 9 !

powinni mie( czas na zdobycie 
nowych uprawnie), kto* 
wcze*niej powinien okre*li( ich 
zasi$g i przygotowa( programy 
szkole). Apteki powinny mie( 

czas na zorganizowanie u siebie 
punktów szczepie), a tak'e 
wybór takiej ich lokalizacji, 
która sprawdzi si$ w praktyce. 
Pacjenci powinni z wyprzedze-

niem wiedzie(, 'e musz! si$ na 
szczepienie przeciwko grypie 
ustawia( w kolejce w przy-
chodni, ale 'e maj! te' mo'li-
wo*( zaszczepienia si$ w aptece.

PYTANIA O!SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE,
NA KTÓRE RESORT ZDROWIA NIE ODPOWIEDZIA":

• Czy rozwa'ana jest mo'liwo*( w%!czenia szczepie) przeciwko grypie do tych szcze-
pie), które s! w&Polsce darmowe?

• Czy oszacowano kiedykolwiek, jakie koszty musia%oby ponie*( pa)stwo na zakup 
szczepionek przeciwko grypie, gdyby mia%y by( one darmowe?

• Czy oszacowano, jakie zyski – poza tymi z&zakresu zdrowia publicznego, a&wi$c 
z&tytu%u braku zwolnie) chorobowych i&z&tytu%u opieki nad chorymi oraz z&tytu%u 
mniejszych wydatków na leki i&hospitalizacje – uzyska%oby pa)stwo, szczepi!c
10, 20, 50 proc. spo%ecze)stwa?

• Gdzie w&nadchodz!cym sezonie grypowym wykonywane b$d! szczepienia prze-
ciwko gr ypie – czy równie' w&aptekach?

• Czy okre*lone zosta%y ju' warunki, które b$d! musia%y spe%ni( apteki chc!ce wyko-
nywa( szczepienia przeciwko grypie w&nadchodz!cym sezonie grypowym i&dalszych?

• Jak b$dzie wygl!da%o przygotowanie farmaceutów do tych szczepie)? Czy jest ju' 
gotowy program szkole) dla nich? Czy w&jakim* stopniu na przebieg tego szkolenia 
b$dzie mia%o wp%yw to, 'e farmaceuci przeszli (b!d+ nie) szkolenia przygotowuj!ce
do szczepie) przeciwko COVID-19?

• Czy na nadchodz!cy sezon grypowy planowana jest akcja promuj!ca szczepienia 
przeciwko grypie? 

W!PRZYPADKU PROWADZENIA W!APTECE
SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID#19: 

• mo'e by( ono prowadzone w&izbie ekspedycyjnej (na wydzielonym obszarze, a&gdy 
jego wydzielenie nie jest mo'liwe, w&wyznaczonym czasie pracy apteki przezna-
czonym wy%!cznie na prowadzenie szczepie)) lub w&pomieszczeniu administracyjno-
-szkoleniowym (pod warunkiem zachowania rozdzia%u czasowego poszczególnych 
funkcji pe%nionych przez to pomieszczenie oraz wprowadzenie pisemnej procedury 
okre*laj!cej sposób dost$pu i&korzystania z&tego pomieszczenia), 

• nale'y zagwarantowa( pacjentom bezpiecze)stwo oraz poszanowanie intymno*ci 
i&godno*ci,

• podstawowe wyposa'enie izby szczepie) lub pomieszczenia pe%ni!cego tak! funkcj$ 
stanowi!: stolik zabiegowy urz!dzony i&wyposa'ony stosownie do zakresu prze-
prowadzanych szczepie), zestawy do wykonywania iniekcji i&opatrunków, pakiety 
odka'aj!ce i&dezynfekcyjne, dozownik ze *rodkiem dezynfekcyjnym, *rodki ochrony 
osobistej, termometr bezdotykowy, sprz$t komputerowy z&dost$pem do internetu 
i&drukark!, roztwór do wstrzykiwa) Adrenalinum oraz pojemniki na zu'yte strzykawki, 
ig%y, zaka+ne materia%y medyczne i&r$czniki.
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F A R M A C E U T K A  V S  K A M S O F T

W!sierpniu ubieg"ego roku 
napisa"a pani do Kamsoftu 
list z!uwagami dotycz#cymi 
programu KS-AOW. 
Zapytam przewrotnie: 
dlaczego? Uwa$a"a pani, 
$e jako praktyk ma pani 
wiedz% i!do&wiadczenie, 
których nigdy nie nab%dzie 
kto&, kto zna aptek% tylko 
z!perspektywy programu 
komputerowego? 'e infor-
matycy tworz#cy programy 
mog# nie rozumie(, $e 
przy którym& zadaniu jest 
do wykonania za wiele 
czynno&ci czy $e niektóre 
czynno&ci nie s# intuicyjne, 
cho( powinny  takie by(?
Zaczn$ od tego, %e to by&a 
moja absolutnie indywidualna, 
oddolna inicjatywa wynikaj!ca 
z sytuacji rodzinnej. Po 
urodzeniu dziecka i urlopie 
macierzy'skim wróci&am do 
pracy, jednak nie na pe&en 
etat, ale na umow$-zlecenie. 
By&am wi$c w pracy nie przez 
osiem, ale przez pi$( godzin, 
ale poniewa% zast$powa&am 
kierownika apteki, przez ten 
czas musia&am zrobi( wszystko 
to, co pracownik zatrudniony 

na etat robi w ci!gu o)miu 
godzin. Samo pojawienie si$ 
dziecka w moim %yciu te% 
mia&o ogromne znaczenie, 
bo kiedy cz&owiek zostaje 
rodzicem, to zaczyna bardziej 
szanowa( czas. A wtedy 
irytuj!ce staj! si$ te wszystkie 
czynno)ci, które powinny by( 
szybkie, &atwe i intuicyjne, ale 
w praktyce wcale takie nie 
s!, a pracownik, który chce 
si$ czego) dowiedzie( od 
razu, nie mo%e tego zrobi(.

Zapewne wielu farma-
ceutów uwa$a podobnie, 
jednak nie wszyscy 
pisz# listy z!uwagami do 
dostawcy oprogramo-
wania aptecznego.
Fakt. Pomys&, by napisa( 
do Kamsoftu, ma te% 
zwi!zek z tym, %e zawsze 
podejmowa&am dodatkowe 
aktywno)ci. Zanim zasz&am 
w ci!%$, pisywa&am artyku&y 
dla portalu bran%owego. 
Potem, z powodu dziecka, 
troch$ przystopowa&am. Gdy 
wróci&am do pracy,  zacz$ &am 
zadawa( sobie pytania, co si$ 
zmieni&o w aptece podczas 
mojej nieobecno)ci. Mog&y 
przecie% zaj)( jakie) zmiany, 
z których nie zdawa&am sobie 
sprawy. Upewnia&am si$ 
wi$c, czy moje spostrze%enia 
potwierdzaj! inni farmaceuci. 
Irytowa&o mnie  na przyk&ad, %e 
retaksuj!c 200 recept dziennie, 
musz$ wszystko sprawdza( 
„na piechot$”, cofaj!c si$ do 
ka%dej recepty, %e informacje, 
których do tego potrzebuj$, 
nie s! w jednym miejscu, 
musz$ wi$c klika( i klika(, by 
wszystko posprawdza(. A to 
klikanie trwa i przez to nie 
po)wi$cam czasu pacjentom. 
Nie rozumia&am te%, jak to jest, 
%e ludzie chc! lecie( na Marsa, 

%e mój samochód potra*  sam 
zaparkowa(, a ja musz$ traci( 
czas na to klikanie. Mamy 
przecie% XXI wiek. I e-recepty, 
których wprowadzenie 
mia&o rozwi!za( wiele 
problemów, a w praktyce 
stworzy&o wiele nowych.

Z!receptami papiero-
wymi by"o lepiej?
Trudno by&o mie( wtedy 
pretensje o to, %e ka%d! infor-
macj$ trzeba z nich r$cznie 
przepisa( do komputera. 
Ale pojawieniu si$ e-recept 
towarzyszy&o przekonanie, %e 
teraz tych czynno)ci nie trzeba 
b$dzie wykonywa(, wi$c 
b$dziemy mieli wi$cej czasu 
dla pacjentów. No i nadesz&a 
pandemia, pacjenci ruszyli do 
aptek, a poniewa% gabinety 
lekarskie by&y pozamykane, to 
od nas chcieli uzyska( wi$cej 
informacji. Rozumieli)my, 
%e to dopiero pocz!tek 
e-recept, %e pewne problemy 
w&a)nie teraz zostan! 
ujawnione, ale jednocze)nie 
oczekiwali)my, %e gdy ju% 
okre)limy, co jest ich +ród&em, 
zostan! one rozwi!zane.

Jeszcze raz powiem to 
samo: wielu farmaceutów 
tak my&la"o, a!jednak klika"o 
w!klawiatur% tyle razy, 
ile $#da" program, i!tylko 
z"orzeczy"o pod nosem. 
 Czy zdarzy"o si% co&, co 
sprowokowa"o pani# do 
zrobienia kolejnego kroku 
i!napisania do Kamsoftu?
By&a sobota. By&am w aptece 
sama za pierwszym sto&em, 
gdy przyszed& pacjent 
z rocznymi receptami dla 
siebie, %ony i syna. Te recepty 
te% by&y wtedy nowo)ci!. 
W przypadku ka%dej z nich 
musia&am sprawdzi( dat$ 

– By&a sobota. By&am 
w,aptece sama

za pierwszym sto&em, 
gdy przyszed& pacjent 
z,rocznymi receptami 
dla siebie, %ony i,syna. 

Te recepty te% by&y 
wtedy nowo)ci!. 

W,przypadku ka%dej 
z,nich musia&am 

sprawdzi( dat$ 
wystawienia, ustali(, 

czy zosta&a rozpocz$ta, 
przeliczy(, ile leków 

mog$ wyda(. Trwa&o 
to z,40 minut – mówi 

farmaceutka Marta 
Tra* d&o w,rozmowie 

z,Ma&gorzat! Grosman.

Poprawianie programu

nazwa produktu rozmiar EAN BLOZ 

nazwa produktu rozmiar EAN

1 2 3 4
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Poprawianie programu

nazwa produktu rozmiar EAN BLOZ 

*UDQXGDF\Q�UR]WZ³U�GR�SéXNDQLD�UDQ 250 ml 9120073781000 90965549120073781000 9096554

*UDQXGDF\Q�UR]WZ³U�GR�SéXNDQLD�UDQ 500 ml 9120073781017 90965559120073781017 9096555

*UDQXGDF\Q�UR]WZ³U�GR�SéXNDQLD�UDQ 1000 ml 9120073781024 90965569120073781024 90965569120073781024 9096556

*UDQXGDF\Q�ĒHO�QD�UDQ\� 50 g 9120073781055 90965599120073781055 90965599120073781055 9096559

*UDQXGDF\Q�ĒHO�QD�UDQ\�VSUD\ 100 g 9120073781062 90965609120073781062 90965609120073781062 9096560

*UDQXGDF\Q�ĒHO�QD�UDQ\ 250 g 9120073781079 90965639120073781079 90965639120073781079 90965639120073781079 90965639120073781079 90965639120073781079 90965639120073781079 90965639120073781079 90965639120073781079 90965639120073781079 90965639120073781079 90965639120073781079 90965639120073781079 90965639120073781079 90965639120073781079 9096563250250 g*UDQXGDF\Q�ĒHO�QD�UDQ\

9120073781062 90965609120073781062 90965609120073781062 9096560100100100 g*UDQXGDF\Q�ĒHO�QD�UDQ\�VSUD\

9120073781055 90965599120073781055 90965599120073781055 90965595050 g*UDQXGDF\Q�ĒHO�QD�UDQ\�

9120073781024 90965569120073781024 90965569120073781024 9096556100010001000 ml1000 ml*UDQXGDF\Q�UR]WZ³U�GR�SéXNDQLD�UDQ*UDQXGDF\Q�UR]WZ³U�GR�SéXNDQLD�UDQ

9120073781017 90965559120073781017 90965559120073781017 9096555500500 ml500 ml*UDQXGDF\Q�UR]WZ³U�GR�SéXNDQLD�UDQ*UDQXGDF\Q�UR]WZ³U�GR�SéXNDQLD�UDQ
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wystawienia, ustali!, czy zosta"a 
rozpocz#ta, przeliczy!, ile 
leków mog# wyda!. Trwa"o to 
z$40 minut, zanim obs"u%y"am 
tego pacjenta, a$on patrzy" 
na mnie z$coraz wi#kszym 
niedowierzaniem i$nie 
rozumia", dlaczego zamiast 
odpowiada! na jego pytania, 
ci&gle klikam i$patrz# w$ekran. 
Ta sytuacja by"a niekom-
fortowa nie tylko dla niego. 
Z"o'cili si# pacjenci stoj&cy 
w$ogonku za drzwiami apteki, 
a$ja si# denerwowa"am. Po tym 
wydarzeniu postanowi"am 
spisa! swoje uwagi. Wysz"am 
z$za"o%enia, %e komputer 
powinien u"atwia! nam 
prac#. I$%e w$aptece im wi#cej 
i$szybciej on zrobi, tym wi#cej 
czasu b#dziemy mieli dla 
pacjentów. To ma znaczenie 
teraz, ale jeszcze wi#ksze 
b#dzie mie! w$przysz"o'ci, 
gdy wejdzie opieka farmaceu-
tyczna. Jest ustawa o$zawodzie, 
wi#c to tylko kwestia czasu. 
Ale jak mamy realizowa! 
opiek# farmaceutyczn&, je'li 
b#dziemy bezsensownie 
traci! czas przy komputerze?

Czy gdy przygotowywa!a 
pani list do Kamsoftu, 
zbiera!a pani uwagi od 
innych farmaceutów, 
by skonsultowa" swoje 
odczucia z#ich opiniami?
Na Facebooku jest zamkni#ta 
grupa skupiaj&ca w"a'cicieli, 
kierowników i$szeregowych 

pracowników aptek. Na tej 
grupie dzieli"am si# swoimi 
spostrze%eniami, pytaj&c, 
czy inni podobnie oceniaj& 
sytuacj#. Wychodzi"am 
z$za"o%enia, %e mo%e nie wiem 
o$jakich' zmianach, które 
nast&pi"y podczas mojego 
urlopu macierzy(skiego, 
np. %e nie znam jakich' 
nowych funkcji programu. 
Inni zgadzali si# z$moimi 
uwagami, ale jednocze'nie 
stwierdzali, %e mog# pisa! do 
Kamsoftu, ale i$tak niczego 
nie zdzia"am, bo inni te% 
pisali i$nic z$tego nie wysz"o.

Sta!o si$ inaczej.
Tak. Zanim jeszcze dosta"am od 
)rmy odpowied*, po dwóch 
tygodniach od wys"ania pisma, 
pojawi"y si# dwie aktualizacje 
programu, które by"y zgodne 
z$moimi propozycjami. Bo ja 
dok"adnie ka%d& propozycj# 
rozpisa"am. Nie ogranicza"am 
si# do opisania tego, co mi 
przeszkadza, ale sugerowa"am, 
jak mo%na rozwi&za! problem. 
Gdzie klikn&!, gdzie doda! 
kolor, co powi#kszy!… 
By"am zszokowana, %e )rma 
zareagowa"a tak szybko. 
Uzna"am, %e to dobry znak, je'li 
chodzi o$dalsze zmiany. Potem 
dosta"am odpowied*, w$której 
Kamsoft okre'la", z$jakimi 
moimi propozycjami si# 
zgadza i$które b#dzie wpro-
wadza" w$%ycie. Ta odpowied* 
dotar"a do mnie i$do innych 
adresatów, bo swoje pismo do 
Kamsoftu rozes"a"am te% m.in. 
do wszystkich okr#gowych 
izb aptekarskich. Kamsoft 
ujawni" w$tej odpowiedzi, 
%e 11 z$15 moich uwag 
zostanie zrealizowanych, co 
brzmia"o bardzo dobrze.

Potem by!o kolejne 
pismo do Kamsoftu.
Tak. Zach#cona pierwszymi 
efektami zebra"am kolejne 
uwagi i$je równie% wys"a"am 
do )rmy. Tym razem nie 

dosta"am odpowiedzi. Dlatego 
po d"u%szym oczekiwaniu 
cz#'! korespondencji z$)rm& 
zacz#"am upublicznia!. 
Dopiero wtedy dosta"am 
informacj#, %e Kamsoft 
nie zajmie si# %adnymi 
kolejnymi zmianami, dopóki 
nie wprowadzi tych zapro-
ponowanych przeze mnie 
w$pierwszym li'cie. Zosta"am 
jeszcze powiadomiona, %e 
moje propozycje wcale nie 
by"y takie dobre, bo )rma po 
ich wprowadzeniu otrzyma"a 
podobno od farmaceutów 
uwagi, %e po zmianach 
trudniej im si# pracuje. Wtedy 
powiedzia"am jak w$pokerze: 
sprawdzam. Na grupie w$inter-
necie udost#pni"am ankiet# 
z$pytaniami o$poprawki 
dokonane na podstawie 
mojego listu przez Kamsoft. 
Pyta"am, czy s& przydatne, czy 
te% utrudniaj& prac#, a$je'li si# 
nie spodoba"y, to dlaczego. 
Chcia"am konkretów, bo 
mog"am przecie% czego' nie 
zauwa%y!, przyj&! b"#dny tok 
my'lenia. Ta ankieta nadal jest 
dost#pna w$internecie. Jest 
pod ni& jedna negatywna 
ocena moich pomys"ów 
i$ponad dwa tysi&ce pozytyw-
nych. Dosta"am te% kilkaset 
pozytywnych maili i$informacji 
na ró%ne komunikatory. Je'li 
pada" jaki' zarzut, to taki, %e 
wykona"am ogromn& prac#, 
któr& powinna zrobi! )rma. 
I$%e podzieli"am si# z$ni& 
swoimi uwagami za darmo. 
Niektórzy uwa%ali, %e to z$mojej 
strony naiwno'!. Wys"a"am 
jednak link do ankiety do 
Kamsoftu, by pokaza!, 
jaka jest faktyczna reakcja 
farmaceutów na moje uwagi.

Czy to co% zmieni!o? Czy 
pozosta!e uwagi z#pierwszej 
listy zosta!y wdro&one?
Nie. Przypomniano mi 
natomiast, %e nie b#dzie 
%adnych dalszych zmian, 
zanim te uwagi nie zostan& 

Irytowa"o mnie  
na przyk"ad, %e 

retaksuj&c 200 recept 
dziennie, musz# 

wszystko sprawdza! „na 
piechot#”, cofaj&c si# do 

ka%dej recepty, %e 
informacje, których do 
tego potrzebuj#, nie s& 

w$jednym miejscu, wi#c 
musz# klika! i$klika!, by 
wszystko posprawdza!. 

A$to klikanie trwa i$przez 
to nie po'wi#cam czasu 

pacjentom.

F A R M A C E U T K A  V S  K A M S O F T
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Zanim jeszcze 
dosta!am od "rmy 

odpowied#, po dwóch 
tygodniach od 

wys!ania pisma, 
pojawi!y si$ dwie 

aktualizacje programu, 
które by!y zgodne 

z%moimi propozycjami. 
Bo ja dok!adnie ka&d' 

propozycj$ rozpisa!am. 
Nie ogranicza!am si$ 

do opisania tego, co mi 
przeszkadza, ale 

sugerowa!am, jak 
mo&na rozwi'za( 

problem.

F A R M A C E U T K A  V S  K A M S O F T

wprowadzone. Powiadomiono 
mnie równie&, &e wszelkie 
sugestie powinny by( zg!a-
szane przez gie!d$ pomys!ów, 
która jest elementem 
programu. Ale z%t' gie!d' jest 
taki problem, &e mo&na si$ na 
ni' zalogowa( tylko z%apteki. 
A%w%aptece zwykle nie ma 
do)( czasu, by korespondowa( 
z%"rm' na temat swoich 
pomys!ów usprawniaj'cych. 
Takie pomys!y przychodz' 
zreszt' cz$sto do g!owy 
w%domu. Drugi problem jest 
taki, &e Kamsoft zdecydowa!, 
i& za po)rednictwem gie!dy 
apteka mo&e wykorzysta( 
dziesi$( punktów, g!osuj'c 
na pomys!y, przypisa! wi$c 
to bardzo ograniczone 
uprawnienie nie do osób, ale 
do apteki. Wygl'da to tak, 
jakby "rma nie chcia!a zna( 
naszych opinii o%programie, 
który stworzy!a i%sprzedaje, 
jakby nie chcia!a go poprawia( 
tak, by nam si$ jak naj!atwiej 
obs!ugiwa!o pacjentów. 
Podzieli!a te& apteki na 
indywidualne i%sieciowe, 
przypisuj'c programom dla 
nich pewne funkcje, zamiast 
stworzy( program uniwersalny 
i%pozwoli( odbiorcom samo-
dzielnie wybra(, z%jakich jego 
funkcji chc' korzysta(. Z%gie!d' 
pomys!ów jest i%taki problem, 
&e wrzucane na ni' propozycje 
nie zawsze s' upubliczniane. 
Zgodnie z%sugesti' "rmy 
jeden z%kolegów napisa! 
do gie!dy uwag$, która wisi 
w%poczekalni do tej pory, 
a%zg!osi! j' kilka tygodni temu.

Powinna by! upubliczniona?
Je)li "rm$ )wiadcz'c' us!ugi 
na rzecz aptek interesuje 
opinia farmaceutów, to 
powinna by( upubliczniona, 
by sprawdzi(, czy ten 
pomys! pasuje te& innym 
farmaceutom, czy mo&e 
tylko zg!aszaj'cemu. Kamsoft 
powinien wi$c ka&d' tak' 
uwag$ upubliczni( i%poprosi( 
o%opinie. Dzi$ki temu b$dzie 
mia! pewno)(, &e wpro-
wadzane zmiany s' dobre, 
potrzebne, oczekiwane, 
&e prowadz' do tego, i& 
program obs!uguje si$ !atwiej, 
intuicyjnie. Bo przecie& kiedy 
zg!aszamy swoje uwagi, 
to nie chodzi nam o%to, by 
krytykowa( "rm$, ale by 
zadba( o%wygod$ i%bezpie-
cze*stwo pacjentów. By nie 
musieli za d!ugo czeka( na 
wydanie leku i%by tra"a!y do 
nich te leki, które przepisali 
im lekarze. O%to chodzi!o te& 
w%jednej z%moich do tej pory 
niezrealizowanych uwag. 
Proponowa!am poprawienie 
czytelno)ci ostrze&enia 
odno)nie do prawid!owo)ci 
wydawanego leku. Poda-
wanie na ekranie komputera 
jego kodu EAN, który sk!ada 
si$ z%wielu liczb, i%porówny-
wanie tych liczb z%liczbami na 
opakowaniu leku naprawd$ 
nie jest rozwi'zaniem na 
miar$ XXI wieku. Tu powinien 
by( kolor, znaczek gra"czny 
i%jasny komunikat: 
na recepcie jest lek X, a%ty 
wydajesz lek Y. Mog!aby te& 
pojawi( si$ funkcja 

blokowania wydawania 
leku w%takiej sytuacji. Skoro 
jest program, który jest 
w%stanie poda( wszystkie leki 
z%konkretn' substancj' czynn', 
mo&na zrobi( jego odwrotno)(, 
&eby nie zdarza!y si$ pomy!ki. 
Bo przy sprawdzaniu cyferek 
wystarczy chwila nieuwagi, 
kto) zdenerwowany w%kolejce 
czy )wiat!o padaj'ce na 
ekran, by do niej dosz!o, 
zw!aszcza gdy dwa ró&ne 
leki pochodz' od jednego 
producenta i%maj' podobne 
opakowania. Rozumiem, 
&e takie prace wymagaj' 
nak!adów pieni$&nych i%czasu, 
jednak najwa&niejsze jest 
zdrowie i%bezpiecze*stwo 
pacjentów. Tu nie ma miejsca 
na pomy!ki, trzeba wi$c 
poprawia( wszystko to, co 
mo&e by( ich #ród!em.

Mo"e przygotowanie 
takich poprawek musi 
czasem trwa!?
Ale& nie musi. Korespon-
dowa!am te& z%inn' "rm', 
obs!uguj'c' ponad 
400 szpitali i%kilkana)cie tysi$cy 
przychodni. Wydruki infor-
macyjne z%jej programu by!y 
nieczytelne dla aptecznych 
skanerów, wi$c nie mo&na 
by!o zeskanowa( kodu, by 
wyda( lek. Trzeba by!o ka&dy 
kod i%ka&dy numer PESEL 
wbija( do komputera. Skonsul-
towa!am i%ten problem na 
forum, wi$c mia!am pewno)(, 
&e nie dotyczy on jedynie 
mnie. W%pi'tek rano napisa!am 
do "rmy, a%w%poniedzia!ek 
rano mia!am ju& odpowied#, 
&e moje sugestie zostan' 
uwzgl$dnione. Zosta!am te& 
poproszona o%skonsultowanie 
nowego wydruku, by by!a 
pewno)(, &e czytniki b$d' 
teraz odczytywa!y kody 
z%wydruków informacyjnych. 
Wszystko to zaj$!o jedynie trzy 
miesi'ce. To pokazuje ró&nic$ 
w%podej)ciu do nas, farma-
ceutów, i%do dokonywania 
istotnych dla nas poprawek.



29r e n t g e n  m i e s i ! c a



30r e n t g e n  m i e s i ! c a

M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  |  L I P I E C " S I E R P I E #  2 0 2 1

D Y $ U R Y  W  A P T E K A C H

Uchwa%a przewidywa%a 
dy&ury od godziny 22.00 
do 24.00, bo na tyle 

zgodzili si' tamtejsi farmaceuci. 
Oznacza to, &e radni zgodzili si' 
z(argumentacj! i(autonomiczn! 
decyzj! farmaceutów. Jednak 
wojewoda stwierdzi%, &e zgodnie 
z(art. 94 Prawa farmaceutycznego 
(PF) apteki musz! by) czynne 
24 godziny na dob'.

Prawie wszyscy wojewodowie tak 
interpretuj! art. 94 PF. W%a*nie ów 
przepis jest +ród%em kon, iktów, 
których przedmiotem s! dy&ury. 
Co ciekawe, interpretacje rad 
powiatów i(wojewodów zawsze 
id! w(kierunku wymuszenia 
na aptekach bezwarunkowej 
i(niep%atnej pracy 24/7/365. Za 
to ignorowany jest fragment, 
&e „rozk%ad godzin powinien 
by) dostosowany do potrzeb 
ludno*ci”. W(tym wypadku 
dostosowanie do potrzeb 
zawsze oznacza prac' 24/7/365. 
Ignorowane s! ca%e negatywne 
opinie Izby, za to akceptowane 
pozytywne opinie burmistrzów 
i(wójtów. Interesuj!ce, prawda?

Zarazem znam powiat 
w(województwie wielkopolskim, 
w(którym opublikowana uchwa%a 
nie ustala dy&urów nocnych. 
Znam drugi, gdzie uchwa%a 
(z(grudnia 2020 r.) z(dy&urami 
nocnymi do dzi* nie zosta%a 
opublikowana. Znam kolejne dwa, 
gdzie w(przypadku identycznych 
b%'dów formalnych w(uchwa%ach 
ten sam wojewoda wyda% dwie 
ca%kiem odmienne decyzje.

29 stycznia 2020 r. grupa aptekarzy 
gosty-skich zwróci%a si' do 
starostwa i(rady powiatu, aby
ww. decyzj' wojewody 
w(ustawowym terminie zaskar&yli 
do Wojewódzkiego S!du Admini-

stracyjnego w(Poznaniu. Powiat nie 
tylko nie zaskar&y% rozstrzygni'cia, 
ale 20 lutego 2020 r. podj!% now! 
uchwa%', zgodn! z(tre*ci! rozstrzyg-
ni'cia nadzorczego wojewody.

Uchwa%' zaskar&y%a jedna 
z(gosty-skich farmaceutek (sygn. 
akt III SA/Po 284/20). Nim dobrze 
ruszy%a machina s!dowa,
28 kwietnia 2020 r. powiat podj!% 
now! uchwa%'. Co ciekawe, bez 
opinii samorz!dów i(uzasadnienia. 
Wskutek zaistnienia nowej uchwa%y 
farmaceutka wycofa%a wcze*niejsz! 
skarg' i(z%o&y%a now!, aktualn!. 
Wygra%a (wyrok z(4 grudnia 2020 r.,
sygn. akt III SA/Po 468/20).

Jak w(wi'kszo*ci spraw bardzo 
cz'sto wygrywanych przez 
aptekarzy przyczyn! by% 
brak uzasadnienia uchwa%y. 
Jest on istotnym powodem 
formalnym, gdy& co do zasady 
tylko takie s! brane pod uwag' 
w(s!dach administracyjnych.

WSA przypomnia%, &e w(odst'pie 
dwóch miesi'cy powiat kolejny raz 
nie do%!cza% uzasadnienia. Jednak&e 
krótko przed rozstrzygni'ciem 
w(WSA, bo 26 listopada, rada 
podj'%a kolejn! uchwa%' zmienia-
j!c! uchwa%' z(28 kwietnia.
Ta z(26 listopada ustala%a 
dy&ury na 2021 r.

Problem w(tym, &e wyrok
z(4 grudnia uniewa&ni% obie. 
Spanikowana rada powiatu pope%-
ni%a kolejny ju& niewyobra&alny 
b%!d. 11 stycznia 2021 r. podj'%a 
nast'pn! uchwa%'. Wykorzysta%a 
do niej opinie Wielkopolskiej 
Izby Aptekarskiej oraz wójtów 
i(burmistrzów, które otrzyma%a 
na u&ytek procedowania... 
wcze*niejszej i(uniewa&nionej 
uchwa%y z(26 listopada.

Tym razem do WSA wyst!pi%a 
Wielkopolska  OIA. Wyrok WSA 
 z 29 kwietnia 2021 r. (sygn.
akt III SA/Po 362/21) by% mia&d&!cy 
dla powiatu. Przedstawiono 
w(nim powy&sz! chronologi' 
zdarze-, wytkni'to b%'dy 
i(uniewa&niono uchwa%'.

W(mi'dzyczasie powiat 
przygotowa% now!. Tym razem nie 
pope%ni% szkolnych b%'dów. Wesz%a 
 w &ycie 1 czerwca 2021 r. Niemniej 
poirytowani przedmiotowym 
traktowaniem i(zdeterminowani 
aptekarze podj'li inne kroki. 
Wykorzystuj!c znan! ju& form' 
listu otwartego, od 1 kwietnia 
2021 r. zaprzestali dy&urowania. 
Obszernie i wyczerpuj!co 
uzasadnili swe motywy.

Powiaty nie potra. ! si' wyzby) 
maniery traktowania aptekarzy 
jak podleg%ych niewolników. Jak 
bowiem inaczej wyt%umaczy) 
brak oferowania marchewki, za 
to powszechn! ch') stosowania 
kija? Tak nale&y rozumie) pismo ze 
skarg! do Wielkopolskiego  WIF-a, 
które 1 kwietnia wys%a% starosta.

Odpowied! z 29 kwietnia 
(znak: WIFPOIN.8513.12.2021.
MSM), któr" napisa# WWIF, 
powinni przeczyta$ wszyscy, 
a szczególnie autorytarni 
starostowie i radni.

Organ najpierw przypomnia%, &e 
odpowiedzi na podobne pytanie 
udzieli% ju& 18 czerwca 2020 r.

W du&ej cz'*ci argumentacja by%a 
to&sama z argumentacj! aptekarzy: 
braki kadrowe nasilone wskutek 
COVID-19, podwy&szone ryzyko 
zachorowania farmaceutów. 
WIF zauwa&y%, &e gdyby cofn!% 
zezwolenia na prowadzenie 

Organiczne minera!y z Morza Martwego

Naturalny wybór

Historia kolejnego 
niepotrzebnego 

kon, iktu z(farmaceutami, 
który wykreowa% powiat 

gosty-ski, zaczyna si' 
pozornie prozaicznie. 

Swym Rozstrzygni'ciem 
Nadzorczym (RN)

z(17 stycznia 2020 r. 
wojewoda wielkopolski 

uniewa&ni% dy&urow! 
uchwa%' z(12 grudnia 
2019 r. Rady Powiatu 

Gosty-skiego.

Determinacja i skuteczno!"  
gosty#skich farmaceutów

mgr farm. 
Mariusz

Politowicz

Organiczne minera!y z Morza Martwego

Naturalny wybór

R E K L A M A
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Jestem pe#en uznania
dla solidarno$ci 
i%determinacji aptekarzy 
powiatu gosty&skiego. 
W%prosty i%logiczny 
sposób pokazali swoj! 
si#', a%zarazem 
odpowiedzialno$(. 
W%ko&cu to oni, a%nie 
radni, starostowie 
i%urz'dnicy mogliby si' 
pomyli( lub zachorowa( 
wskutek przepracowania.

aptek, dost'p do leków jeszcze 
bardziej by si' zmniejszy#.

Dodatkowo zacytowa# odpowiedzi 
na interpelacje poselskie. 
Wynika z nich, )e resort zdrowia 
nie akceptowa#by cofania 
zezwole& za brak dy)urów.

10 maja 2021 r. powiat wys#a# 
list, w którym za)yczy# sobie, by 
zgodnie z wewn'trzn! (!) dyskusj! 
radnych powiatowych aptekarze 
z powiatu podali, wed#ug jakiego 
harmonogramu chcieliby 
dy)urowa( w 2022 r., by zmniejszy( 
obci!)enie aptekarzy z Gostynia. 
Dodatkowo 20 maja zaproszono 
ich wszystkich na spotkanie, które 
nierealistycznie zaplanowano 
na 8 czerwca  na%godz. 13.00, 
czyli w godzinach pracy aptek, 
w tym jednoosobowych.

Te impertynencje nie pozosta#y 
bez reakcji. 21 maja 2021 r. 

farmaceuci solidarnie odpisali 
kolejnym listem otwartym.

„W zwi!zku z tym, )e kolejna 
uchwa#a dotycz!ca ustalenia 
rozk#adu pracy aptek ogólno-
dost'pnych na terenie powiatu 
gosty&skiego nie uwzgl'dnia 
wy)ej przytoczonych faktów, a jej 
uzasadnienie jest pe#ne frazesów, 
które nie maj! odzwierciedlenia 
w rzeczywisto$ci i wskazuj! na 
brak woli wspólnego rozwi!zania 
problemu oraz na ignorowanie 
naszych opinii, apteki nie 
maj! )adnych powodów 
do jakiejkolwiek wspó#pracy 
z samorz!dem powiatowym. Tym 
samym nie b'dziemy uczestniczyli 
w zaplanowanym spotkaniu.

Ustosunkowuj!c si' do pisma 
Starostwa Powiatowego 
w Gostyniu z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie wskazania terminów, 
w jakich nasze apteki maj! by( 
uj'te w harmonogramie dy)urów 

na 2022 r., uprzejmie informujemy, 
i) ich nie podamy. Dy)urowanie 
aptek ogólnodost'pnych 
w powiecie gosty&skim w porze 
nocnej, w niedziele, $wi'ta 
i inne dni wolne od pracy 
w proponowanych godzinach 
jest ca#kowicie nieracjonalne. Nie 
ma te) nic wspólnego – wbrew 
twierdzeniom samorz!du 
powiatowego – z zapewnieniem 
poziomu bezpiecze&stwa 
zdrowotnego mieszka&com 
powiatu gosty&skiego”.

Warto doda(, )e powiat 
powo#a# si' „na dotychczasow! 
wspó#prac' i liczy# na zrozumienie 
i dalsze wspólne dzia#anie 
na rzecz mieszka&ców”.

Hipokryzja nie pomog#a 
powiatowi. Jego dotychczasowy 
sposób dzia#ania równie). 

28 maja 2021 r. aptekarze 
otrzymali ze starostwa kolejny list 

Organiczne minera!y z Morza Martwego

Naturalny wybór

Organiczne minera!y z Morza Martwego

Naturalny wybór

R E K L A M A
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Przypomn$ prawd$ 
oczywist!: dy%urowa& 

mo%e tylko cz'owiek, 
farmaceuta, a(nie jego 

„misja i(etyka” lub 
apteka jako lokal. Gdy 
brakuje farmaceutów, 

dy%urów nie ma.

D Y ) U R Y  W  A P T E K A C H

ponawiaj!cy propozycj$ spotkania. 
Jednak%e s'owa kierowane pod 
ich adresem by'y krzywdz!ce, 
niesprawiedliwe i zawiera'y 
elementy pouczania. Legendarnie 
dobra pami$& aptekarzy nie 
pozwala'a na zmian$ ich 
stanowiska. Riposta farmaceutów 
by'a kulturalna, celna i mocna.

„(...) ze strony Starostwa Powia-
towego w!Gostyniu nie otrzy-
mali"my #adnych propozycji, 
które mog$yby spowodowa% 
zmian& naszego stanowiska 
i!przybycie na spotkanie. Wr&cz 
przeciwnie, w!pi"mie z!dnia 
10.05.2021 r. znalaz$o si& zdanie, 
które nie spe$nia #adnego 
z!kryteriów uprzejmo"ci. 

Brzmi ono: »prowadzenie 
dzia'alno*ci gospodarczej w(formie 
aptek jest prawem, a(nie obowi!z-
kiem podmiotów gospodarczych, 
które podejmuj!c si$ prowadzenia 
takiej dzia'alno*ci, powinny 
uwzgl$dni& jej specy+ k$ i(dodat-
kowe obci!%enia, jakie z(danego 
rodzaju dzia'alno*ci! si$ wi!%!«.

Stanowczo nie zgadzamy 
si$ z(tym twierdzeniem.

Próba pouczania nas – farma-
ceutów – jak, gdzie, kiedy i(za co 
mamy prowadzi& swoje apteki, 
jest co najmniej nie na miejscu. 
Odnosimy wra%enie, %e jedynym 
satysfakcjonuj!cym samorz!d 
powiatowy rozwi!zaniem by'oby 
dalsze *wiadczenie niep'atnych 
dy%urów zgodnie z(uchwalonym 
harmonogramem albo 
zlikwidowanie przez nas naszych 
aptek. (…) Nie do zaakceptowania 
jest ca'kowite ignorowanie 
przedstawianych przez nas 
niepodwa%alnych i(obiektywnych 
faktów: braków magistrów farmacji 
oraz niewynagradzanych dy%urów. 
Podkre*lamy brak zap'aty przez t$ 
sam! Rad$ Powiatu, która podej-
muje uchwa'y dotycz!ce dy%urów.

Brak realnej potrzeby dy%urów 
jest za to doskonale rozpoznany 
przez miejscowych aptekarzy, co 
podkre*lali*my wielokrotnie.

W(zwi!zku z(powy%szymi 
faktami spotkanie jest 
ca'kowicie bezcelowe”.

Powiat próbowa' dalszych 
dziwnych dzia'a,. Chcia', aby apteki 
przedstawi'y mu zestawienie 
obrotów dy%urowych, rzekomo 
dla wsparcia aptekarzy. Ci nie 
uwierzyli. 14 czerwca odpowiedzieli 
nast$puj!co: „(…) na podstawie 
dotychczasowych negatywnych 
do*wiadcze, gosty,scy aptekarze 
podtrzymuj! swoje stanowisko 
odno*nie do bezcelowo*ci jakich-
kolwiek kontaktów ze starostwem”.

Jestem pe'en uznania dla 
solidarno*ci i(determinacji 
aptekarzy powiatu gosty,skiego. 
W(prosty i(logiczny sposób pokazali 
swoj! si'$, a(zarazem odpowiedzial-
no*&. W(ko,cu to oni, a(nie radni, 
starostowie i(urz$dnicy mogliby si$ 
pomyli& lub zachorowa& wskutek 
przepracowania. Irracjonalne 
oczekiwania samorz!dowców, 
spowodowane wysoce niereali-
stycznym art. 94 PF, spotka'y si$ ze 
skutecznym i(skoordynowanym 
oporem farmaceutów.

Takie sytuacje b$d! si$ 
powtarza'y dopóty, dopóki nie 
zostanie zmieniony art. 94 PF. 

Jest czym* nieprawdopodobnie 
bolesnym i(krzywdz!cym, %e 
wskutek jego brzmienia farmaceuci 
od lat s! traktowani jak niesforni 
lub leniwi niewolnicy, których 
si'! i(gro-b! nale%y zagoni& 
do darmowej pracy ponad 
si'y. A(równolegle mieli*my 
dzi$kczynne *piewy i(oklaski 
na balkonach, gdy *wiat si$ 
zatrzyma' z(powodu lockdownu. 
Dzi$kowano pozosta'ym 
pracownikom ochrony zdrowia 
za ich umiej$tno*ci i(po*wi$cenie. 
Wspierano w(d!%eniu do u'atwie, 
w(wykonywaniu ich pracy. 
Przyklaskiwano, gdy oczekiwali 
godnego wynagrodzenia.

Tymczasem polscy powiatowi 
wata%kowie zachowuj! si$ 
wobec farmaceutów jak nadzorcy 
niewolników. Nie rozumiej!, %e nie 

chcemy ich zab'oconych butów na 
naszych dywanach, a(tym bardziej 
na zapleczu aptek. Nie mamy 
najmniejszej ochoty, by dyrygowali 
 nami we w'asnym domu lub 
aptece. Ignoruj!c nasze stanowisko, 
skutecznie zniech$caj! do jakiejkol-
wiek z(nimi wspó'pracy. Na dodatek 
nie oferuj! wynagrodzenia za 
dodatkow! i(odpowiedzialn! prac$!

Przepis o(dy%urach uruchamia 
w(samorz!dowcach niskie, bo auto-
rytarne zachowania. Nie wyhamo-
wuj! ich przegrane w(s!dach i(na 
polu medialnym. Bo niczym innym, 
tylko wygran! farmaceutów jest 
ich solidarna i(skuteczna odmowa 
wykonywania pa,szczyzny. 

Patrz!c na spraw$ z(ludzkiego 
punktu widzenia, uwa%am art. 94 
PF za dyskryminuj!cy farmaceutów 
jako ludzi, a(jednocze*nie 
generuj!cy nierozwi!zywalne 
i(niepotrzebne kon. ikty. Jest 
wstydem dla bezosobowego 
ustawodawcy, %e jeszcze go nie 
uchyli' lub nie znowelizowa'. 
Zarazem jest wstydem dla znanych 
z(imienia i(nazwiska zmieniaj!cych 
si$ urz$dników ministerialnych 
(z(czasów dzia'ania wszystkich 
ugrupowa, rz!dz!cych), którzy od 
lat nie potra+ ! rozwi!za& tego boles-
nego dla nas problemu. Bo to nie 
ich, tylko w'a*nie nas, farmaceutów, 
obwinia si$  o brak dy%urów.

Przypomn$ prawd$ oczywist!: 
dy#urowa% mo#e tylko 
cz$owiek, farmaceuta, 
a(nie jego „misja i(etyka” lub 
apteka jako lokal. Gdy brakuje 
farmaceutów, dy%urów nie ma.

Dlatego art. 94 PF albo powinien 
zosta% uchylony, albo sensownie 
zmieniony. Dy#ury mog' 
si& odbywa% tylko za zgod' 
farmaceutów, a!nie wbrew nim. 
Zgoda by'aby pochodn! mo%li-
wo*ci, czyli liczby zatrudnionych 
magistrów farmacji. Za to ich liczba 
jest pochodn! wynagrodzenia, 
którego -ród'em by'yby stosowne 
pieni!dze z(MZ, NFZ lub starostw. 
Tych pieni$dzy nikt nawet nie 
zaproponowa', wi$c dy%urów brak.
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Aptekarska Szko!a 
Zarz"dzania od lat 

wychodzi naprzeciw 
potrzebom farmaceutów, 
dostarczaj"c bogat" ofert# 
szkole$ w%ró&nej , dogodnej 
dla ka&dego formie. 
Oprócz cotygodniowych 
webinarów odbywaj"cych 
si# w%ka&dy wtorek o%sta!ej 
porze w%ofercie znale'( 
mo&na równie& szkolenia 
e-learningowe. Ta forma 
zdobywania wiedzy ma 
wielu zwolenników.

Na platformie
www.aptekarska.pl dost#p-
nych jest obecnie ponad

30 bezp!atnych szkole$ 
e-learningowych o%ró&no-
rodnej tematyce, równie& 
z%zakresu opieki farmaceu-
tycznej, za udzia! w%których 
mo&na uzyska( zarówno 
punkty twarde, jak i%mi#kkie. 
Regularnie pojawiaj" si# 
kolejne szkolenia, tak by 
oferta Aptekarskiej Szko!y 
Zarz"dzania obejmowa!a 
wszelkie mo&liwe zagad-
nienia istotne z%punktu 
widzenia pracy farmaceuty.

Ju& dzi) zapraszamy
zatem na nowe szkolenie
e-learningowe „Profilaktyka 
chorób uk!adu mi#)niowo-

-szkieletowego”, na którym 
poznamy przyczyny 
wyst#powania dolegliwo)ci 
ze strony tego uk!adu, 
najcz#stsze objawy 
i%wreszcie sposoby leczenia, 
które nale&y podj"( wobec 
pacjenta borykaj"cego 
si# ze schorzeniami 
narz"du ruchu. 

Autor szkolenia:
Tomasz Blicharski,
dr hab. n. med., prof. UM

Oprócz cotygodniowych webinarów odbywaj"cych si# w%ka&dy wtorek o%sta!ej porze w%ofercie 
Aptekarskiej Szko!y Zarz"dzania znale'( mo&na równie& szkolenia e-learningowe.

Szkolenia 
e-learningowe

A P T E K A R S K A  S Z K O * A  Z A R Z + D Z A N I A

2 punkty mi#kkie

R E K L A M A
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Ustawa o zawodzie 
farmaceuty przynios#a 

wiele zmian, zw#aszcza 
w zakresie obowi$zków 

kierownika apteki. Do 
zada% znanych od lat 
dosz#y nowe, a w&ród 

nich kilka, które 
wi$'$ si( 

z prowadzeniem 
dokumentacji.

UoZF: zmiany 
w!dokumentacji aptecznej

Zmiany te zosta#y 
uwzgl(dnione 
w)Obwieszczeniu 

Marsza#ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z)dnia 
18 maja 2021 r. w)sprawie 
og#oszenia jednolitego 
tekstu ustawy – Prawo 
farmaceutyczne. Zadania 
kierownika wymagaj$ce 
prowadzenia dokumentacji 
znajduj$ si( w)art. 88 
ust. 5 tej ustawy:

• zapewnienie prawid#o-
wego wykonywania 
procedur obowi$zuj$cych 
w)aptece,

• zatwierdzanie struktury orga-
nizacyjnej apteki w)formie 
schematu organizacyjnego, 

• opiniowanie pisemnych 
opisów stanowisk okre-
&laj$cych role i)obowi$zki 
personelu, a)tak'e zasady 
ich zast(powania, 

• monitowanie realizacji 
i)dokumentowania 
szkole% personelu 
zatrudnionego w)aptece, 

• zapewnienie w)regularnych 
odst(pach czasu, nie rzadziej 
ni' raz na rok, przeprowa-

dzania kontroli wewn(trz-
nych wed#ug ustalonego 
programu i)zapewnienie 
wprowadzania odpowied-
nich &rodków naprawczych 
i)zapobiegawczych, 

• dokumentowanie 
przekazywania zada% 
personelowi apteki.

Jak przygotowa!, 
a"nast#pnie prowadzi! 
dokumentacj# powy$szych 
zada%? Odpowiedzi na to 
pytanie przygotowane zosta#y 
przez zespó& ekspertek Apte-
karskiej Szko&y Zarz'dzania.

PROCEDURY

mgr farm. Marta 
Ba&azi%ska

Czym s! procedury?
Procedura okre&la regu#y 
post(powania w)danej 
sprawie. Zadaniem kierownika 
apteki jest zapewnienie 
prawid#owego wykonywania 
procedur, wi(c 'eby wykona* 
to zadanie, trzeba cofn$* si( 
o)jeden krok i)zastanowi*, czy 
mamy w)aptece obowi$zuj$ce 
procedury. Zapewne tak, ale 
do tej pory opierali&my si( 
na ustnym przekazie zasad 
post(powania opartych na 
przepisach prawnych czy 
wytycznych wynikaj$cych 
z)dobrej praktyki. Te 
w#a&nie zasady maj$ by* 
teraz udokumentowane 
w)formie procedury.

Jak tworzy" i#wdra$a" 
procedury?
Zasadne jest zatem, by 
to kierownik, jako osoba 
odpowiadaj$ca za prawid#owe 
funkcjonowanie apteki, zadba# 
o)przygotowanie procedur. 
B(dzie mia# wówczas 
pewno&*, 'e procesy w)nich 
opisane s$ zgodne z)Prawem 
farmaceutycznym i)odpo-
wiadaj$ potrzebom apteki. 
Dobr$ praktyk$ jest zaan-
ga'owanie ca#ego zespo#u 
aptecznego do wspólnego 
wypracowywania procedur.

Kolejnym krokiem do 
wdro'enia przygotowanych 
dokumentów jest zapoznanie 
si( z)nimi przez wszystkich 
pracowników. Z#o'enie 
podpisów przez pracowni- 
ków pod dokumentem 
na dowód zapoznania si( 

i)zaakceptowania propono-
wanego sposobu dzia#ania 
daje nam potwierdzenie 
z)ich strony, 'e zadanie 
opisane w)procedurze 
b(dzie wykonywane zgodnie 
z)przyj(tymi zasadami.

Jak zapewni" prawid%owe 
wykonanie?
Procedura powinna by* 
dokumentem, który zmienia 
si( wraz ze zmieniaj$cymi si( 
okoliczno&ciami czy potrze-
bami apteki i)personelu. Wa'ne 
jest dbanie, by procedury 
by#y aktualne i)dostosowane 
do specy+ki danej apteki, 
oczywi&cie z)uwzgl(dnieniem 
obowi$zuj$cych przepisów 
prawnych. Je'eli jaki& proces 
w)aptece zmieniamy, to warto 
to odnotowa* w)procedurze. 
Poprzedniej procedury 
nie usuwamy wówczas ze 
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Warto podkre#li$, 
%e w&a#ciwe 
przygotowanie 
i'systematyczne 
prowadzenie 
dokumentacji to nie 
tylko spe&nienie 
obowi(zku 
ustawowego ) niesie 
ono za sob( te% wiele 
innych korzy#ci.

zbioru dokumentów, ale 
przygotowujemy jej now( 
wersj* wraz z'okre#leniem 
daty, od jakiej obowi(zuje.

STRUKTURA 
ORGANIZACYJNA

mgr farm. Beata 
Tyszkiewicz-Kmiecik

Czym jest struktura 
organizacyjna?
Dokument ten powinien 
wskazywa$ uk&ad stanowisk, 
podzia& uprawnie+ i'odpo-
wiedzialno#ci oraz okre#la$ 
zale%no#ci pomi*dzy poszcze-
gólnymi pracownikami apteki.

Jak j! wdro"y# 
i$dokumentowa#?
Zadaniem kierownika apteki 
jest zatwierdzenie szablonu 
struktury organizacyjnej 
dopasowanej do apteki, 
któr! kieruje. Stanowiska 
powinny by$ uzupe&nione 
imieniem i'nazwiskiem danych 
pracowników w'przyna-
le%nych im miejscach.

Tak przygotowany szablon 
nale%y opatrzy$ piecz(tk( 
apteki oraz podpisem 
kierownika i'podmiotu 
prowadz(cego aptek*. 
Pami*tajmy te% o'stworzeniu 
nowego dokumentu przy 
ka%dej zmianie w'strukturze 
organizacyjnej apteki. 
W'dokumencie powinna 
by$ wskazana data wpro-
wadzenia nowej struktury.

OPISY STANOWISK

Dominika Mitu"a

Czym s! opisy stanowisk?
Opisy stanowisk to karty 
stanowiskowe, które zawieraj( 
zakres czynno#ci wykony-
wanych przez pracownika. 
Zawieraj( podstawowe 
informacje na temat danego 
stanowiska: jego nazw*, 

zadania i'obowi(zki, a'tak%e 
zasady zast*powania. 
Dodatkowo dane te mo%na 
rozszerzy$ o'bardziej 
szczegó&owe wskazanie zada+ 
w'zale%no#ci od potrzeb 
w'danej aptece. Do przygo-
towania opisów stanowisk 
zobowi(zany jest pracodawca.

Jaki jest nowy obowi!zek 
kierownika zwi!zany 
z$opisem stanowisk?
Nowym obowi(zkiem 
kierownika apteki w'rozu-
mieniu ustawy o'zawodzie 
farmaceuty jest pisemne 
opiniowanie opisów 
stanowisk. Oznacza to, %e je#li 
w'przedsi*biorstwie/aptece 
istniej( ju% opisy stanowisk, 
nale%y si* z'nimi zapozna$ 
i'zwery$kowa% ich spójno#% 
z&czynno#ciami wykony-
wanymi przez personel 
apteki. Je#li opisy stanowisk 
do tej pory nie zosta&y 
stworzone, nale%y zwróci$ si* 
w'tej sprawie do podmiotu 
prowadz(cego aptek*, by 
wypracowa$ w&a#ciwe dla 
danej apteki i'pracownika 
apteki dokumenty.

 Warto, aby dokument ten 
zawiera& zapisy czynno#ci 
fachowych wykonywanych 
w'aptece oparte na zapisach 
w'aktach prawnych reguluj(-
cych dany zawód (magister 
farmacji, technik farmaceu-
tyczny), jak te% by wskazywa& 
dodatkowe zadania 
wykonywane w'aptece 
przez danego pracownika.

Opiniowanie opisów 
stanowisk dotyczy wszystkich 
pracowników ) kierownika 
apteki, magistra farmacji, 
technika farmaceutycznego 
oraz pomocy aptecznej. Po 
zaopiniowaniu opisów 
stanowisk nale'y zapozna% 
pracowników z&odpo-
wiednim dla nich doku-
mentem. Opis stanowiska 

powinien by$ podpisany przez 
w&a#ciciela/przedstawiciela 
podmiotu prowadz(cego 
aptek*, pracownika oraz 
kierownika apteki.

DOKUMENTOWANIE 
6=.2/(Ĝ�3(5621(/8

mgr farm. Katarzyna 
Gr(bska 

W'obliczu niezwykle 
szybkiego rozwoju nauki 
w'dziedzinach medycznych 
odpowiedzialne wykonywanie 
zawodu zarówno magistra 
farmacji, jak i'technika 
farmaceutycznego bez 
ustawicznego kszta&cenia jest 
niemo%liwe. Sta&e doskona-
lenie zawodowe powinno by$ 
naturaln( potrzeb( ka%dego 
pracownika apteki, nie tylko 
magistrów ze wzgl*du na 
obowi(zek kszta&cenia, jaki na 
nich nak&ada Prawo farma-
ceutyczne. Obecne przepisy 
zobowi(zuj( kierownika apteki 
nie tylko do monitowania 
realizacji szkole+, ale równie% 
ich dokumentowania. Usta-
wodawca nie okre#la wzoru 
dokumentu, wi*c sposób 
dope&nienia tego obowi(zku 
okre#la sam kierownik apteki. 
Przyk&adowo mog( to by$ 
tabele z'opisami tematu szko-
lenia, daty realizacji i'nazwiska 
pracownika, który je odby&, 
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dla potwierdzenia do%&czy' 
mo(na kopie certy) katów.

.21752/$�:(:1Ē75=1$

mgr farm. Katarzyna 
Gr!bska

Przeprowadzenie kontroli 
wewn*trznej, czyli zestawienie 
stanu zastanego ze stanem 
oczekiwanym, wykonujemy 
nie tylko w+celu wywi&zania 
si* z+ustawowego obowi&zku, 
ale przede wszystkim po to, 
by zidenty) kowa' obszary 
wymagaj&ce poprawy 
i+wprowadzi' dzia%ania 
naprawcze i+zapobiegawcze.

Jakie obszary powinna 
obejmowa!?
W+procesie kontroli nale(y 
uwzgl*dni' wszystkie 
obszary istotne dla prawi-
d%owego funkcjonowania 
apteki, a+co za tym idzie: 
poprawno,' i+obecno,' 
dokumentacji, literatury 
fachowej i+dost*pu do 
informacji, kwestie 
dotycz&ce personelu i+lokalu; 
szczególn& uwag* powin-
ni,my zwróci' na obrót 
produktami, w+sk%ad którego 
wchodz& prawid%owe 
procesy i+ich dokumentacja 
odno,nie do zaopatrzenia, 
przechowywania, wydawania 
i+wytwarzania leków. 
Raportowanie jest obowi&z-
kiem stosunkowo nowym 
i+równie( powinni,my 
zwróci' uwag* na popraw-
no,' jego przeprowadzania.

Jak udokumentowa! 
przeprowadzenie 
kontroli wewn"trznej?
Protokó% dokumentuj&cy 
przeprowadzenie kontroli 
wewn*trznej powinien 
zawiera' dok%adne informacje 
o+skontrolowanych obszarach. 
Istotne jest, aby by%o w+nim 
miejsce na wpisanie uwag , 
zw%aszcza w+przypadku 

wykrycia nieprawid%owo,ci. 
Ustawodawca jasno okre,la, 
(e kierownik ma obowi&zek 
wdro(y' ,rodki naprawcze 
i+zapobiegawcze, co równie( 
nale(y udokumentowa'. 
W+przypadku drobnych 
uchybie- informacja ta mo(e 
by' wpisana w+protokole, 
natomiast je(eli wykryta 
nieprawid%owo,' wymaga 
wi*kszego nak%adu pracy (np. 
naprawa lub zakup sprz*tu do 
receptury lub termometrów), 
mo(na to udokumentowa' 
w+dodatkowo sporz&-
dzonym dokumencie jako 
za%&cznik do protoko%u 
kontroli wewn*trznej.

Jak roz#o$y! w%czasie t" 
kontrol" i%jak j& zaplanowa!?
Ustawa podaje, (e kierownik 
ma obowi&zek zapewni' 
kontrol* raz w+roku, nie precy-
zuje jednak, kiedy powinno 
to nast*powa'. Mo(emy wi*c 
rozplanowa' j& na ca%y rok, 
np. co miesi&c przeprowadza' 
kontrol* jednego obszaru, 
natomiast je(eli jest taka 
mo(liwo,', mo(na j& 
przeprowadzi' jednorazowo.

Korzy'ci p#yn&ce z%prawi-
d#owego przeprowadzenia 
kontroli wewn"trznej:
• Sprawdzenie wszystkich 

wa(nych obszarów pozwala 
na lepsze monitorowa nie 
procesów i"procedur 
w"aptece, daje te( 
mo(liwo,' ich doskonalenia 
i+dostosowywania do 
potrzeb danej apteki.

• Wskazywanie 
personelowi wci#$ 
udoskonalonych 
procedur jako dobrej 
praktyki. W+procesie 
kontroli nie zapominajmy 
o+tym, (e apteka to nie 
tylko ,ciany, meble i+leki, 
ale równie( ludzie, którzy 
w+niej pracuj& . od ich 
zaanga(owania i+wiedzy 

na temat jej prawid%owego 
funkcjonowania zale(y 
naprawd* bardzo du(o.

• Przygotowanie do 
kontroli zewn!trznej. 
Dok%adnie przeprowadzona 
kontrola wewn*trzna skraca 
przygotowania w+przy-
padku kontroli planowej 
i+pozwala bez stresu 
przyj&' kontrol* dora/n&.

DOKUMENTOWANIE 
35=(.$=$1,$�=$'$Ĝ

mgr farm. Sylwia Krauze

Jak nale$y dokumentowa! 
przekazanie zadania?
Wype%nienie ustawowego 
obowi&zku polega na 
utworzeniu dokumentu, 
który b*dzie potwierdzeniem 
oddelegowania danego 
zadania pracownikowi. 
Przepis nie narzuca 
konkretnej formy, zatem 
udokumentowanie mo(e 
nast&pi' na zwyk%ej, r*cznie 
zapisanej kartce papieru, 
zawieraj&cej podstawowe 
informacje, czyli jaki 
obowi&zek, komu i+kiedy 
zosta% powierzony. Istotn& 
informacj& b*dzie te(, kto 
zast*puje pracownika w+danej 
czynno,ci w+przypadku 
jego nieobecno,ci. Mo(na 
te( zastosowa' szablon, na 
którym precyzyjnie okre,lony 
zostaje rodzaj obowi&zku, 
charakter czasowy zadania 
(sta%e/cykliczne/jednorazowe), 
cel zadania, dok%adny opis jego 
wykonania i+sposób kontroli. 
Zalet& drugiego rozwi&zania 
jest precyzyjne wskazanie 
wymaga% stawianych przed 
pracownikiem. Niezale(nie 
od tego, jaki sposób 
pisemnego przekazywania 
zada- zostanie przyj*ty 
w+aptece, ka(dy dokument 
powinien zawiera' dane 
apteki, imi* i+nazwisko 
kierownika, imi* i+nazwisko 
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pracownika (naj#atwiej nanie$% 
wymienione dane w&postaci 
piecz'tek), dat( sporz'dzenia 
dokumentu i&w#asnor(czne 
podpisy obu osób.

Je$li wska)emy osob( 
zast(puj'c', wówczas równie) 
powinna si( ona zapozna% 
z&arkuszem i&go podpisa%.

Arkusz wymaga aktualizacji 
w&sytuacji zmiany zakresu 
obowi'zków danego 
pracownika lub w&sytuacji, 
gdy odejdzie on z&pracy 
i&dany obowi'zek zlecony 
jest innemu pracownikowi.

PODSUMOWANIE

Omówione dokumenty 
nale)y archiwizowa% wraz 
z&innymi dokumentami 
apteki, nie zapominaj'c 
o&bie)'cych aktualizacjach.

Warto podkre$li%, )e 
w#a$ciwe przygotowanie 
i&systematyczne prowadzenie 
dokumentacji to nie tylko 
spe#nienie obowi'zku 
ustawowego * niesie ono za 
sob' te) wiele innych korzy$ci.

Jakie korzy$ci mog' p#yn'% 
z&dodatkowych dokumentów?

• Daj! pewno"# zarówno 
kierownikowi, jak 
i$podmiotowi prowadz!-
cemu dan! aptek%, &e jest 
ona placówk! dzia'aj!c! 
nie tylko zgodnie 
z$Prawem farmaceu-
tycznym, ale i$ze wszyst-
kimi aktami prawnymi 
i$dobrymi praktykami, 
które maj! odniesienie 
do jej funkcjonowania. 

• Zabezpieczaj! 
kierownika w$sytuacjach 
kryzysowych/awaryj-
nych/kon(iktowych 
oraz przy kontrolach 
zewn%trznych. W&razie 

potrzeby kierownik mo)e 
#atwo wykaza%, )e zarówno 
dzia#ania poszczególnych 
pracowników, jak i&ca#o$% 
pracy apteki jest pod 
jego sta#ym nadzorem 
i&wszystko funkcjonuje 
zgodnie z&ustalonymi 
przez niego procedurami.

• U'atwiaj! zarz!dzanie 
zespo'em aptecznym. 
Pracownicy nie b(d' mieli 
w'tpliwo$ci, jakie s' wyma-
gania kierownika odno$nie 
do ich zakresu obowi'zków, 
odpowiedzialno$ci czy 
sposobu wykonywania 
czynno$ci fachowych 
w&aptece, co skutkuje 
efektywniejsz' prac', 
mniejsz' ilo$ci' b#(dów 
i&sytuacji kon+iktowych.

• U'atwiaj! wprowadzenie 
nowych pracowników. 
Wystarczy przedstawi% 
komplet dokumentów 
okre$laj'cych ich zadania 
oraz procedury i&instrukcje, 
dzi(ki czemu mamy 
pewno$%, )e zosta#a 
przekazana pe#na wiedza 
na temat zasad, jakimi 
kieruje si( dana apteka.

Zapraszamy na kurs „Nowe 
zadania kierownika apteki 
w!"wietle ustawy o!zawodzie 
farmaceuty” prowadzony 
przez ekspertów Aptekarskiej 
Szko#y Zarz'dzania, dzi(ki 
któremu wdro)enie nowych 
dokumentów jest niezwykle 
proste. Kurs ma na celu 
przybli)enie najwa)niej-
szych zmian i&obejmuje 
nast(puj'ce elementy:

1. E-learning wideo 
z&omówieniem wszystkich 
17 punktów z&ustawy, 
z&dost(pem do ko,ca 
roku 2021! W&ramach 
tej cz($ci otrzymuj' 
Pa,stwo równie) dost(p 

do nagrania webinaru na 
temat kontroli wewn(trznej 
z&6 kwietnia 2021 r.

2.  Gotowe wzory doku-
mentów do wdro)enia: 
opisy stanowisk, szablony 
struktury organizacyjnej, 
arkusze do delegowania 
zada,, rejestry szkole, 
personelu, spisane najwa)-
niejsze procedury i&protokó# 
kontroli wewn(trznej.

3. Warsztaty on-line, 
które umo)liwi' zdobycie 
umiej(tno$ci niezb(dnych 
do wdro)enia zmian 
w&swojej aptece i&s' niepo-
wtarzaln' okazj' do zadania 
nurtuj'cych Pa,stwa pyta, 
dotycz'cych tego zagad-
nienia naszym ekspertkom 
Aptekarskiej Szko#y 
Zarz'dzania. Warsztaty 
odb(d' si( na platformie 
ZOOM i&potrwaj' trzy 
godziny. Przeprowadzane 
s' w!ma'ych grupach (do 
16 osób), ich istot' jest 
aktywne uczestnictwo.

Na warsztacie przyjrzymy 
si( bli)ej zmianom 
w&obszarze obowi'zków 
kierownika, o&których mówi 
ustawa. B(d' to m.in.:

• opisy stanowisk i&podzia# 
obowi'zków,

• delegowanie zada, 
i&zast(pstwa,

• planowanie czasu pracy.

Wymagany sprz%t: komputer 
(z&przyczyn technicznych na 
telefonie nie ma mo)liwo$ci 
wykonania %wicze, na 
wspólnych plikach), mikrofon 
i&mile widziana kamera.

Zapisy i wi(cej informacji o kursie: 
https://www.aptekarska.pl/oferta/course/info.php?id=706
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W"ród ma"ci 
rozró#niamy trzy typy: 
ma"ci roztwory, ma"ci 

zawiesiny i$ma"ci 
emulsje. Te dwa 

ostatnie s% 
zdecydowanie 

najpopularniejsze. 
W$przypadku uk&adów 

emulsyjnych do"' 
&atwo mo#na 

stwierdzi', #e co" 
posz&o nie tak, jednak 

w$przypadku 
zawieszania substancji 
sta&ych cz(sto nie jest 

to widoczne.

Ma!ci zawiesiny i rola mikronizacji

mgr farm.  
Paulina Front

Z$moich obserwacji 
wynika, #e niestety 
w$aptekach nie przy-

wi%zujemy do tego szcze-
gólnej wagi. W$Polsce jeszcze 
nie wszystkie substancje 
sypkie wyst(puj% w$formie 
zmikronizowanej, wi(c 
cz(sto trzeba mikronizacj( 
przeprowadzi' samemu. 
Najcz("ciej ucieramy 
substancj( w$mo)dzierzu 
i$zawieszamy w$pod&o#u 
– koniec. W$niektórych 
przypadkach b(dzie to 
wystarczaj%ce, jednak 
pewne substancje trudno 
utrze' lub maj% tendencj( 
do zbijania si( z$powrotem 
w$kryszta&y. Problem mog% 
stanowi' tabletki, szczególnie 
powlekane, poniewa# 
ucieranie ich jest trudniejsze 
i$cz(sto masa tabletkowa 
wymaga przesiania, zanim 
wyl%duje w$ma"ci.

-$.�35=(352:$'=,ă�
0,.521,=$&-Ē�
W WARUNKACH 
APTECZNYCH?

Jedn% z$metod zwi(kszenia 
efektywno"ci mikronizacji 

jest u#ycie rozpuszczalnika, 
który nast(pnie odparuje lub 
b(dzie no"nikiem substancji 
czynnej. Mo#emy w$tym 
celu u#ywa' np. para*ny 
ciek&ej (substancje hydrofo-
bowe), etanolu lub wody. 
W$przypadku wody i$etanolu 
podczas odparowywania 
rozpuszczalnika z$roztworu 
wytr%ca si( substancja 
czynna w$postaci mikrokrysz-
ta&ków – im szybciej zachodzi 
odparowywanie, tym 
kryszta&y maj% mniej czasu 
na ponowne uformowanie 
si(. Z$tego powodu lepiej 
przeprowadza' mikronizacj( 
t% metod% „na ciep&o”, jednak 
nie sprawdzi si( ona w$przy-
padku substancji wra#liwych 
na wysok% temperatur(.

OINTMENT MILL 
I  TRÓJWALCÓWKA

Trójwalcówka to taki 
recepturowy jednoro#ec – niby 
wiemy, #e istnieje, ale nikt jej 
w$aptece nigdy nie widzia&. 
Jest to specjalny m&ynek do 
mielenia ma"ci, który pozwala 
uzyska' odpowiedni% wielko"' 
cz%stek – w$literaturze 

zagranicznej znajdziemy go 
pod nazw% „ointment mill”.

Jak to dzia&a? Maszyna sk&ada 
si( z$trzech walców, które 
s% po&o#one blisko siebie, 
a$rozdrabnianie zachodzi 
przez tarcie. Odleg&o"' 
mi(dzy walcami jest regulo-
wana i$mo#emy w$ten sposób 
wp&ywa' na stopie+ rozdrob-
nienia substancji. Pierwszym 
etapem jest zmieszanie 
sk&adników za pomoc% 
miksera recepturowego, 
a$nast(pnie ma"' jest prze-
puszczana przez maszyn( 
kilkakrotnie, a# do uzyskania 
satysfakcjonuj%cego efektu. 
Nast(pnie ponownie 
ma"' homogenizujemy.

MIKRONIZACJA — A PO 
CO TO KOMU?

Kwestia wydawania ma"ci 
w$postaci peelingów lub 
rozdrobionych na pó& 
gwizdka substancji wyra)nie 
wyczuwalnych pod palcami 
by&a i$pozostaje dla mnie 
w%tpliwa. Pomijaj%c nieprzy-
jemn% aplikacj(, rozdrob-
nione cz%stki substancji 



czynnych wykazuj! po 
prostu lepsz! biodost"pno#$.

W%przypadku ma#ci 
roztworów, a%tak&e ma#ci 
i%kremów w%postaci emulsji 
problem nie jest zauwa&alny, 
poniewa& substancje 
rozpuszczone s! w%pod'o&u 
lub w%odpowiednim rozpusz-
czalniku (najcz"#ciej wodzie). 
Obecnie (z%braku innych 
mo&liwo#ci) do rozdrabniania 
substancji i%leków gotowych 
szczególnie „opornych” 
u&ywam m'ynka do mielenia.

U&ywaj!c tej metody, wa&" 
substancj" dwukrotnie 
(przed mieleniem i%po 
mieleniu), aby mie$ kontrol" 
nad ewentualnymi stratami. 
W%idealnym #wiecie 
podobnie powinni#my 
robi$ w%przypadku ucierania 
w%mo(dzierzu, poniewa& 
cz"#$ rozcieranego proszku 
zostaje w%porach mo(dzierza.

PODSUMOWANIE

Odpowiednie rozdrobnienie 
substancji czynnych ma 
znaczenie szczególnie 
w%kontek#cie w'a#ciwo#ci 
aplikacyjnych sta'ych 
i%pó'sta'ych postaci leku. 
S'abe rozdrobnienie wp'ywa 

równie& na uwalnianie leku 
z%pod'o&a, opó(niaj!c je lub 
(w%skrajnych przypadkach) 
uniemo&liwiaj!c.

Odnosz!c si" do leków 
gotowych: czy znamy 
jakie# produkty lecznicze 
z%grudkami substancji 
czynnej? Nawet w%kosmety-
kach do peelingu stosowane 
s! ró&ne wielko#ci cz!stek 
#cieraj!cych i%zdecydowanie 
lepsze dla skóry s! te 
mniejsze i%bardziej regularne, 
poniewa& #cieranie 
martwego naskórka odbywa 
si" w%bardziej kontrolowany 
sposób. Równie& w%lekach 
gotowych w%postaci 
doustnej niekiedy stosuje 
si" inn! form" tej samej 
substancji czynnej (np. sól 
i%kwas), aby wp'yn!$ na 
szybko#$ rozpuszczania si" 
tabletki w%soku &o'!dkowym, 
co rzutuje na wch'anianie 
substancji w%jelitach. 
Podobna sytuacja ma 
miejsce, kiedy podawane 
s! substancje w%postaci 
rozpuszczonej (np. tabletki 
musuj!ce, roztwór). W%przy-
padku leków do stosowania 
zewn"trznego ma to 
równie& du&e znaczenie, 
podobnie zreszt! jak dobór 
odpowiedniego pod'o&a.
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Zbli#aj$ si% wakacje, 
a&wraz z&nimi ' upa(y. 

Temperatura, obok 
rozpuszczalno)ci i&pH, 

jest wa#nym 
czynnikiem 

wp(ywaj$cym na 
trwa(o)* leków 
recepturowych 

(a&w&zasadzie 
wszystkich leków).

Witepsol – pod!o"e 
do zada# specjalnych

W&aptece panuj$, 
a&przynajmniej 
powinny panowa*, 

optymalne dla przechowy-
wania leków temperatury, 
czyli bardzo ogólnie rzecz 
ujmuj$c, temperatura 
nie powinna przekracza* 
25°C. Przy wykonywaniu 
niektórych postaci leków 
temperatura mo#e by* 
naszym sprzymierze+cem, 
ale np. w&przypadku 
czopków i&globulek  
– wr%cz odwrotnie.

Niew$tpliwie pierwszym 
skojarzeniem z&pod(o#em 
czopkowym b%dzie mas(o 
kakaowe. Jednak sporz$-
dzanie czopków i&globulek 
na tym pod(o#u wi$#e si% 
z&licznymi ograniczeniami 
oraz niezgodno)ciami 
recepturowymi. Trudno)ci 
z&mas(em kakaowym nasilaj$ 
si% szczególnie w&czasie 
upa(ów, poniewa# (atwo si% 
topi oraz wolniej i&trudniej 
zastyga. I&wtedy, ca(y na 
bia(o, wkracza Witepsol H15.

WITEPSOL H15 — CO TO 
:â$Ħ&,:,(�-(67"

Witepsol to tak naprawd% 
nazwa grupy pod(o#y i&obecnie 
na rynku polskim mamy 
dost%pny jeden z&nich – 
Witepsol H15. Litera „H” oznacza 
nisk$ zawarto)* mono- i&digli-
cerydów (niska liczba hydroksy-
lowa). Oznacza to mniej wi%cej 
tyle, #e pod(o#e jest zbli#one 
pod wzgl%dem w(a)ciwo)ci do 
mas(a kakaowego najbardziej 
spo)ród ca(ej grupy witepsoli. 
Witepsol H15 to pod(o#e 
przeznaczone specjalnie do 
wykonania czopków, globulek 
i&pr%cików. Wyst%puje w&postaci 
ma(ych bia(ych peletek (kilka 
razy mniejszych od mas(a 
kakaowego), co przyspiesza 
roztapianie pod(o#a. Jest 
bardziej odporne mechanicznie 
od mas(a kakaowego oraz – co 
bardzo istotne – nie trzeba go 
przechowywa* w&lodówce.

:â$Ħ&,:2Ħ&,

Witepsol H15 ma ma($ 
ró#nic% mi%dzy temperatur$ 

topnienia i&krzepni%cia, 
co powoduje, #e szybciej 
zastyga. Wymaga to od 
osoby wykonuj$cej lek nieco 
wprawy, jednak po oswojeniu 
si% z&Witepsolem wylewanie 
masy czopkowej jest po 
prostu szybsze. Pod(o#e 
zastyga w&temperaturze 
pokojowej w&czasie 
ok. 30 minut, wi%c lek 
szybciej nadaje si% do 
wydania pacjentowi. 
Dla porównania mas(o 
kakaowe zastyga w&ci$gu 
ok. 60 minut po wst%pnym 
krzepni%ciu w&temperaturze 
pokojowej, a&nast%pnie reszta 
procesu wymaga lodówki 
(temperatura 2-8°C). Witepsol 
podczas zastygania kurczy 
si% (zjawisko kontrakcji), co 
dodatkowo u(atwia wyci$-
ganie gotowego leku z&formy. 
W&przeciwie+stwie do mas(a 
kakaowego Witepsol H15 ma 
w(a)ciwo)ci emulguj$ce, co 
rozszerza jego mo#liwo)ci 
zastosowania. Ta w(a)ciwo)* 
powoduje lepsze uwalnianie 
substancji czynnych 

mgr farm.  
Paulina Front



Witepsol – pod!o"e 
do zada# specjalnych
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w!"luzówce zarówno 
pochwy, jak i!w!ba#ce 
odbytu (pod$o%e $atwiej 
„$&czy si'” ze "luzówk&).

=$/(7<�32'â2Ĳ$�
I  UWAGI TECHNICZNE

Niew&tpliw& zalet& 
Witepsolu jest równie% 
to, %e nie przegrzewa si' 
i!nie musimy si' martwi( 
o!pó)niejsze prawid$owe 
zastygni'cie czopka lub 
globulki. Szybsze krzep-
ni'cie równie% korzystnie 
wp$ywa na równomierne 
rozproszenie substancji 
w!masie czopkowej. 
Witepsol radzi sobie zdecy-
dowanie lepiej z!du%ymi 
ilo"ciami substancji 
czynnych w!postaci proszku 
ni% mas$o kakaowe. Jest 
zgodny z!surowcami 
recepturowymi, nawet tymi 
problematycznymi, jak 
np. ichtiol, i!niepotrzebny 
jest dodatek emulgatora 
(samo pod$o%e ma takie 

w$a"ciwo"ci). Ponadto 
mo%liwe jest wprowadzanie 
do czopków i!globulek 
wykonanych na tym 
pod$o%u roztworów (np. 
nalewek). Dzi'ki wi'kszej 
lepko"ci i!szybszemu zasty-
ganiu substancje sypkie 
nie opadaj& tak $atwo 
na dno formy, co cz'sto 
zdarza si' w!przypadku 
mas$a kakaowego, je"li nie 
wyczujemy odpowiednio 
konsystencji mas$a.

W!przypadku Witepsolu H15 
nawet kilkukrotne 
podgrzewanie pod$o%a nie 
wp$ywa niekorzystnie na 
jego w$a"ciwo"ci. Czopki 
i!globulki wykonane 
z!u%yciem Witepsolu 
zostawiamy do zastygni'cia 
w!temperaturze pokojowej. 
Nie wk$adamy form do 
lodówki, bo niesie to ze 
sob& ryzyko zniekszta$cenia 
si' gotowego czopka 
lub globulki i!powstanie 

pustych przestrzeni. Bior&c 
pod uwag' wymienione 
w$a"ciwo"ci tego pod$o%a, 
czopki i!globulki wykonane 
na Witepsolu s& trwalsze, 
$atwiejsze do wyci&gania 
z!formy i!odporne na 
uszkodzenia mechaniczne.

Witepsol jest surowcem 
do receptury i!podlega 
refundacji. Równie% na 
mocy Rozporz&dzenia 
Ministra Zdrowia z!dnia 
12 pa)dziernika 2018 r. 
w!sprawie zapotrzebowania 
oraz wydawania z!apteki 
produktów leczniczych, 
"rodków spo%ywczych 
specjalnego przeznaczenia 
%ywieniowego i!wyrobów 
medycznych mo%na 
dokona( zmiany pod$o%a 
bez konieczno"ci konsul-
tacji z!lekarzem. Zmian' 
zapisujemy w!Dokumencie 
Realizacji Recepty, 
w!adnotacjach opisuj&c 
zmian' i!jej przyczyn'.

P O D * O + A

Witepsol to tak 
naprawd' nazwa grupy 

pod$o%y i!obecnie na 
rynku polskim mamy 

dost'pny jeden z!nich 
– Witepsol H15. 

Litera „H” oznacza nisk& 
zawarto"( mono- 

i!diglicerydów (niska 
liczba hydroksylowa).
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Kosmetyki przeciws!oneczne

Kosmetyki fotoprotek-
cyjne chroni! przed 
oparzeniami s"oneczny-
mi, które mog! skutko-
wa# nowotworem 
w$pó%niejszym wieku, 
starzeniem skóry 
i$uczuleniem na s"o&ce. 
Najwi'ksz! korzy(ci! 
jest wi'c ochrona 
przed nowotworem 
skóry.

6.č'�320<6â�1$�
35(3$5$7<�=�),/75$0,"

Historia fotoprotekcji si'ga 
staro)ytno(ci. W$celu ochrony 
przed poparzeniem s"onecznym 
nasi przodkowie stosowali 
produkty naturalne: oliw' 
z$oliwek, glink', ekstrakt 
z$ry)u czy zmielone ziarna. 
W$czasach nowo)ytnych, 
kiedy opalanie i$aktywno(# 
*zyczna sta"y si' modne, 
rozpocz'to poszukiwanie 
ochrony, która pozwoli"aby 
d"u)ej przebywa# na s"o&cu.

Eugène Schueller, za"o)yciel 
*rmy L’Oréal, zleci" opracowanie 
takiego produktu swoim 
chemikom. W$1935 r. 
opracowano Ambre Solaire, 
który zawiera" salicylan benzylu, 
*ltr chemiczny poch"aniaj!cy 
promieniowanie UVB [3].

W$1944 r. Benjamin Green, lotnik 
i$farmaceuta z$Miami, opra-
cowa" „red vet pet” + produkt 
nazwany tak )artobliwie ze 
wzgl'du na swoj! czerwon! 
barw', któr! zawdzi'cza" 
tlenkowi )elaza, który Green 
wymiesza" z$wazelin!. Powsta"! 
t"ust!, ochronn! mas' armia 
USA stosowa"a w$czasie II wojny 

(wiatowej [4.] Po wojnie do 
czerwonej wazeliny wetery-
naryjnej farmaceuta doda" 
mas"o kakaowe i$olej kokosowy, 
opracowuj!c balsam przeciw-
s"oneczny Coppertone [5].

35=('�&=<0�6,Ē�
&+521,0<"

Wi'kszo(# aktywnych *ltrów 
przeciws"onecznych chroni u)yt-
kowników przed promieniami 
UV-B o$d"ugo(ci fali od 290 do 
320 nm, g"ównymi winowajcami 
oparze& s"onecznych. Niektóre 
chroni! równie) przed promie-
niami UV-A$w$zakresie od 320 
do 400 nm, które mog! wnika# 
g"'biej w$skór' i$powodowa# 
raka. Kosmetyki fotoprotekcyjne 
chroni! przed oparzeniami 
s"onecznymi, które mog! 
skutkowa# nowotworem 
w$pó%niejszym wieku, 
starzeniem skóry i$uczuleniem 
na s"o&ce [1]. Najwi'ksz! 
korzy(ci! jest wi'c ochrona 
przed nowotworem skóry.

2=1$&=(1,$�63)

Wspó"czynnik ochrony przeciw-
s"onecznej SPF wprowadzono 
w$1974 r. i$jest on miar! u"amka 
promieni UV powoduj!cych 

oparzenia s"oneczne, które 
docieraj! do skóry.

Upraszczaj!c, mo)na przyj!#, 
)e krem z$oznaczeniem SPF 15 
pozwala na dotarcie do naszej 
skóry ,/-. energii powoduj!cej 
oparzenie. Badania produktów s! 
prowadzone na skórze pokrytej 
produktem w$ilo(ci oko"o 2 mg 
na 1 cm2. To ca"kiem spora 
ilo(#, cz'sto niepraktykowana 
przez u)ytkowników. Najwy)sz! 
ochron' oferuj! produkty 
z$oznaczeniem SPF 50. Jednak 
przy oszcz'dnej aplikacji, bez 
odnawiania warstwy ochronnej, 
poziom realnej protekcji b'dzie 
du)o ni)szy. Powinny o$tym 
pami'ta# szczególnie osoby 
o$jasnej karnacji. W$Polsce 
spotykamy zwykle pacjentów 
podatnych na oparzenia, 
o$tzw. fototypie I$i$II, dla 
których naturalny czas ochrony 
wynosi 15-20 minut [12].

$�&2�
=�:2'22'32512Ħ&,č"

Produkty wodoodporne oferuj! 
ochron' na poziomie 50 proc. 
skuteczno(ci wyj(ciowej 
po dwóch 20-minutowych 
k!pielach. Oznacza to, )e 
kosmetyk ma wytrzyma# 

mgr farm. 
Karolina Wotli!ska-Pe"ka   
cz"onek Cz'stochowskiej 
Okr'gowej Rady Aptekarskiej 
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40 minut k#pieli. Potem b$dzie 
wymaga% kolejnej aplikacji, 
bo nale&y te& uwzgl$dni' 
uszkodzenia mechaniczne, 
osuszanie skóry i(jej naturaln# 
aktywno)', a(wi$c pocenie si$. 
Kosmetyk bardzo wodoodporny 
musi sobie poradzi' z(k#piel# 
80-minutow#. Testy obejmuj# 
osuszanie skóry w(strumieniu 
ciep%ego powietrza, a(nie 
przy u&yciu r$cznika [13].

6.â$'�352'8.7Ð:�
=�),/75$0,

Od czasów Greena wiele si$ 
zmieni%o. T%usta i(barwi#ca 
wazelina nie znalaz%aby 
obecnie wielu entuzjastów. 
Do wyboru mamy preparaty 
fotoochronne w(postaci 
mleczek, balsamów, kremów 
i(mgie%ek o(przyjemnych 
formach kosmetycznych. 
Preparaty zawieraj# substancje 
fotoochronne, tzw. * ltry 
chemiczne lub mineralne. 
Komisja Europejska klasy* kuje 
preparaty przeciws%oneczne 
jako kosmetyki i(zgodnie z(jej 
wytycznymi na terenie Unii 
Europejskiej dopuszcza si$ 
wykorzystanie 31 * ltrów [6].
W)ród nich mamy dwa 
* ltry mineralne: dwutlenek 
tytanu i(tlenek cynku, 
które dzia%aj# ekranuj#co, 
odbijaj#c promienie )wiat%a 
s%onecznego. Filtry mineralne 
stosowane s# w(postaci 
nanocz#stek, dzi$ki czemu 
nie pozostawiaj# bia%ego 
osadu na skórze, jednak 
oznakowanie kosmetyku, 
który je zawiera, musi wyra+nie 
wskazywa' na zastosowanie 
formy zmikronizowanej [7].

2%$:<�
2�%(=3,(&=(Ĝ67:2

Bezpiecze,stwo * ltrów jest 
monitorowane. Doniesienia 
o(ewentualnym kumulowaniu 
si$ substancji mikronizowanych 
w(organizmie, szczególnie 
przy podejrzeniu toksyczno)ci 

dwutlenku tytanu i(tlenku 
cynku, zosta%y ocenione 
w(badaniach. Wynik wskazuje 
na bezpiecze,stwo stoso-
wania * ltrów mineralnych 
w(zakresie st$&e,, jakie 
dopuszcza europejskie 
prawodawstwo [8].

Filtry chemiczne maj# za 
zadanie poch%anianie promie-
niowania z(zakresu UV-B lub 
UV-A(i(dla pe%nej ochrony 
mo&liwe jest zastosowanie 
kilku jednocze)nie
w(jednym produkcie.

W#tpliwo)ci co do bezpie-
cze,stwa * ltrów chemicznych 
wzbudza fakt, &e wiele z(nich 
ma struktur$ podobn# 
do ludzkich estrogenów. 
Benzofenony, takie jak oksy-
benzon, pochodne kamfory, 
pochodne PABA, pochodne 
kwasu cynamonowego mog# 
mie' dzia%anie proestrogenne. 
Brak jest jednak jednoznacz-
nych bada, w(tym zakresie. 
Dost$pne wytyczne wskazuj#, 
&e oksybenzon nie stanowi 
zagro&enia dla u&ytkowników 
preparatów z(* ltrem, 
z(wyj#tkiem mo&liwych 
podra&nie, kontaktowych 
i(uczule, [9]. W(takiej 
sytuacji, gdy * ltry chemiczne 
wywo%uj# podra&nienia i(nie 
s# tolerowane, nale&y dobra' 
inny produkt ochronny.

Pojawiaj#ce si$ doniesienia 
wskazuj# na wch%anianie 
si$ niektórych * ltrów 
chemicznych [10], a(nawet 
niestabilno)' zale&n# od 
czasu i(temperatury [11].

Preparaty z(oktokrylenem 
zwi$ksza%y zawarto)' 
szkodliwego benzofenonu 
wraz z(up%ywem czasu. 
Zachodzi% bowiem rozpad 
substancji * ltruj#cej, a(proces 
jest indukowany termicznie. 
Te nowe doniesienia wskazuj# 
na konieczno)' stosowania 
)wie&ych produktów 

i(pozbycia si$ resztek po 
zako,czeniu sezonu.

=$.$=$1(�),/75<

Filtry chemiczne maj# 
niekorzystny wp%yw na 
raf$ koralow#. Produkty ich 
rozpadu powoduj# bielenie 
i(obumieranie bezkr$gowców 
ju& w(temperaturze 25°C. 
Z(tego powodu Aruba, Hawaje, 
Palau, Key West (Floryda), 
Bonaire (Karaiby), rezerwaty 
ekoturystyczne w(Meksyku 
i(Wyspy Dziewicze wprowadzi%y 
zakaz stosowania kosmetyków 
zawieraj#cych oksybenzon, 
oktanoksat i(oktoerylen. 
Wybieraj#c wypoczynek 
w(tych miejscach, nale&y 
zdecydowa' si$ na preparat 
z(* ltrem mineralnym [2].

32/6.,(�:<7<&=1(

Rekomendacje Polskiego 
Towarzystwa Dermatologicz-
nego dotycz#ce fotoprotekcji 
wskazuj# na potrzeb$ 
odpowiedniej aplikacji 
kosmetyków z(* ltrami UV.

Wydawa%oby si$, &e 
o(nak%adaniu preparatów 
kosmetycznych wiemy ju& 
wszystko, jednak powszechnym 
b%$dem jest nazbyt sk#pa 
aplikacja preparatów. 
Sugerowana ilo)' przeznaczona 
do jednorazowego na%o&enia 
powinna wynosi' oko%o 15-30 ml, 
co odpowiada ameryka,skiej 
formule „jednego kieliszka”.

Literatura wskazuje te& na tzw. 
metod$ %y&eczki do herbaty, 
gdzie orientacyjn# miar# jest 
%y&eczka o(pojemno)ci 5 ml. 
Tak# ilo)' nale&y nak%ada' na 
twarz, g%ow$, szyj$, kolejne na 
ka&de rami$ i(przedrami$, dwie 
porcje na tu%ów (przód i(ty%) i(po 
dwie porcje na ka&d# nog$.

Preparat nale&y na%o&y' na 
15-30 minut przed wyj)ciem 
z(domu i(powtarza' t$ czynno)' 

W(czasach 
nowo&ytnych, kiedy 

opalanie i(aktywno)' 
* zyczna sta%y si$ 

 modne, rozpocz$to 
poszukiwanie ochrony, 

która pozwoli%aby 
d%u&ej przebywa' na 

s%o,cu.
R E K L A M A
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Wspó"czynnik ochrony 
przeciws"onecznej SPF 
wprowadzono w#1974 r. 
i#jest on miar$ u"amka 
promieni UV powoduj$-
cych oparzenia s"onecz-
ne, które docieraj$
do skóry.

F O T O P R O T E K C J A

raz na minimum 2 godz.
Aplikacj% powinno si% 
ponowi& po u'yciu r%cznika, 
po k$pieli i#spoceniu.

Rekomendacje wskazuj$ na 
konieczno(& ca"orocznej ochrony 
przeciws"onecznej u#osób 
leczonych immunosupresyjnie, 

przyjmuj$cych leki fototoksyczne 
i#fotouczulaj$ce preparatem 
o#SPF 30 latem i#wiosn$ i#SPF 15 
w#okresie jesienno-zimowym.

Dzieci do 14. roku 'ycia 
powinny by& chronione przed 
nadmiernym nas"onecznieniem, 
podobnie jak osoby o#jasnej 

karnacji i#doro(li z#grup ryzyka. 
Dodatkow$ form% ochrony 
stanowi odpowiednia odzie', 
nakrycia g"owy i#okulary 
przeciws"oneczne.

Wytyczne wskazuj$ te' na to, by 
unika& nas"onecznienia w#godzi-
nach od 10.00 do 16.00 [1].

R E K L A M A
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„Kobieta zmienn# jest” to 
has$o, które pozwala 
nam bezkarnie zmienia% 

zdanie, nastrój czy strój z&chwili 
na chwil'. Jednak przej(cie przez 
realn# zmian' ju) wcale nie 
wywo$uje lekkiego u(miechu 
i&* irciarskiego b$ysku w&oku .

Ile razy czu$a( w&g$'bi serca, )e 
chcia$aby( co( zmieni% w&swoim 
)yciu? Pocz#wszy od tych ma$ych 
rzeczy, jak fryzura czy kolor zas$on 
w&domu, przez styl ubierania si' po 
prac' czy partnera. Dlaczego wej(cie 
w&zmian' jest czasem tak trudne, )e 
mimo (wiadomo(ci, i) by$oby nam 
lepiej, nie decydujemy si' na ni#?

Odpowied+ wydaje si' bardzo prosta. 
Bo si' boimy, nie wiemy, czy damy 
rad'; nie wiemy, co nas czeka, a&to, co 
jest teraz, jest przynajmniej znane 
i&oswojone; bo zmiana wymaga 
podj'cia wysi$ku.

Jednak zmiana to przede wszystkim 
odwaga do tego, )eby co( straci%.

Ka)da decyzja o&zmianie wi#)e si' 
z&tym, )e wybieramy jedn# 
z&mo)liwych dróg, zostawiaj#c inne. 
A&perspektywa straty powstrzymuje 
nas przed dzia$aniem. Przecie) nie 
wiem, czy zmieniaj#c fryzur', na 
pewno b'd' si' lepiej w&niej czu$a, 
a&ta, któr# mam, wcale nie jest taka 
z$a . Moja dotychczasowa praca daje 

mi bezpiecze,stwo, a&jak j# zmieni', 
to nie wiadomo, na jakich ludzi tra- ', 
jakiego szefa b'd' mie% . Zmiana 
partnera czy m')a jest w&ogóle 
trudno wyobra)alna w&ciep$ych 
barwach .

Trzymamy si' wi'c starych 
schematów, znanych niewygód, 
nieciesz#cych sytuacji, )eby nie 
straci%, ale w&efekcie te) i&nie zyska%. 

Bo co mo)emy zyska% dzi'ki 
zmianie? Poczucie mocy, )e jednak 
da$am rad'. Poczucie sprawczo(ci, )e 
jednak moje )ycie mo)e by% takie, 
jakie chc', )eby by$o. Zadowolenie 
z&siebie, gdy patrz' w&lustro. 
Wyzwania daj#ce satysfakcj' i&frajd'.

Powiecie, )e nigdy nie wiadomo, czy 
zmiana przyniesie co( lepszego. Niby 
tak. Jednak dokonanie zmiany zawsze 
przynosi co( innego. Jest kolejnym 
krokiem w&)yciu. A&czy )ycie polega na 
staniu w&miejscu? Tak naprawd' zmian 
do(wiadczamy na co dzie,. Kiedy 
osi#gniemy sukces, mówimy „uda$o mi 
si'”, odbieraj#c sobie moc sprawcz# 
i&wp$yw. Kiedy zdarzy si' pora)ka, to 
tylko i&wy$#cznie nasza nieudolno(% 
i&g$upota. 

Jeste(my mistrzyniami w&odbieraniu 
sobie mocy i&zasobów, ale jako( 
zawsze dostrzegamy t' moc 
w&przyjació$kach, kole)ankach, 
znajomych. Kobietach .

Mo)e czas spojrze% na siebie równie 
)yczliwym okiem, z&zaufaniem do 
siebie samej i &wiar# we w$asn# war-
to(%. Mo)e czas uwierzy%, )e zas$u-
guj' na dobre )ycie w&zgodzie ze sob#. 

Je(li masz w#tpliwo(ci, )e masz moc 
do przej(cia przez ka)d# zmian', 
odrób lekcj' i&pomy(l o&tych, które ju) 
za Tob# – od tych ma$ych: ostry 
makija), odwa)na sukienka, sponta-
niczny wyjazd bez planu, przez te 
bardziej wymagaj#ce: urodzenie 
dziecka, nowa praca, nowy projekt, 
budowa domu, po te najtrudniejsze: 
wyprowadzka za granic', stanowisko 
mened)erskie, rozstanie.

Moc jest w&nas. Odwa) si' straci% 
i&si'gn#% po nowe!

Kiedy z&determinacj# i&zawzi'to(ci# 
wprowadza$am jedn# z&najtrudniej-
szych zmian w&moim )yciu, dziwi$am 
si', )e wiele rzeczy „dzieje si' samo”, 
pojawiaj# si' w$a(ciwi, pomocni 
ludzie. Moja przyjació$ka powiedzia$a 
mi wtedy zdanie, które pozwoli$o mi 
zaufa% sobie i&innym: „Je(li naprawd' 
czego( bardzo pragniesz i&po to 
si'gasz, (wiat b'dzie Ci sprzyja$”.

I&tak te) si' sta$o i&dzieje do dzi(. Gdy 
)yj' w&zgodzie ze swoimi warto(cia-
mi i&potrzebami, (wiat odpowiada mi, 
cz'(ciej „daj#c” to, czego pragn'.

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

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

i&wspó$odpowiedzialno(ci. Prowadz' warsztaty i&coachingi dla kobiet w&zakresie wzmacniania odwagi do bycia sob#, wykorzystywania swojego 
potencja$u do bycia liderk# wra)liw#, autentyczn# i&pewn# siebie. Inspiruj#c# innych do wyra)ania w$asnego zdania i& realizowania marze,. 
Pracuj' z&biznesem, pomagam liderom w&doskonaleniu kompetencji przywódczych, we wzmacnianiu zaanga)owania w(ród pracowników 
oraz budowaniu relacji opartych na zaufaniu, otwartej i&skutecznej komunikacji. Pracuj' w&podej(ciu holistycznym, wierz#c, )e nasze cia$o, umys$ 
i&serce wp$ywaj# na siebie wzajemnie. Dlatego powinni(my na co dzie, dba% o&siebie, w&ka)dym aspekcie d#)#c do równowagi i&harmonii. 

Dagmara Ko!odziejczyk

Kobieta w zmianie. Jak na
d!u"ej wytrzyma# ze zmian$?

Dagmara Ko$odziejczyk



47p a t e n t  n a  z d r o w i e



W aptekach mo!emy 
kupi" #rodki, które 
$agodz% dolegliwo#ci 

zwi%zane z guzkami krwaw-
niczymi.  Zawieraj% zarówno 
ekstrakty ro#linne, jak i& sk$adniki 
chemiczne. Co i jak dzia$a?

NIEPRZYJEMNE OBJAWY

Osoby, które maj% !ylaki, 
najcz'#ciej skar!% si' na uporczy-
wy #wi%d w&okolicach odbytu. 
Guzki nabrzmiewaj% i&bol%. 
W&wyniku mikrouszkodze( 
mo!e doj#" do drobnych 
p'kni'" naczy( krwiono#nych 
i&na bieli)nie pojawia si' krew. 
Dobór #rodka leczniczego zale!y 
od tego, jaki rodzaj objawów 
wyst'puje.

1$�2%5=Ē.,

W&ma#ciach na obrz'ki 
hemoroidów cz'sto stosuje si' 
ro#liny lecznicze. Jedn% z&takich 
substancji pochodz%cych 
z&ro#lin jest eskulina, czyli wyci%g 
z&kory i&nasion kasztanowca 
zwyczajnego. Przyczynia si' ona 
do zmniejszenia przepuszczal-
no#ci naczy( w$osowatych, 
obkurcza wi'c obrz'ki. Wyci%g 
z&kasztanowca jest ogólnie 
stosowany tak!e w&innych 

przypad$o#ciach, których 
skutkiem jest opuchlizna.

Innym ro#linnym sk$adnikiem 
preparatów na hemoroidy jest 
aloes zwyczajny, który swoje 
w$a#ciwo#ci lecznicze i&piel'gna-
cyjne zawdzi'cza bogactwu 
sk$adników aktywnych takich 
jak: glikoproteiny, sacharydy, 
polipeptydy, aminokwasy. Dzia$a 
$agodz%co na podra!nion% 
skór'. To naturalna bariera 
ochronna, która zapobiega 
dalszym podra!nieniom. Dzi'ki 
w$a#ciwo#ciom przeciw#wi%do-
wym i&#ci%gaj%cym polecany 
jest przy otarciach oraz 
uszkodzeniach naskórka, tak!e 
tych przebiegaj%cych z&krwa-
wieniem.

Na obrz'ki w&przebiegu 
hemoroidów stosuje si' równie! 
wyci%gi z&oczaru wirginijskiego, 
ro#liny, która nie tylko wspoma-
ga leczenie stanów zapalnych 
czy obrz'ków, ale równie! 
reguluje kr%!enie krwi w&!y$ach. 
Oczar wirginijski dzia$a 
$agodz%co i&przeciwbakteryjnie, 
wspiera leczenie ran. Likwiduje 
podra!nienie skóry, a&przy tym 
mo!e by" stosowany nawet 
kilka razy w&ci%gu dnia. Nie 
wysusza skóry.

STANY ZAPALNE

Podra!nienie delikatnej struktury 
guzka krwawniczego mo!e 
doprowadzi" do powstawania 
stanów zapalnych. Pojawia si' 
ból i&sw'dzenie. Aby zniwelowa" 
dolegliwo#ci tego rodzaju, 
trzeba si'gn%" po specjalistycz-
ne specy* ki. Ich substancj% 
czynn% jest np. tribenozyd, który 
oprócz tego, !e dzia$a przeciwza-
pal nie, to zmniejsza równie! 
przekrwienie #cianek hemoro-
idów. Nieco inne w$a#ciwo#ci ma 

zasadowy galusan bizmutu, 
który charakteryzuje si' 
dzia$aniem odka!aj%cym 
i&#ci%gaj%cym. Poza dzia$aniem 
antybakteryjnym, #ci%gaj%cym 
oraz hemostatycznym galusan 
bizmutu jest stosowany jako 
substancja przyspieszaj%ca 
gojenie si' ran.

Substancj% czynn% wyst'puj%c% 
w&lekach na hemoroidy jest 
tak!e tlenek cynku, który chroni 
przed podra!nieniami i&otarcia-
mi, dzia$a #ci%gaj%co i&antybakte-
ryjnie. Powoduje zmniejszenie 
odczucia bólu i&#wi%du, chroni 
uszkodzon% skór' przed 
kontaktem ze stolcem. +agodzi 
objawy stanów zapalnych oraz 
pozwala skórze szybciej 
zregenerowa" si' po powsta-
$ych uszkodzeniach.

%$.7(5,(�35=(&,:�
%$.7(5,20

Okolice odbytu to miejsce, 
w&którym bardzo trudno 
utrzyma" odpowiedni% 
higien'. Ka!da, nawet 
najmniejsza ranka mo!e sta" 
si' powa!nym problemem, 
wnikaj% w&ni% bowiem bakterie 
ka$owe.

Okazuje si', !e niektóre z&tych 
bakterii pomagaj% w&walce 
z&objawami choroby hemoro-
idalnej. To bakterie Escherichia 
coli, a&dok$adniej ich zneutrali-
zowane formy. Specjalna 
zawiesina zawiera komórki 
Escherichia coli i&produkty 
powsta$e w&wyniku ich 
degradacji. Jak to dzia$a? 
System odporno#ciowy jest 
zmuszony do konkretnej 
odpowiedzi na obecno#" tych 
bakterii, a&co za tym idzie, 
drobne ranki szybciej si' goj%, 
a&obrz'ki zmniejszaj%.

Jak stosowa!
leki na hemoroidy?
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S C H O R Z E N I A

Hemoroidy to 
powa!ny problem 

zdrowotny. Wed$ug 
szacunków nawet co 

trzeci z&nas mo!e je 
mie". Najcz'#ciej 

wyst'puj% u&osób 
oty$ych, chorych 

przewlekle i&kobiet 
w&ci%!y.
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Leki psychotropowe   
w praktyce aptekarza

mgr farm. 
Karolina Wotli!ska-Pe"ka   

cz!onek Cz"stochowskiej 
Okr"gowej Rady Aptekarskiej 
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I N T E R A K C J E I N T E R A K C J E

Warto poszerza# 
znajomo$# tej 
wa%nej grupy 

preparatów, zwa%ywszy na 
rosn&c& ilo$# osób, które 
korzystaj& z'ró%nych form 
leczenia psychiatrycznego. 
Wspó!czesne trendy 
odchodzenia od alienowanych 
o$rodków zamkni"tych na 
rzecz integracji osób z'ró%nymi 
schorzeniami psychicznymi 
powoduj&, %e w'codziennej 
pracy cz"$ciej b"dziemy 
si" spotyka# z'problemami 
lekowymi generowanymi 
przez t" grup" preparatów.

Grupa leków psychotropo-
wych jest bardzo ró%norodna. 
Obejmuje m.in. leki przeciw- 
depresyjne, przeciwpsycho- 
tyczne, anksjolityki, leki 
nasenne, stabilizatory nastroju 
i'preparaty uspokajaj&ce. 
Oszacowano, %e nawet 26 proc. 
dzia!a( niepo%&danych 
wymagaj&cych hospitalizacji 
psychiatrycznej mo%e wynika# 
z'interakcji mi"dzylekowych. 
W'tym krótkim opracowaniu 
postaram si" zwróci# uwag" 
na kilka najwa%niejszych 
problemów, jakie mo%emy 
spotka# w'codziennej pracy.

INTERAKCJE 
FARMAKOKINETYCZNE

Problemy lekowe tej kategorii 
to konkurowanie o'enzymy 
metabolizuj&ce, wp!yw na 
wch!anianie leków oraz ich 
dystrybucj" i'eliminacj".

Leki zoboj"tniaj&ce, przeczysz-
czaj&ce takie jak laktuloza, 
preparaty b!onnikowe mog& 
upo$ledza# wch!anianie leków 
psychotropowych. Leki zoboj"t-
niaj&ce takie jak zwi&zki wapnia 
i'magnezu, sukralfat zmniejszaj& 
wch!anianie fenytoiny.

ROLA CYTOCHROMU P450

Wi"kszo$# leków psychotropo-
wych ma lipo)lny charakter i'jest 
metabolizowana z'udzia!em 
w&trobowego zespo!u cyto-
chromu P450. Zespó! kilku izoen-
zymów warunkuje usuwanie 
substancji psychotropowych 
w'procesie I'przej$cia. Induktory 
CYP450 b"d& przyspiesza# 
metabolizm i'usuwanie 
leków psychotropowych 
z'organizmu, gdy inhibitory 
b"d& nasila# ich dzia!anie przez 
kumulacj" w'osoczu. Przyjmuje 
si", %e inhibicja wyst"puje 
bezpo$rednio po zwi&zaniu 

z'izoenzymem, a'induktor 
wymaga nawet kilku dni czy 
tygodni, aby wp!yn&# na wzrost 
st"%enia konkuruj&cych leków.

Do induktorów CYP450 nale%& 
m.in. karbamazepina, fenytoina, 
prymidon czy fenobarbital.

Do induktorów izoenzymów 
CYP450 zaliczamy tak%e wiele 
cz"sto stosowanych leków 
z'ró%nych kategorii, takich 
jak lansoprazol, omeprazol, 
montelukast, rifampicyna, 
deksametazon czy doustne 
leki przeciwwirusowe, ale 
te% preparaty dziurawca.

UWAGA NA PREPARATY 
=,2â2:(

Polskie opracowania wskazuj& 
na istotny wp!yw preparatów 
zio!owych na kumulacj" dawek 
leków psychotropowych 
poprzez inhibicj" CYP450. 
Do preparatów, które trzeba 
zaleca# ostro%nie, nale%&: 
mi!orz&b japo(ski, je%ówka 
purpurowa, ró%eniec górski, 
%e(-sze(, ostropest plamisty, 
%urawina. Szczególnie wa%ne 
jest to w'przypadku mi!orz"bu, 
który powoduje wyst&pienie 
krwawie( do OUN (o$rodko-
wego uk!adu nerwowego) przy 
równoczesnym zastosowaniu 
z'lekami przeciwdepresyjnymi.

Polecaj&c preparat naturalny, 
musimy zapyta# o'leki stoso-
wane przez pacjenta. Popularne, 
wydawa!oby si", niegro*ne zio!a 
mog& istotnie nasili# toksycz-
no$# przyjmowanych leków 
psychotropowych. +e(-sze( 
mo%e by# odpowiedzialny 
za pojawiaj&cy si" zespó! 
serotoninowy, bóle g!owy 
i'stawów, ró%eniec – zaburzenia 

Choroby psychiczne 
wymagaj& stosowania 

ró%norodnych pod 
wzgl"dem farmakolo-
gicznym leków. W'co-
dziennej pracy, szcze-

gólnie bior&c pod 
uwag" opiek" farma-

ceutyczn&, musimy 
zwraca# uwag" na 

interakcje, jakie wyst"-
puj& w'wypadku terapii 

multimodalnej.
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Wspó!czesne trendy 
odchodzenia od 
alienowanych o"rod-
ków zamkni#tych na 
rzecz integracji osób 
z$ró%nymi schorzenia-
mi psychicznymi 
powoduj&, %e w$co-
dziennej pracy cz#"ciej 
b#dziemy si# spotyka' 
z$problemami lekowy-
mi generowanymi 
przez t# grup# prepa-
ratów.

rytmu serca, a$ostropest 
– paradoksalnie, mo%e 
nasila' hepatotoksyczno"' 
i$prowadzi' do %ó!taczki.

Istotna mo%e te% by' 
konkurencja o$transporter 
bia!kowy – glikoprotein# Pgp 
oraz interakcje w$procesie 
przemian II przej"cia. Z$takim 
efektem mo%emy si# spotka' 
w$wypadku lamotryginy, 
olanzapiny i$narkotycznych 
leków przeciwbólowych. 
W$wielu przypadkach 
olanzapina powoduje nasilenie 
senno"ci i$zawroty g!owy przy 
zastosowaniu jednoczesnym 
z$lekami opioidowymi. S& 
to jednak problemy, które 
nie stwarzaj& zagro%enia 
dla %ycia pacjenta, a$lekarz 
mo%e je !atwo skorygowa'.

:3â<:�3$/(1,$�
1$�'=,$â$1,(�/(.Ð:�
36<&+275232:<&+

Na co warto zwróci' uwag#, to 
wp!yw odstawienia nikotyny na 
poziom niektórych leków z$tej 
grupy. Substancje metabo-
lizowane przez izoenzym 
CYP1A2 takie jak klozapina czy 
duloksetyna mog& zanotowa' 
nawet 50-procentowy wzrost 
st#%enia leku w$surowicy. 
Pacjent pal&cy paczk# 
papierosów dziennie mo%e 
wymaga' redukcji dawki nawet 
o$10 proc. dziennie przez 5 dni, 
aby nie dopu"ci' do nasilenia 
dzia!a( niepo%&danych. 
Najniebezpieczniejszymi s& 
drgawki. Aptekarz powinien 
wi#c zwróci' uwag# na leki, 
jakie stosuje osoba, u$której 
konsultuje terapi# rzucania 
palenia. Wa%ne jest zwrócenie 
uwagi na leki o$w&skim 
indeksie terapeutycznym 
takie jak lit i$klozapina.

,17(5$.&-(�=:,č=$1(�
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W$tej grupie problemy 
mog& pojawi' si# w$trakcie 
równoczesnego stosowania 
leków stabilizuj&cych nastrój, 
takich jak fenytoina, kwas 
walproinowy, diazepam, 
tiagabina, i$przeciwpsycho-
tycznych, takich jak klozapina, 
risperidon, olanzapina.

Ten rodzaj interakcji nie 
powinien wyst#powa' cz#sto 
u$osób m!odych i$ogólnie 
zdrowych ze wzgl#du na 
obserwowany u$nich kompen-
sacyjny klirens leku przez 
obecno"' frakcji niezwi&zanej.

,17(5$.&-(�=:,č=$1(�
=�'<675<%8&-č

Najlepiej opisany przyk!ad to 
lit. Równoczesne stosowanie 
leków z$kategorii NLPZ 
(niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych), inhibitorów 
konwertazy angiotensyny lub 
blokerów receptora angioten-
syny II mo%e podnosi' st#%enie 
litu do poziomów toksycznych. 
Prostaglandyny bior& udzia! 
w$metabolizmie litu, a$wi#c 
wydanie preparatu przeciwza-
palnego zaburzy usuwanie litu 
nawet do 10 dni po odsta-
wieniu leku przeciwzapalnego.

,17(5$.&-(�
)$50$.2'<1$0,&=1(

W$tej grupie mo%na wymieni' 
problemy wynikaj&ce z$konku-
rencji o$dost#p do receptora.

Zatrucie antycholinergiczne 
– trójpier"cieniowe leki 
przeciwdepresyjne i$leki 
przeciw parkinsonizmowi 
mog& nasila' przeciwcholi-
nergiczne dzia!anie klozapiny, 
olanzapiny i$kwetiapiny. Do 
g!ównych objawów zaliczamy 
sucho"' w$ustach, zaburzenie 
widzenia, a$nawet majaczenie.

W$tej kategorii mie"ci si# 
te% jednoczesne stosowane 
amitryptyliny, która spowoduje 

pojawienie si# zapar', udaru 
cieplnego i$zatrzymanie moczu.

Syndrom serotoninowy 
– zwi#kszenie aktywno"ci 
serotoniny przez nadmiern& 
stymulacj# receptorów 5-HT 2A 
i$1A. Jest to powik!anie poten-
cjalnie niebezpieczne dla %ycia 
i$wyst#puje po zastosowaniu 
leków przeciwdepresyjnych, 
opioidów przeciwbólowych, 
stymulantów OUN, 
tryptanów, dekstrometorfanu 
i$niektórych preparatów 
zio!owych, np. dziurawca.

Du%a grupa leków psycho-
tropowych niesie wi#c wiele 
problemów farmakologicznych. 
Musimy pami#ta', %e zaparcia 
mog& by' objawem ubocznym 
stosowania leku z$tej grupy, 
a$do!&czenie substancji 
przeczyszczaj&cej mo%e 
ograniczy' jego dzia!anie 
farmakologiczne, psycho-
tropowe. W$takim wypadku 
korzystniejsze jest skierowanie 
pacjenta do specjalisty celem 
skorygowania dawki lub 
zmiany leku. Uwa%nie nale%y 
dobiera' preparaty zio!owe, 
unikaj&c tych, które wykazuj& 
stwierdzone dzia!anie niepo-
%&dane w$po!&czeniu z$prepa-
ratem psychotropowym.

,11(�352%/(0<�/(.2:(�
7(-�*583<�35(3$5$7Ð:

Po!&czenie chlorpromazyny, 
haloperidolu i$preparatu 
%e(-szenia mo%e prowadzi' 
do z!o"liwych arytmii 
z$wyd!u%eniem odcinka QTc.

Problemy hematologiczne 
z$leukopeni&, neutropeni&, 
eozyno)li&, niedokrwisto"ci& 
i$ogólny negatywny wp!yw 
na obraz komórek krwi mog& 
by' wynikiem stosowania 
klozapiny, atypowych leków 
przeciwpsychotycznych, 
leków przeciwdepresyjnych, 
przeciwpadaczkowych 
i$stabilizuj&cych nastrój.
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Wa!ne jest wi"c, by przypo-
mina# o$konieczno%ci wyko-
nywania cyklicznych bada& 
morfologicznych. Dobrze, je%li 
b"d' one uwzgl"dnia# pro(l 
lipidowy i$enzymy w'trobowe, 
co pozwoli na monitorowanie 
wp)ywu stosowanego leku 
na organy metabolizuj'ce.

Istotne jest te! zwrócenie uwagi 
na leki o$przed)u!onym 
uwalnianiu. Inhibitory monoami-
nooksydazy i$leki przeciwpsycho-
tyczne w$formule depot mog' 
wywo)ywa# interakcje nawet do 
kilku tygodni po odstawieniu. 
Forma leków o$przed)u!onym 
dzia)aniu jest coraz bardziej 
popularna, bo daje pewn' 
kontrol" nad systematyczno%ci' 
farmakoterapii.

LEKI PRZECIWBÓLOWE 
A LEKI PSYCHOTROPOWE

W$naszej pracy cz"sto polecamy 
leki przeciwbólowe. Oprócz 
wspomnianego ju! litu równie! 
inne leki psychotropowe mog' 
wchodzi# w$interakcje z$t' grup' 
preparatów. SSRI – selektywne 
inhibitory zwrotnego wychwytu 
serotoniny, wenlafaksyna, 
klomipramina i$duloksetyna 
b"d' wykazywa# synergistyczne 
dzia)anie przeciwp)ytkowe, co 
mo!e powodowa# ryzyko 
krwawie& z$górnego odcinka 
przewodu pokarmowego.

W$razie konieczno%ci jednoczes- 
nego zastosowania tych leków 
nale!y w)'czy# inhibitor pompy 
protonowej i$to najlepiej 
pantoprazol, bo omeprazol mo!e 
nasila# interakcje farmakokine-
tyczne z$lekiem psychotropo-
wym. Z$dost"pnych leków NLPZ 

w$kategorii OTC najmniejsze 
ryzyko interakcji nios' deksketo-
profen, ketoprofen i$metamizol.

Nie zaleca si" stosowania NLPZ 
u$osób przyjmuj'cych klasyczne 
leki neuroleptyczne takie jak 
perazyna, promazyna, chlorpro-
mazyna, lewomepromazyna oraz 
chlorprotiksen, bo os)abia to 
dzia)anie leku przeciwbólowego 
i$powoduje efekt antycholiner-
giczny.

.,/.$�6âÐ:�2�/(.$&+�
PRZECIWDEPRESYJNYCH

Wa!n' grup' leków s' preparaty 
przeciwdepresyjne SSRI i$SNRI 
(inhibitory zwrotnego wychwytu 
serotoniny i$noradrenaliny). 
Nale!y zwróci# uwag" na ich 
)'czenie z$donepezilem, 
karwedilolem, trójpier%cieniowy-
mi lekami przeciwdepresyjnymi, 
klozapin', metoprololem 
i$rysperidonem.

Paroksetyna i$*uoksetyna 
w$po)'czeniu z$tamoksifenem 
mog' obni!a# jego skuteczno%# 
w$terapii raka piersi. Istnieje 
niebezpiecze&stwo nawrotu 
nowotworu.

Citalopram i$escitalopram 
wykazuj' ogólnie mniej 
problemów lekowych w$terapii 
z)o!onej.

Z$grupy SNRI wenlafaksyna 
i$duloksetyna wykazuj' interakcj" 
z$risperidonem i$istotn' 
interakcj" z$warfaryn'. W$tej 
grupie leków musimy zwróci# 
uwag" na równoczesne 
zastosowanie inhibitorów 
CYP450 takich jak difenhydrami-
na, terbina(na i$bupropion.

Trazodon jest lekiem, który 
generuje mniejsz' ilo%# interakcji.

Naszym zadaniem jest podkre-
%lenie, !e systematyczne 
stosowanie leków z$tej kategorii 
jest szczególnie istotne dla 
powodzenia terapii. Zalet' leków 
przeciwdepresyjnych jest ich 
aktywno%# przeciwp)ytkowa 
i$przeciwzapalna, co pozwoli)o 
na w)'czenie ich do bada& 
klinicznych w$terapii COVID-19. 
Pacjenci, którym zalecono takie 
leczenie pierwszorazowo, mog' 
mie# obiekcje i$opory wobec 
zastosowania tych preparatów.

Farmaceuta powinien podkre%li# 
zalety tych leków, a$kierowa# do 
specjalisty w$wypadku stwierdze-
nia problemu lekowego. 
Znajomo%# tej grupy leków 
wymaga# b"dzie od nas 
szerszego spojrzenia na niektóre 
substancje. Na przyk)ad 
tramadol, kojarzony g)ównie jako 
silny lek przeciwbólowy, jest te! 
inhibitorem zwrotnego 
wychwytu serotoniny. Cz"sto 
mo!na si" spotka# z$twierdze-
niem, !e ból i$depresja tworz' 
zamkni"ty kr'g i$trudno ustali#, 
co by)o pierwsze. Karbamazepina 
natomiast jest spokrewniona 
z$trójpier%cieniowymi lekami 
przeciwdepresyjnymi. Warto 
prze%ledzi# w)a%ciwo%ci leków 
z$tej grupy, jakie wydaj' Pa&stwo 
najcz"%ciej, i$przyjrze# si" tym 
spotykanym w$segmencie 
neurologicznym. Dolegliwo%#, 
z$jak' pacjent mo!e si" do nas 
zg)osi#, mo!e by# wynikiem 
stosowanego ju! przez niego 
leku, wi"c jej korekta cz"sto 
b"dzie wymaga)a ingerencji 
w$preskrypcj".

LITERATURA:
https://bolczasopismo.pl/resources/html/article/details?id=155517
https://journalce.powerpak.com/ce/psychotropic-drug-interactions-a-review
http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_6_2018/983Woron_PsychiatrPol2018v52i6.pdf
https://www.uspharmacist.com/article/psychiatric-drug-drug-interactions-a-refresher
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!o"#dek  
na wakacjach

Cz!stym wakacyjnym 
problemem jest biegunka 
podró"nych. Ma ona 

pod#o"e bakteryjne, a$g#ównym 
patogenem, który j% powoduje, 
jest dobrze nam znana bakteria 
jelitowa – Escherichia coli. 
Takiej biegunce mog% równie" 
towarzyszy& nudno'ci i$wymioty, 
a$nawet gor%czka. Choroba 
zwykle ust!puje samoistnie 
w$ci%gu kilku dni, cho& zdarzaj% 
si! ci!"sze przypadki wymaga-
j%ce hospitalizacji i$antybioty-
koterapii. Najcz!'ciej biegunka 
podró"nych dotyka osoby 
podró"uj%ce za nasz% wschodni% 
granic! lub w$bardziej egzo-
tyczne miejsca, takie jak kraje 
Afryki czy Ameryki Po#udniowej. 
Pierwsze objawy pojawiaj% si! 
zazwyczaj kilka dni po przybyciu 
na miejsce. Najwi!ksze ryzyko 
zachorowania wyst!puje 
u$dzieci poni"ej 2. roku "ycia oraz 
doros#ych w$wieku 20-30 lat. 

-$.�/(&=<ă"

1. Podstawowym krokiem 
w$leczeniu ka"dej biegunki 
(nie tylko podró"nych) 
powinno by& uzupe#nianie 
elektrolitów – tabletk! lub 
zawarto'& saszetki rozpusz-
czamy zazwyczaj 
w$200 ml wody i$popijamy 
ma#ymi porcjami. Tak 
przygotowany napój zawiera 
niezb!dne minera#y – sód, 
potas, magnez oraz wap(, 
które tracimy w$du"ych 
ilo'ciach podczas biegunki. 
Pami!tajmy, aby do rozpusz-
czenia preparatu u"ywa& 
wy#%cznie wody butelkowanej, 
zw#aszcza wtedy, gdy jeste'my 
na wakacjach w$jakim' 
egzotycznym miejscu. 

2. Dobrym wyborem 
w$przypadku biegunki b!d% 
tak"e preparaty zawieraj%ce 

kolonizuj%c% nasze jelita 
„dobr%” )or! bakteryjn%, 
która ograniczy namna"anie 
„z#ych” bakterii powoduj%cych 
zaburzenia jelitowe. Niektóre 
dost!pne bez recepty 
probiotyki zawieraj%ce szczep 
dro"d"y Saccharomyces 
boulardii mog% by& stosowane 
nie tylko w$trakcie choroby, 
ale równie" pro*laktycznie 
w$celu zmniejszenia ryzyka 
zachorowania. Pomocne b!d% 
preparaty maj%ce w$sk#adzie 
mieszank! ró"nych szczepów 
bakteryjnych. Pami!tajmy, "e 
lepsze jako'ciowo produkty 
zawieraj% informacj! nie 
tylko o$ilo'ci bakterii, która 
znajduje si! w$kapsu#ce, ale 
równie" dok#adne oznaczenie 
szczepu bakteryjnego. 
W$praktyce oznaczenie to 
powinno sk#ada& si! z$trzech 
cz!'ci, np. Lactobacillus 
rhamnosus Lr-32. Dopiero 
trzeci cz#on nazwy informuje 
nas o$konkretnym i$dobrze 
przebadanym szczepie 
bakteryjnym. Dwa pierwsze 
wyrazy informuj% tylko 
o$rodzaju i$gatunku bakterii. 

3. W$celu szybkiego zatrzymania 
biegunki i$z#agodzenia 
objawów zatrucia pokarmo-
wego mo"emy zastosowa& 
tabletki lub kapsu#ki z$w!glem 
aktywnym, który poch#ania 
toksyny i$bakterie. W$przy-
padku biegunek czy zatru& 
pokarmowych powinno si! 
przyj%& nawet oko#o 4 g w!gla 
aktywnego, co w$zale"no'ci 

Na wymarzonym 
urlopie warto zadba& 

o$dobre 
samopoczucie. 

Kompletuj%c 
apteczk!, nale"y 

pomy'le& m.in. 
o$dolegliwo'ciach 
"o#%dkowych, które 
potra*% skutecznie 
uprzykrzy& wyjazd. 

Jak si! ustrzec przed 
takimi problemami 

i$co ze sob% zabra&?

Jednym z$najpopularniejszych preparatów, który pozwala skutecznie zatrzyma& biegunk!, jest 
w!giel. W$aptekach dost!pny jest jako lek OTC i$suplement diety. W$suplemencie diety dawka 
i$dawkowanie w!gla s% wielokrotnie ni"sze ni" w$przypadku leku OTC, a$to wi%"e si! z$brakiem 
w#a'ciwo'ci leczniczych tej substancji. W!giel powinno si! stosowa& w$dawkach leczniczych 
i$tylko w$razie potrzeby (w$formie leku OTC).



!o"#dek  
na wakacjach

od preparatu oznacza 
jednorazowe podanie 
nawet 20 kapsu!ek! Tak" 
ilo#$ naj!atwiej przyj"$ 
w%postaci zawiesiny 
z%rozkruszonych tabletek, 
mo&na te& wysypa$ 
zawarto#$ kapsu!ki 
i%zmiesza$ j" z%niewielk" 
ilo#ci" wody. Nie nale&y 
si' ba$ przyj'cia tak du&ej 
ilo#ci w'gla, gdy& jest on 
oboj'tny dla naszego 
organizmu, nie wch!ania 
si' z%przewodu pokarmo-
wego i%nie spowoduje 
&adnych gro(nych 
skutków ubocznych. 
Podobne dzia!anie b'd" 
mia!y preparaty na bazie 
popularnego diosmektynu 
lub taniny, równie& 
dost'pne bez recepty.

4. Bardzo skuteczne 
w%szybkim zahamowaniu 
biegunki s" preparaty 
na bazie loperamidu. 
Jest to silniejszy lek, 
który spowalnia ruchy 
perystaltyczne jelit, niejako 
je „uspokajaj"c”. Zmniejsza 
równie& utrat' p!ynów 
i%powoduje, &e stolec jest 
bardziej zwarty. Pe!ne 
dzia!anie loperamidu 
wyst'puje ju& po oko!o 
godzinie od podania, ale 
bardziej sprawdzi si' on 
w%przypadku nag!ych 
biegunek czynno#ciowych 
jelit (np. w%wyniku stresu) 
b"d( w%zaka&eniach wiru-
sowych. W%biegunkach 
o%pod!o&u bakteryjnym, 
takich jak biegunka 
podró&nych, loperamid 
powinien by$ stosowany 

ostro&nie, gdy& mo&e 
spowalnia$ usuwanie 
toksyn z%przewodu pokar-
mowego, a%tym samym 
wyd!u&y$ czas choroby.

INNA FLORA

Zaka&enia bakteryjne 
przewodu pokarmowego 
w%trakcie egzotycznych 
wyjazdów s" najcz'#ciej 
spowodowane inn" )or" 
wyst'puj"c" w%wodzie 
i%pokarmach, do której 
nasz organizm nie jest 
przyzwyczajony. To 
powoduje zaburzenia jego 
funkcjonowania. Dlatego 
nale&y zawsze dok!adnie 
my$ spo&ywane na surowo 
owoce i%warzywa, najlepiej 
w%wodzie butelkowanej. 
Podobnie z%piciem – powin-
ni#my unika$ picia lokalnej, 
nieprzegotowanej wody. 
Jednak inna )ora bakteryjna 
czy wirusy to niejedyne 
zagro&enie dla naszego 
przewodu pokarmowego. Na 
co jeszcze zwróci$ uwag'?

'2�$37(&=.,�:âÐĲ

W%czasie wakacji cz'#ciej 
ni& zwykle korzystamy 
z%us!ug restauracji czy barów 
szybkiej obs!ugi. Nic w%tym 
dziwnego – chcemy przecie& 
w%tym czasie maksymalnie 
wypocz"$, a%gotowanie nie 
ka&dego relaksuje. Jednak 
szybkie jedzenie w%biegu 
pomi'dzy kolejnymi 
atrakcjami turystycznymi 
w%po!"czeniu z%wi'ksz" 
liczb" przek"sek i%wszelkiej 
ma#ci deserów to gotowy 

przepis na problemy 
trawienne. Na wypadek 
takich sytuacji zawsze warto 
mie$ w%swojej wakacyjnej 
apteczce kilka preparatów. 
Poza wspomnianymi 
wcze#niej przyda$ si' mo&e:

• buteleczka kropli &o!"d-
kowych lub mi'towych, 
które idealnie sprawdz" si' 
w%przypadku !agodnych 
dolegliwo#ci ze strony 
przewodu pokarmowego. 
Je#li nie przepadamy 
za kroplami, wybierzmy 
tabletki, które dzi'ki zawar-
to#ci wyci"gów zio!owych 
(w%szczególno#ci 
z%karczocha, kurkumy czy 
ostropestu) b'd" wspiera$ 
prac' obci"&onego 
&o!"dka i%w"troby;

• je#li miewamy zgag', 
przyda$ si' mog" 
równie& preparaty na 
bazie w'glanu magnezu 
i%wapnia, które skutecznie 
zoboj'tniaj" kwas solny 
w%&o!"dku. Maj" one 
wygodn" posta$ tabletek 
do ssania lub mleczka do 
picia i%przynosz" szybk" 
ulg' w%zgadze o%umiarko-
wanym nasileniu. Nale&y 
jednak pami'ta$, aby nie 
stosowa$ ich d!ugotrwale;

• ostatnim, równie 
przydatnym preparatem 
s" kapsu!ki lub krople 
z%dimetykonem, 
który dzi'ki rozbijaniu 
p'cherzyków gazu 
szybko !agodzi wzd'cia. 

mgr farm. Tomasz Ko!ek

nr bloz: 4063531

Dzia!anie w'gla polega na wy#cie!aniu b!ony #luzowej przewodu pokarmowego war-
stw" ochronn", która zapobiega wch!oni'ciu do organizmu substancji toksycznych. 
Adsorbuje on te& inne szkodliwe substancje, np. gazy jelitowe. W'giel mo&e os!abi$ 
dzia!anie innych preparatów, nale&y wi'c odczeka$ co najmniej dwie godziny, aby przy-
j"$ inny #rodek. W'giel mo&e by$ stosowany przy zatruciu u%niemowl"t i%dzieci (w%przy-
padku niemowl"t nale&y si' skonsultowa$ z%lekarzem). Produkt nale&y wymiesza$ z%nie-
wielk" ilo#ci" wody i%poda$ w%postaci zawiesiny. Lek nale&y zawsze stosowa$ tak, jak to 
opisano w%ulotce lub wed!ug zalece* lekarza lub farmaceuty.
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