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ZASZCZEP SIĘ
W APTECE

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

Szczegóły na str. 36
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 W CZASIE PANDEMII COVID-19, BARDZIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK, WAŻNA JEST OCHRONA
 PRZED CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO, TAKIMI JAK PNEUMOKOKOWE 

ZAPALENIE PŁUC, KTÓRYM MOŻNA ZAPOBIEC POPRZEZ SZCZEPIENIA1

Pfizer Polska Sp. z o.o., 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16B, tel. +48 (22) 335 61 00, fax +48 (22) 335 61 11

SZCZEPIENIE 
PRZECIW

PNEUMOKOKOM

PNEUMOKOKOWE
ZAPALENIE 
PŁUC2

CZY

Skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokowemu zapaleniu płuc u dorosłych2

* Szczepionkę Prevenar 13® można podać jednocześnie z trójwalentną inaktywowaną szczepionką przeciw grypie sezonowej lub czterowalentną inaktywowaną szczepionką przeciwko grypie sezonowej. ** Dotyczy osób dorosłych w wieku 50 lat i starszych. *** W przypadku osób po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku zalecany cykl szczepienia 
obejmuje cztery dawki szczepionki Prevenar 13. Szczegółowe informacje znajdują się w ChPL Prevenar 13.1. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Portal Szczepienia Info. Szczepienia w czasie pandemii Covid-19: https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/szczepienia-w-czasie-pandemii-covid-19-2-2/ (dostęp: 08.2021). 
2. Charakterystyka produktu leczniczego Prevenar 13 z 25.11.2020. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/prevenar-13-epar-product-information_pl.pdf (dostęp: 08.2021). 3. Charakterystyka produktu leczniczego Vaxigrip Tetra z 17.08.2021. 4. Charakterystyka produktu leczniczego Influvac Tetra z 12.08.2021. 5. Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Portal Szczepienia Info. Jaki odstęp czasu należy zachować pomiędzy szczepionką przeciw COVID-19 i jakąkolwiek inną szczepionką? https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jaki-odstep-czasu-nalezy-zachowac-pomiedzy-podaniem-szczepionki-przeciw-covid-19-i-jakiejkolwiek-innej-szczepionki/ (dostęp: 08.2021).

Inną szczepionkę u osób dorosłych 
można podać w dowolnym czasie 
od szczepionki przeciw COVID-195

Szczepienie przeciw COVID-19

Szczepionkę Prevenar 13
można podawać jednoczasowo 

ze szczepionką przeciw grypie*,**,2

Szczepienie 
przeciw grypie

Szczepienie 
co roku3,4

Szczepienie przeciw 
chorobie pneumokokowej
Tylko jedna dawka u osób 

dorosłych, nie trzeba 
szczepić co roku***,2
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Wojciech 
Giedrys

redaktor naczelny

Drodzy 
Czytelnicy

Na Twitterze we wrze!niu – pewnie dla "artu – 
pojawi#a si$ ankieta z%pytaniem, czyj& zas#ug& 
jest to, "e farmaceuci w%aptekach wkrótce b$d& 

szczepi' tak"e przeciwko grypie. Do wyboru by#y 
trzy odpowiedzi: dzi$ki Naczelnej Izbie Aptekarskiej, 
debacie na #amach mgr. farm i%apelowi „Magazynu 
Aptekarskiego” (który znajd& Pa(stwo na s. 13).

Zwykle sukces ma wielu ojców. Za tym sukcesem stoj& 
jednak przede wszystkim pionierzy szczepie( w%aptekach 
– najcz$!ciej anonimowi – czyli ci, którzy nie patrz&c na 
innych, zdecydowali si$ wzi&' udzia# w%szkoleniu, w%krótkim 
czasie uruchomili punkt szczepie( i%zacz$li – pe#ni obaw 
– kwali)kowa' pacjentów do szczepie( i%ich szczepi'.

Uruchomienie szczepie( w%aptekach by#o powa"nym 
egzaminem dla ich w#a!cicieli i%pracuj&cych tam farmaceutów. 
Egzaminem, który zdali celuj&co. I%b$dzie to procentowa' ju" 
w%najbli"szej przysz#o!ci, np. przy wprowadzaniu kolejnych 
us#ug w%ramach opieki farmaceutycznej. Bo argumenty 
typu „tego si$ nie da” zrobi' w%aptece (o%czym na s. 5 
pisze Marek Tomków) staj& si$ !mieszne. Z%OF z%pewno!ci& 
#atwo nie b$dzie, co pokazuj& np. dyskusje wokó# 
pilota"u przegl&dów lekowych. Ale z%tej drogi – i%bycia 
frontem do pacjenta – ju" nie ma odwrotu.

W%lipcu minister zdrowia powiedzia#, "e musimy 
powoli zacz&' my!le' o%tym, "e apteka b$dzie 
lokalnym centrum zdrowia. Farmaceuci po raz kolejny 
udowodnili, "e w%ich s#owniku nie ma s#owa „powoli”.

Odwied! Portal Farmaceuty
www.aptekarski.com 
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!wiat Zdrowia S.A.
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www.swiat-zdrowia.pl 
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zastrzega sobie prawo do redagowania otrzymanych 
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za tre'( zamieszczanych reklam. 
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mgr farm. 
Marek Tomków

Media oficjalnie podały 
– szczepień przeciwko 
grypie w tym roku 
w aptekach nie będzie. 
Koniec tematu. Bzdura, 
wystarczyło sporo 
ciężkiej pracy, dużo 
mocnych argumentów 
i – najważniejsze – 
chęci wszystkich 
zainteresowanych, żeby 
po kilku dniach 
pojawiła się nowa 
narracja. Zmiana 
w ustawie jest w Sejmie 
i najszybciej jak to 
możliwe, wejdzie 
w życie. Nie ma 
znaczenia, czy 
poczekamy tydzień, 
dwa czy miesiąc. 
Wejdzie w życie. Da się.

Przypomniała mi się stara historia 
o rolniku, którego unijny urzędnik 
pytał o plony. Wymieniał kolejne 

zboża, pytając, czy rosną na tym polu. 
Odpowiedzi były jednoznaczne. Na tym 
polu nic nie rośnie. Żyto – nie rośnie, 
pszenica – nie rośnie, owies – nie rośnie i tak 
bez końca. W pewnym momencie urzędnik 
zapytał: No dobrze, a gdyby zasiać kuku-
rydzę, to by urosła? Rolnik poprawił czapkę, 
po głowie się podrapał i odpowiedział: 
No cóż, gdyby zasiać, to pewnie by urosła. 
Nie zasiejesz, nie zbierzesz. Próba robienia 
czegokolwiek bez nakładu pracy i chęci 
zmian generalnie skazana jest na porażkę.

Historia z rolnikiem przypomniała mi się 
w trakcie poważnych negocjacji, kiedy 
jedna z osób przy stole mówiła, co można 
zrobić, a inne natychmiast mówiły, że „się 
nie da”. Sytuacja powtarzała się bez względu 
na to, który z uczestników przedstawiał 
nowy pomysł na rozwiązanie problemu. 
Reszta w ekspresowym tempie szukała 
tysiąca powodów, żeby udowodnić, 
iż to właśnie rozwiązanie jest absolutnie 
niemożliwe. Wytrzymałem dwie godziny. 
Potem dolne ciśnienie osiągnęło poziom 
górnego, o górnym w ogóle nie ma co 
mówić, a szczęki zaciskały się coraz mocniej.

Nie da się. Te trzy słowa działają na mnie jak 
przysłowiowa płachta na byka. Nie da się. 
Mantra, która pozwala zrobić wszystko, żeby 
nie zrobić nic. Wytłumaczy lenistwo, brak 
pomysłu, niechęć do zmian i skutecznie topi 
każdy dobry plan. Zastanowiłem się, 
ile razy w życiu już to słyszałem. 
Zbyt często, żeby się tym przejmować. 
Nie da się wprowadzić „apteki dla 
aptekarza”, nie da się stworzyć geografii 
i demografii, nie da się wprowadzić 
ustawy o zawodzie, nie da się stworzyć 
recept pro auctore i pro familiae. Nie 
da się wprowadzić e-recepty, ZSMOPL, 
serializacji. Nie da się wysyłać zestawienia 
refundacyjnego elektronicznie ani 
uzyskać zwrotu pieniędzy w dwa dni. 
Nie da się ustalić norm zatrudnienia 
dla farmaceutów szpitalnych. Nie da się 
zawalczyć o podwyżki. Tak bez końca...

No i oczywiście najważniejsze – nie da się 
szczepić w aptekach. Nie da się przerywać 

skóry, argument, który sprowadzał ukłucie 
do zabiegów na otwartym sercu. Waciki 
z odrobinką materiału biologicznego 
opisywano jak otwarty reaktor atomowy. 
Podłączenie do systemu? Niemożliwe. 
Pacjent w środku apteki? Nigdy w życiu! 
Najwcześniej za siedem lat. Być może, praw-
dopodobnie z naciskiem na ewentualnie. 
Przecież Farmaceuci musieliby przejść szko-
lenie. Naprawdę ktoś sądził, że po pięciu 
latach najtrudniejszych studiów nie uda 
się ogarnąć jednego webinaru? Dziewięć 
tysięcy osób w kilka tygodni... Dało się, i to 
w takim tempie, że wielu nadal nie wierzy.

Teraz dla odmiany słyszę, że nie da się 
szczepić przeciwko grypie. Co stoi na 
przeszkodzie, żeby po szczepionkach 
przeciwko COVID-19 do aptek trafiła 
jeszcze prostsza i bezpieczniejsza usługa? 
Oczywiście poza stwierdzeniem, że to 
niemożliwe. Jakieś argumenty? Absolutnie 
żadnych poza jednym. Nie da się. Media 
oficjalnie podały, że szczepień przeciwko 
grypie w tym roku w aptekach nie będzie. 
Koniec tematu. Bzdura, wystarczyło sporo 
ciężkiej pracy, dużo mocnych argumentów 
i – najważniejsze – chęci wszystkich 
zainteresowanych, żeby po kilku dniach 
pojawiła się nowa narracja. Zmiana 
w ustawie jest w Sejmie i najszybciej 
jak to możliwe, wejdzie w życie. Nie ma 
znaczenia, czy poczekamy tydzień, dwa czy 
miesiąc. Wejdzie w życie. Da się.

Ojców sukcesu będzie wielu, 
wszyscy zapomną o wcześniej-
szych wątpliwościach, a za dwa 
lata nikt nie będzie pamiętał, że 
przez ponad dwadzieścia wieków 
szczepień w polskich aptekach nie 
było wcale. Zawsze 
aktualna jest święta 
reguła: Jeśli nie 
chcesz czegoś 
zrobić, znajdziesz 
wymówkę, jeśli 
chcesz coś zrobić, 
znajdziesz sposób. 
Da się. Wystarczy 
bardzo chcieć.

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

Tego się nie da
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Opieka farmaceutyczna.  
Oczekiwania kontra rzeczywistość

W  iększość absolwentów kierunku  farmacja
pracuje w aptekach ogólnodostępnych, 
najczęściej jako pracobiorca. Praca na 

etacie niesie ze sobą zarówno plusy, np. płatne 
urlopy, jak i minusy, np. związane z płacowym 
su� tem. Często niezależnie od umiejętności 
danego farmaceuty zarobki kształtują się na 
podobnym poziomie, a największy wpływ na 
wysokość pensji ma miejsce zamieszkania.

W ostatnim czasie popularyzuje się forma zatrud-
nienia farmaceutów na kontrakcie. Wtedy farma-
ceuta ma własną działalność gospodarczą i jest 
niejako podwykonawcą, świadcząc określony 
zakres usług. W przypadku kontraktu sami możemy 
decydować o liczbie godzin pracy i dostosować 
normy do własnych możliwości. Wiąże się to 
z wyższymi zarobkami (pracodawca ponosi niższy 
koszt, zatrudniając na kontrakcie), ale też z większą 
odpowiedzialnością, dlatego taka forma zatrud-
nienia nie jest tak popularna jak umowa o pracę. 
Jeśli ktoś świadczy usługi na szerszą skalę, założenie 
własnej działalności gospodarczej to rozsądny krok.

Szczepienia przeciw COVID-19 to usługa, którą 
farmaceuci świadczą w aptekach i w punktach 
szczepień poza aptekami. Najczęściej osoby 
decydujące się na wykonywanie szczepień robią to 
dodatkowo poza godzinami pracy, otrzymując 
dodatkowe wynagrodzenie. Warto jednak 
pamiętać, że jeśli szczepimy w aptece w godzinach 
pracy, nasz zakres obowiązków uległ zmianie 
(zwiększył się), dlatego renegocjacja umowy jest 
tutaj moim zdaniem wskazana. Najbardziej 
przejrzystą formą rozliczania jest procent od zysku 
uzyskanego z wykonywania danego świadczenia. 
Pracujemy w zawodzie, który jest  wykonywany 
głównie w sektorze prywatnym, więc negocjacja 
warunków zależy od nas.

Szczepienia to usługa dość specy� czna i nie 
zakładałam, że każdy farmaceuta będzie chciał je 
wykonywać. Opór przed wykonaniem iniekcji, 
strach przed igłami mogą skutecznie zniechęcać, 
dlatego nie jest to usługa dla każdego. I nie ma 
w tym nic złego, dlatego rozszerzanie kompetencji 
farmaceutów pozwoliłoby na specjalizację 
w różnych kierunkach. I nie mam tutaj na myśli 
specjalizacji w formie studiów podyplomowych, 
a odpowiedź na oczekiwania rynku. Miałam okazję 
uczestniczyć w wielu szkoleniach zapowiadających 
wejście opieki farmaceutycznej już jakiś czas temu. 
Osoby będące w tej branży o wiele dłużej ode mnie 
na ogół tylko kiwają wtedy głową, że to już słyszały, 
ale nic do tej pory z tego nie wynika. Obecnie 
zapowiedziano pilotaż przeglądu lekowego, który 
miałby się stać kolejną usługą świadczoną przez 
farmaceutów. Szczegółów jednak znam niewiele, 
a grupa farmaceutów mających brać udział 
w pilotażu jest stosunkowo niewielka. W mojej 
opinii przegląd lekowy jest jedną z trudniejszych 
usług z wielu powodów. Od współpracy z lekarzem 
poprzez wiedzę kliniczną po współpracę z samym 
pacjentem – jest przynajmniej kilka etapów, gdzie 
może coś pójść nie tak. Dodatkowo, aby przegląd 
lekowy był � nansowany ze środków publicznych, 
powinien przynosić korzyści zarówno dla pacjenta, 
jak i dla systemu. Czy implementacja tego rozwią-
zania okaże się sukcesem? Tego jeszcze nie wiemy.

Obecnie konsultacje online cieszą się dużą 
popularnością. Mamy kilku pionierów w tej 
dziedzinie, którzy prowadzą z powodzeniem 
konsultacje lub szkolenia, wykorzystując wiedzę 
o lekach. W ten sposób pacjenci przywiązują się do 
osoby, nie do miejsca, w którym pracuje. W środo-
wisku farmaceutów porównywanie do lekarzy jest 
bardzo częste. Jednak w przypadku lekarzy mamy 
do czynienia praktycznie od zawsze z markami 
osobistymi. Konkurencja opiera się nie tylko na 
poziomie cen usług, ale przede wszystkim na 
jakości pracy danego lekarza. Bardzo często , 
znajdując dobrego specjalistę, nie zamienimy go na 
nikogo innego i praktycznie zawsze pamiętamy lub 
przynajmniej zapisujemy nazwisko. W przypadku 
farmaceutów zdecydowanie rzadziej mamy do 
czynienia z sytuacją, kiedy pacjent wybiera daną 
aptekę ze względu na konkretną osobę. Jeszcze 
rzadziej, że pacjent przechodzi do innego miejsca 
ze względu na zmianę miejsca pracy farmaceuty. 
Wejście usług mogłoby zmienić tę sytuację, jednak 
żeby tak było, będziemy musieli o to zawalczyć.

mgr farm. 
Paulina Front

Rozpoczęcie świadczenia 
usług przez farmaceutów, 

choć bardzo powoli, 
zaczyna wpływać na 

rynek pracy. Farmaceuci 
w aptekach i poza nimi 

szczepią. Część działa 
również indywidualnie,

np. prowadząc
płatne konsultacje 

z pacjentami, szkolenia 
lub inną działalność 

edukacyjną. Okazuje się, 
że zapotrzebowanie na 

usługi jest i osoby 
decydujące się na własną 

działalność znajdują 
klientów,

np. specjalizując się 
w konkretnych niszach.

Opaska elastyczna 
uciskowa
Tkana z zapinką  

  
•

•

  
•

•

  

Delikatna
dla skóry

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 17
95-200 Pabianice

Bezpłatna infolinia: 800 26 96 36
www.hartmann.pl

Przepuszcza 
powietrze

Nie ogranicza 
ruchomości stawów

Ponad 60 % 
bawełny
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  Wskazania:Wskazania:

•  Mocowanie opatrunków,Mocowanie opatrunków, szyn stabilizujących, 
gipsów, szczególnie na stawachgipsów, szczególnie na stawachgipsów, szczególnie na stawachgipsów, szczególnie na stawach

•  Łagodna stabilizacja i unieruchamianieŁagodna stabilizacja i unieruchamianie mięśni, więzadeł 
i stawów np. w przypadku skręceń i zwichnięći stawów np. w przypadku skręceń i zwichnięć

  Wygodna w użyciu:

• Nie marszczy się, nie zwija, łatwo dopasowuje do kształtu ciała

•  Można docinać do pożądanego rozmiaru

  Nie podrażnia skóry

Delikatna
dla skóry

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 17
95-200 Pabianice

Bezpłatna infolinia: 800 26 96 36
www.hartmann.pl

Przepuszcza 
powietrze

Nie ogranicza 
ruchomości stawów

Ponad 60 % 
bawełny
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Protest bez farmaceutów
11 września rozpoczął się protest przedstawicieli zawodów medycznych. Przystąpili do 
niego m.in.: lekarki i lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, ratowniczki i ratownicy, diagnostki 
i diagności, rehabilitantki i rehabilitanci, a także salowe, sanitariusze, rejestratorki, sekre-
tarki, kierowcy karetek i  kuchenkowe. A  farmaceuci? Najpierw decyzją NRA przystąpili 
do protestu, potem jednak jej kolejną decyzją wycofali się z  niego, co oburzyło wielu 
farmaceutów, szczególnie szpitalnych. Poczuli się oni pozostawieni sami sobie i dali tego 
wyraz, komentując w internecie postępowanie Rady.

Przegląd lekowy
 Przegląd lekowy, którego pilotaż ma się niedługo rozpocząć w wybranych aptekach, 
jest dziś nie tylko na ustach farmaceutów.  Wypowiedzieli się o nim m.in. lekarze. 
Zwrócili uwagę na pewne nieprecyzyjności i wątpliwości, przede wszystkim jednak 
stwierdzili, że koszty pilotażu wydają się znacznie zaniżone w  odniesieniu do 
zakresu i  liczby zadań przewidzianych do realizacji przez farmaceutów  biorących 
udział w pilotażu.

75+ wreszcie z głową?
Gdy wprowadzono program Leki 75+, zdziwienie budził fakt, że recepty na bezpłatne 
leki dla seniorów wypisywać mogą jedynie lekarze POZ. W konsekwencji pacjenci lub 
ich bliscy wędrowali z receptami od specjalistów do lekarzy rodzinnych, by recepty prze-
pisać, robiąc w przychodniach sztuczny tłok i marnotrawiąc czas lekarzy. Potem specja-
liści mogli już wystawiać seniorom recepty na darmowe leki, jednak pod warunkiem, że 
uzyskają zgodę na wejście na ich IKP. Co w praktyce oznaczało, że marszruty do lekarzy 
rodzinnych w receptami wcale się nie skończyły, bo wiele osób wciąż nie miało IKP. Z tym 
że lekarze rodzinni bez możliwości wglądu do IKP pacjentów też nie mogli już wystawiać 
bezpłatnych recept seniorom. Umożliwienie lekarzom POZ  wystawiania recept „S” bez 
wglądu do IKP było więc jedynie powrotem do punktu wyjścia z jego wspomnianymi 
już wadami. Zapowiadana zmiana przepisów, dzięki której ani lekarz POZ, ani specjalista 
nie będą musieli zaglądać do IKP, by wystawić pacjentom po 75. roku życia receptę na 
bezpłatne leki, będzie więc wreszcie prawdziwym krokiem do przodu.

Koordynator zamiast zespołu
Zespół ds. fałszowania i nielegalnego obrotu produktami leczniczymi oraz innymi sfałszowa-
nymi produktami spełniającymi kryteria produktu leczniczego po 11 latach działania został 
 zlikwidowany. Stało się tak decyzją ministra zdrowia. GIF wydał w związku z tym oświadczenie, 
w  którym napisał, że obszary ryzyka zostały zidenty� kowane oraz że wprowadzono szereg 
rozwiązań mających przeciwdziałać nieuczciwym praktykom w tym zakresie. Przypominał też, 
że 11 lat temu nie istniała nawet de� nicja leku sfałszowanego, a teraz mamy KOWAL.  Główny 
Inspektor Farmaceutyczny Ewa Krajewska poinformowała jednocześnie, że inspektorat planuje 
zatrudnić koordynatora ds. współpracy z organami ścigania.

75+

W PIGUŁCE
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Przygotowała: Małgorzata Grosman

Lekarz się myli,
farmaceutka się tłumaczy
Ta historia mówi wiele i o  jakości przepisów, i o staranności wypełniania recept, i o poziomie 
emocji pojawiających się czasem na linii lekarz – pacjent – farmaceuta. A było tak. Pacjent przy-
szedł do apteki z receptą, czy też raczej z kodem e-recepty. Farmaceutka dostrzegła na recepcie 
błędy, więc odmówiła wydania leku pacjentowi. Ten miał inny pomysł – żądał natychmiastowego 
poprawienia recepty. Przy kolejnej odmowie zachowywał się agresywnie, a potem poszedł do 
innej apteki, gdzie receptę zrealizował. I napisał do izby aptekarskiej skargę na farmaceutkę, która 
leku mu nie wydała. Doszło do postępowania wyjaśniającego, w którym farmaceutka zmuszona 
była tłumaczyć się przed okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej. Sprawa 
zakończyła się po jej myśli, bo to ona miała rację, ale i tak pozostał niesmak. Nie może być inaczej, 
skoro jedyną tłumaczącą się osobą była postępująca w zgodzie z przepisami farmaceutka.

Sześć miesięcy, sześć kar
W pierwszym półroczu br. tylko w Wielkopolsce sąd aptekarski ukarał sześciu kierowników 
aptek za dopuszczenie do ich pracy pod nieobecność farmaceutów. W niektórych przypad-
kach kierownicy byli jedynymi farmaceutami w  aptekach, co powodowało, że nie mogli 
wyznaczyć zastępcy na czas swojej nieobecności.

Zmowa suplementowa
Przeszło 1,2 mln zł kary nałożył UOKiK na � rmę Solgar Polska, zajmującą się dystrybucją 
suplementów diety amerykańskiej spółki Solgar INC. Urząd ustalił, że dystrybutor narzucał 
swoim kontrahentom, głównie aptekom, ceny minimalne odsprzedaży suplementów, 
powodując, że konsumenci przepłacali za nie. Działo się tak przez wiele lat, co najmniej od 
marca 2010 r. do października 2017 r.

Paczki na potencję
Niebieskie, turkusowe, różowe... Dwa i pół tysiąca takich kolorowych tabletek na potencję ujawnili 
pracownicy KAS ze Szczecina w dwóch przesyłkach z Wielkiej Brytanii. Ich odbiorcą miał być miesz-
kaniec województwa zachodniopomorskiego. Liczba tabletek i  ich rynkowa wartość sięgająca
34 tys. zł sugerują, że miałby być one wprowadzone do obrotu.

Homeopatyczna znika
Udziałowcy podjęli decyzję o likwidacji � rmy dostarczającej na polski rynek produkty homeo-
patyczne marki Heel. Powodem likwidacji, jak podano, była zmniejszająca się dochodowość 
spółki. Część jej produktów dystrybuuje teraz inna � rma.

3 promile w Ustce
Latem do jednej z aptek w Ustce pacjenci wezwali policję, bo podpadło im zachowanie pracownicy 
apteki. Nie bez powodu – w wydychanym przez nią powietrzu wykryto 3 promile alkoholu. Teraz 
policja sprawdza, ilu pacjentów zostało przez nią obsłużonych, a pewnie również to, jak ich obsłużyła.

F L E S Z
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Podstawowe wytyczne 
dotyczące opieki 
farmaceutycznej 

zostały opisane w ustawie 
o zawodzie farmaceuty. 
Interpretujący ją aptekarze 
wskazywali raczej nieśmiało 
na przeglądy lekowe, 
pomiary ciśnienia czy 
drobne porady. Szczepienia 
wydawały się melodią 
przyszłości. Ta wybrzmiała 
jednak znacznie prędzej za 
sprawą pandemii i szczepień 
przeciw COVID-19. To 
właśnie one przetarły 
szlak i stworzyły grunt dla 
szczepień przeciw grypie.

PRZECIERANIE SZLAKÓW

Aby farmaceuci mogli 
zacząć szczepić, konieczna 
była przede wszystkim wola 
polityczna. Jej potwierdze-
niem była nowelizacja ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw z 21 stycznia 
2021 r. To w niej znalazły się 
zapisy umożliwiające prze-
prowadzanie szczepień przez 
farmaceutów posiadających 

odpowiednie kwalifikacje. Te 
zostały określone w rozpo-
rządzeniu ministra zdrowia 
już w połowie lutego.

Pierwsze szkolenia rozpoczęły 
się w połowie marca. Na 
początku kwietnia ukazało się 
rozporządzenie umożliwiające 
farmaceutom wykonywanie 
badań kwalifikacyjnych po 
ukończeniu stosownych 
kursów, na które zapisy rozpo-
częły się już kilka dni później.

Rozporządzenie ministra 
zdrowia w sprawie wymogów, 
jakim powinien odpowiadać 

#ZASZCZEPsięwAPTECE
10 września w internetowym wydaniu „Magazynu Aptekarskiego” 
padła pierwsza oficjalna i konkretna deklaracja Ministerstwa Zdrowia 
w sprawie szczepień przeciw grypie w aptekach. Zmiany ustawowe 
w tym zakresie to kwestia kilku tygodni. Możliwe, że w momencie 
publikacji tego materiału na biurku ministra zdrowia Adama 
Niedzielskiego leżą gotowe do podpisu akty prawne. Jakiego rodzaju 
są to dokumenty i co musiało się wydarzyć, by to właśnie 
szczepienia stały się pierwszą stałą usługą świadczoną 
w ramach opieki farmaceutycznej?
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lokal apteki, w której mają 
odbywać się szczepienia, 
zostało opublikowane 
8 czerwca. Pierwszą dawkę 
szczepionki przeciw COVID-19 
podano w aptece na początku 
lipca. Oznacza to, że od aktu 
otwierającego drogę do 
szczepień do pierwszego 
zaszczepionego w aptece 
pacjenta minęło nieco ponad 
pół roku. To zdecydowanie 
za długo, jeśli myślimy 
o szczepieniach przeciw 
grypie w aptekach jeszcze 
w tym sezonie zachorowań. 
Droga do szczepień przeciw 
grypie może być jednak 
znacznie krótsza niż ta 
covidowa. Dlaczego?

MNIEJ 
PROBLEMATYCZNE

Eksperci z Ogólnopolskiego 
Programu Zwalczania 
Grypy (OPZG) wskazują, 
że wykonanie szczepienia 
przeciw grypie jest łatwiejsze 
technicznie niż tego przeciw 
COVID-19. Nie ma koniecz-
ności przygotowania prepa-
ratu przed iniekcją – jest już 
gotowy do podania w formie 
ampułkostrzykawki, a kwestie 
dotyczące bezpieczeństwa 
pacjenta są takie same. 
Problemów nie powinno 
sprawiać także wykonywanie 
badania kwalifikacyjnego.

– Przed szczepieniem należy 
zebrać wywiad obejmujący 
przeciwwskazania – jedynie 
ciężka alergia na białko 
jaja kurzego, wystąpienie 
ciężkich odczynów po 
poprzedniej dawce oraz 
aktualna ostra choroba są 
przeciwwskazaniami do 
wykonania szczepienia 
– czytamy w odpowiedzi 
udzielonej „Magazynowi 
Aptekarskiemu” przez OPZG.

Eksperci przyznają, że 
wszystkie te „ułatwienia” 
mogą potencjalnie wpłynąć 
na tempo wdrażania 

szczepień przeciw grypie 
w aptekach. Ostateczna 
decyzja należeć będzie jednak 
do Ministerstwa Zdrowia.

– Farmaceuta powinien odbyć 
dodatkowe szkolenie z wyko-
nania szczepienia i kwalifikacji 
do szczepień przeciw grypie 
– uważa OPZG. – Kwalifikacje 
te, w drodze rozporządzenia, 
będzie musiał określić minister 
zdrowia. Dotąd w programie 
szkolenia w zakresie kwalifi-
kacji do szczepień ochronnych 
przeciw COVID-19 dla 
diagnostów laboratoryjnych, 
farmaceutów i fizjoterapeutów 
organizowanego przez CMKP 
nie było modułu dotyczącego 
grypy. Wszystko zależy 
teraz od tego, czy doradcy 
medyczni ministra będą 
widzieli potrzebę organizacji 
szkoleń, czy uznają, że zdobyte 
już kwalifikacje wystarczą.

Za przyspieszeniem 
wdrażania nowych usług 
w aptekach przemawia także 
zaangażowanie aptekarzy 
w realizację Narodowego 
Programu Szczepień.

– W skali kraju mamy ponad 
9 tys. farmaceutów upraw-
nionych do wykonywania 
szczepień przeciw COVID-19 
oraz grupę ponad 800 aptek, 
które zgłosiły się do wsparcia 
Narodowego Programu 
Szczepień – informuje Tomasz 
Leleno, rzecznik prasowy NIA.

Wiceprezes NRA mgr farm. 
Marek Tomków dodał na 
antenie Radia Opole, że „każda 
apteka szczepi średnio 
160 osób miesięcznie”. 
Te imponujące statystyki, 
za którymi stoi ogrom 
pracy aptekarzy i zaufanie 
pacjentów, nie od razu 
przełożyły się na deklaracje 
o wdrożeniu szczepień 
przeciw grypie. Potrzebny 
był – używając terminologii 
szczepionkowej – specjalny 
„booster”. A była nim 

presja ze strony całego 
środowiska aptekarskiego 
wywierana na rządzących. 

UWAGI NRA

Kwestię wdrożenia szczepień 
przeciw grypie omawiał 
z Ministerstwem Zdrowia 
samorząd aptekarski, o czym 
informowaliśmy w naszym 
internetowym serwisie Apte-
karski.com. NIA nie zdradza 
jednak szczegółów rozmów.

– Na ten moment mówimy 
o wstępnych deklaracjach. 
Z satysfakcją przyjmujemy tę 
wiadomość. W najbliższym 
czasie liczymy na możliwie 
szybką ścieżkę legislacyjną 
w tym obszarze – odpowiada 
biuro prasowe Izby.

Samorząd aptekarski 
skierował też swoje uwagi do 
projektu ustawy o zmianie 
ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi 
oraz niektórych innych ustaw. 
Dokument ten ujednolica 
m.in. zasady przeprowadzania 
szczepień ochronnych. 
Zgodnie z propozycjami 
samorządu aptekarskiego 
w znowelizowanej ustawie 
powinny znaleźć się zapisy 
umożliwiające wykonywanie 
szczepień przeciw grypie 
przez farmaceutów, 
w aptekach ogólnodostęp-
nych, a także przez studentów 
ostatniego roku farmacji.

– W ocenie NRA wprowa-
dzenie tego rodzaju usługi 
poszerzy zakres świadczeń 
udzielanych pacjentom, co 
jest niezwykle istotne dla 
zapewnienia dostępności 
i ciągłości opieki medycznej, 
szczególnie w okresie 
pandemii SARS-CoV-2, która 
uwydatniła istniejące od 
dłuższego czasu problemy 
systemu ochrony zdrowia 
w Polsce – czytamy 
w stanowisku.
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Izba zwróciła uwagę na niski 
poziom wyszczepialności 
przeciw grypie w Polsce 
i duże zainteresowanie 
szczepieniami przeciw grypie 
w aptekach w innych krajach. 
NIA argumentowała m.in., 
że w Portugalii liczba sezo-
nowych szczepień przeciw 
grypie u osób powyżej 65. roku 
życia wzrosła o 6,5 proc., 
a 13 proc. pacjentów powyżej 
65. roku życia zaszczepiło się 
po raz pierwszy przeciw 
grypie właśnie w aptece. 
W Szwajcarii w sezonie 
2016/17 w aptekach przepro-
wadzonych zostało 
7 tys. szczepień przeciw 
grypie, a już w kolejnym 
sezonie – 15 tys. W Wielkiej 
Brytanii liczba zaszczepionych 
wzrosła z 59 proc. do 76 proc. 
w ciągu trzech sezonów. 
Jednocześnie liczba 
zaszczepionych przez innych 
pracowników ochrony 
zdrowia nie zmniejszyła się. 
Świadczy to dobitnie o eduka-
cyjnej roli farmaceutów.

– Zgodnie z informacjami 
przekazywanymi przez 
farmaceutów pacjenci 
bardzo pozytywnie oceniają 
możliwość przyjęcia 
szczepionki przeciw COVID-19 
w aptece i dla większości 
z nich Apteczne Punkty 
Szczepień są preferowane 
nad punktami tradycyjnymi 
czy populacyjnymi. Należy 
podkreślić, że apteki 
ogólnodostępne są najłatwiej 

dostępnym elementem 
systemu ochrony zdrowia, 
gdzie bez konieczności 
wcześniejszego umawiania 
terminu wizyty pacjenci 
mogą otrzymać profesjonalną 
i fachową poradę farma-
ceuty – osoby wykonującej 
medyczny zawód zaufania 
publicznego – pisze w stano-
wisku NRA jej prezes Elżbieta 
Piotrowska-Rutkowska.

NASZ APEL

O wdrożenie szczepień 
przeciw grypie zaapelował 
także „Magazyn Aptekarski” 
wraz z Aptekarską Szkołą 
Zarządzania i Rzecznikiem 
Zawodu Farmaceuty 
Grupy NEUCA. Treść apelu 
prezentujemy na s. 13.

Ważny przekaz wypłynął 
również z redakcji mgr.farm, 
która zorganizowała debatę 
pt. „Szczepienia przeciw grypie 
w aptekach: szanse, wyzwania 
i przeszkody”. Wzięli w niej 
udział Ewa Krajewska, Główny 
Inspektor Farmaceutyczny, 
mgr farm. Marek Tomków, 
wiceprezes NRA, dr hab. n. 
med. Ernest Kuchar, przewod-
niczący Polskiego Towarzy-
stwa Wakcynologii, mgr farm. 
Michał Morek, kierownik działu 
opieki farmaceutycznej jednej 
z sieci aptek. Najważniejsze 
uwagi ze spotkania dotyczą 
organizacji szczepień – zbyt 
długiej ścieżki, którą musi 
przejść pacjent, by otrzymać 
szczepionkę, a także groźby 
utylizacji szczepionek 
niewykorzystanych z powodu 
niedrożności systemu. 

REKORDOWA 
APROWIZACJA

Przypomnijmy, że Minister-
stwo Zdrowia poinformowało 
o rekordowym zamówieniu 
dla Polski, sięgającym prawie 
5 mln dawek preparatów 
przeciw grypie. To ok. dwa 
razy więcej niż w sezonie 
grypowym 2020/2021.

– W tym roku, mając na 
uwadze zwiększone zainte-
resowanie szczepionkami 
przeciwko grypie w 2020 r., 
przeprowadzone zostały 
negocjacje z koncernami 
farmaceutycznymi mające 
na celu zakup dodatkowej 
puli szczepionek poza system 
refundacji. Łącznie w sezonie 
2021/2022 na polski rynek 
powinno trafić prawie 5 mln 
dawek szczepionek – infor-
muje wiceminister zdrowia 
Maciej Miłkowski, dodając, że 
od września do grudnia na 
rynek otwarty trafi ponad 
2 mln dawek, z czego dostawa 
1,2 mln ma być zrealizowana 
jeszcze we wrześniu. Kolejne 
dostawy zostały zaplanowane 
do połowy grudnia.

Pierwsze dostawy szcze-
pionek przeciwko grypie 
przeznaczone dla grup 
uprawnionych, w tym dla 
zatrudnionych w aptekach, 
miały być dostarczone do 
Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych do końca 
września. Szczepienia mają 
się rozpocząć w październiku. 
Czasu na wdrożenie szczepień 
przeciw grypie w aptekach 
jeszcze w tym sezonie jest 
zatem niewiele. Szansą 
jest legislacyjna droga 
„na skróty” i wspomniana 
wyżej nowelizacja ustawy 
o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych. Jej pierwsze 
czytanie w Sejmie, zgodnie 
z pierwotnym porządkiem 
obrad, miało odbyć się 
w połowie września. Tak się 
jednak nie stało, co może 
oznaczać, że projekt zostanie 
zaktualizowany właśnie 
o szczepienia przeciw grypie 
w aptekach. W momencie, 
gdy oddawaliśmy ten artykuł 
do druku, porządek obrad 
posiedzenia Sejmu planowa-
nego na przełomie września 
i października nie uwzględniał 
omawianej nowelizacji.

Artur Olewiński
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APEL
O WŁĄCZENIE APTEK

DO SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE

Apelujemy o przeprowa-
dzenie zmian legislacyjnych 
umożliwiających realizację 
szczepień ochronnych 
przeciw grypie w aptekach 
i wykonywanie ich przez 
farmaceutów. Rządowe 
rezerwy szczepionek
przeciw grypie w sezonie
2021/2022 wyniosą
ok. 4,5 mln dawek, czyli nawet 
o 2 mln więcej niż w sezonie 
2020/2021. Włączenie 
aptek i farmaceutów 
w szczepienia przeciw grypie 
usprawni proces szczepień 
i zwiększy dostępność do 
usługi dla pacjentów.

Apteki są zlokalizowane 
bliżej pacjenta, są otwarte 
dłużej niż inne punkty 
szczepień (pracują także 
w soboty i niedziele) i – co 
najważniejsze – są bardziej 
elastyczne wobec oczekiwań 
i potrzeb pacjentów. W czasie 
pandemii koronawirusa
aż 85 proc. pacjentów
wskazywało, że apteki 
są łatwiej dostępne 
od przychodni.

Niezwłoczne wprowadzenie 
szczepień przeciw grypie 
w aptekach pozwoli 
ograniczyć ryzyko zakażeń 
wśród pacjentów. Szczepienie 
przeciw grypie w obecnej 
formie wymaga trzech wizyt: 
jednej w aptece i dwóch 
w przychodni, żeby przejść 
kwali� kację i otrzymać 
receptę oraz by otrzymać 
szczepionkę. Ograniczenie 
wizyt w zamkniętych miej-
scach publicznych w czasie 
pandemii jest priorytetem. 
A będzie to możliwe 
właśnie dzięki szczepieniom 

w aptekach, gdzie wystarczy 
tylko jedna wizyta.

3 lipca 2021 r. – niecały 
miesiąc po tym, gdy stało 
się to możliwe – pierwszy 
pacjent został zaszczepiony 
przeciw COVID-19 w aptece. 
Dziś liczba farmaceutów 
uprawnionych do wykony-
wania szczepień sięga już 
8 tysięcy. Do Narodowego 
Programu Szczepień w ciągu 
zaledwie dwóch miesięcy 
przystąpiły 774 apteki. 
Szczepienia w aptekach 
wpłynęły na poprawę 
ogólnej sytuacji epidemicznej 
poprzez zwiększenie poziomu 
wyszczepialności. Dotych-
czasowe doświadczenia 
wskazują też na wymierną 
rolę farmaceutów w edukacji 
i skutecznej promocji 
szczepień wśród pacjentów. 
Farmaceutom jako w pełni 
wykwali� kowanym 
pracownikom medycznym 
ufa ponad 90 proc. Polaków!

Współpracujemy na co dzień 
 z farmaceutami – sami też 
jesteśmy farmaceutami – 
i wiemy, że doskonale sobie 
poradzą ze szczepieniem 
pacjentów przeciwko 
grypie. Szczepienia przeciw 
COVID-19 w aptekach 
udowodniły, że farmaceuci 
są na to gotowi.

Małgorzata Swaczyna, Rzecznik
Zawodu Farmaceuty

Grupy NEUCA

Agata Waligórska, Kierownik
Aptekarskiej Szkoły Zarządzania

Wojciech Giedrys,
Redaktor Naczelny

„Magazynu Aptekarskiego”
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S Z C Z E P I E N I A  W  A P T E C E

– Logiczniejsze byłoby 
wprowadzenie 
najpierw do aptek 

szczepień przeciwko grypie. 
Bezpieczniejszych dla pacjentów 
i dla osób wykonujących szcze-
pienia, dlatego że szczepionki te 
od lat są na rynku, więc wszystkie 
ewentualne problemy związane 
z ich stosowaniem, transportem 
czy przechowywaniem zostały 
już rozpoznane – uważa
prof. dr hab. Jerzy Krysiński, 
kierownik Katedry Technologii 
Postaci Leku Wydziału Farmaceu-
tycznego Collegium Medicum 
w Bydgoszczy. – Przede 
wszystkim zidenty� kowane 
zostały działania niepożądane 
mogące pojawić się po podaniu 
tej szczepionki. W przypadku 
szczepionki przeciwko COVID-19 
pełnej wiedzy w tym zakresie 
jeszcze nie mamy. Będziemy ją 
mieli za kilka lat, jeśli prowadzone 
będą odpowiednie badania.

OCZYWISTA 
KONSEKWENCJA 

PANDEMII

Wprowadzenie do aptek 
szczepień przeciwko grypie 
– zapowiedziane we wrześniu – 
a z czasem także innych,

np. przeciwko HPV czy żółtaczce, 
to oczywista konsekwencja 
prowadzonych już w aptekach 
szczepień przeciwko COVID-19. 
Oczywista, bo szczepienia te 
udowodniły, że farmaceuci 
to odpowiednie osoby do 
wykonywania szczepień, 
a apteki to właściwe do tego 
miejsca. W pandemii zaufanie, 
jakim darzeni są farmaceuci, 
mogło się jedynie umacniać. 
Pacjenci częściej przychodzą 
przecież teraz do aptek nie tylko 
po leki, środki dezynfekcyjne 
i inne produkty, ale również 
po porady, bo nie zawsze 
mogą uzyskać je od lekarzy.

DOBRE WRAŻENIE, 
WIELKIE POTRZEBY

Dobre wrażenie na pacjentach 
musiało też zrobić zgłoszenie się 
ogromnej liczby farmaceutów do 
szkoleń ze szczepień przeciwko 
COVID-19 i kwali� kowania do 
nich. Niejeden pacjent spotykał 
zapewne potem „swojego” 
farmaceutę w punkcie szczepień, 
gdzie farmaceuta szczepił, bo 
miał już kwali� kacje, by to robić, 
ale jeszcze nie mógł wykonywać 
szczepień w aptece, bo brako-
wało stosownych przepisów.

Opóźnienie w ich przygotowaniu 
budziło zresztą spore zdziwienie. 
W grudniu ub.r. Ministerstwo 
Zdrowia stało na stanowisku, że 
szczepień pro� laktycznych nie 
trzeba dopisywać do ustawy 
o zawodzie farmaceuty. Było 
to niezrozumiałe. Szczepionki 
przeciw COVID-19 już docierały 
do Polski, a wielu pacjentów 
zastanawiało się, kiedy będą 
mogli się zaszczepić. Kolejne ręce 
do wykonywania szczepień były 
więc niezmiernie potrzebne.

SPRAWY NALEŻYCIE
NIE PRZYSPIESZYŁY

Potem też sprawy należycie 
nie przyspieszyły. Gdy wielu 
pacjentów cieszyło się, że udało 
im się zapisać na szczepienie za 
miesiąc lub dwa, apteki nadal 
nie szczepiły, bo nie mogły. 
Zdziwienie tym faktem
wyrażał między innymi
dr Tomasz Sobierajski, socjolog 
i wakcynolog społeczny, adiunkt 
w Instytucie Stosowanych Nauk 
Społecznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Dla magazynu 
„Moje Zdrowie” mówił w sierpniu,
że zaskakujące jest tak późne 
rozpoczęcie szczepień
przeciwko COVID-19 w aptekach. 
Powoływał się przy tym na 
badania, które wykonano jeszcze 
przed pandemią, a z których 
wynikało, że prawie 90 proc. 
respondentów wskazało apteki 
jako miejsca, w których chętnie 
zaszczepiliby się w przypadku 
pandemii. Wyniki tego 
badania opublikowane zostały 
w prestiżowym piśmie „Human 
Vaccines & Immunotherapeutics”.

Dr Sobierajski dodawał jeszcze, 
że takie wyniki oznaczają m.in. 
wysokie zaufanie do aptek 
i farmaceutów. – Atutem aptek 
jest pewnie i to, że jest do nich 
bliżej od domu niż do lekarza, 
co ma znaczenie między 
innymi w przypadku osób 

Nie ma odwrotu
Od trzech miesięcy 

szczepienia przeciwko 
COVID-19 

wykonywane są 
w aptekach. Jednak 

– choć w połowie 
września można było 

mówić dopiero 
o półmetku tych 

szczepień, czyli 
zaszczepieniu jedynie 

połowy Polaków – 
uwaga farmaceutów 

kierowała się już w inną 
stronę. W kierunku 

szczepień przeciwko 
grypie i innym 

chorobom zakaźnym.
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starszych. Apteki są też w ocenie 
tych osób bezpieczniejsze niż 
przychodnie – starsi ludzie po 
pierwszym zamknięciu, gdy już 
wychodzili z domu, mniej bali się 
wizyty w aptece niż w przychodni 
lekarskiej. Wszystko to powoduje, 
że – jak wspomniałem – niezrozu-
miałe jest tak późne uruchomienie 
szczepień w aptekach. To był 
bardzo duży błąd – mówił jeszcze.

ZWIĘKSZANIE 
WYSZCZEPIALNOŚCI

Zanim rozpoczęto szczepienia 
przeciwko COVID-19 w aptekach, 
obok prac nad ustawą 
o zawodzie trwały też zupełnie 
inne prace – przygotowywany 
był raport o wdrożeniu opieki 
zdrowotnej i rozwiązania prawne 
umożliwiające prowadzenie 
szczepień przeciwko COVID-19 
w aptekach. Pracowała też koalicja 
na rzecz szczepień w aptekach, 
która już w czerwcu ubiegłego 
roku stwierdziła, że szczepienia 
przeciwko grypie powinny być 
wykonywane także w aptekach.

Powszechnie podkreślano przy 
tym zalety prowadzenia szczepień 
właśnie w aptekach. Oprócz już 
wymienionych wskazywano także 
na godziny ich pracy – dłuższe 
niż przychodni czy poradni 
lekarskich. Poza tym wiele aptek 
pracuje również w soboty, 
a nawet w niedziele. Nie ma więc 
żadnych przeszkód, by pójść do 
apteki na szczepienie na przykład 
w sobotni wieczór, w czasie 
dla siebie dogodnym, bez 
konieczności przekładania innych 
zajęć czy zwalniania się z pracy.

Zarówno gdy była mowa 
o szczepieniu przeciwko COVID-
19, jak i przyszłych szczepieniach 
przeciwko grypie i innym 
chorobom zakaźnym argu-
mentem „za” było też podnoszenie 
poziomu wyszczepialności. 
W przypadku grypy – odbicie się 
od niezmiernie niskiego, 
kilkuprocentowego progu osób 
szczepiących się co roku.

Zwracano też uwagę na korzyści 
dla farmaceutów i aptek płynące 
ze szczepień – poszerzanie 
kompetencji zawodowych 
i zdobywanie wiedzy oraz 
uprawnień pozwalających na 
zwiększenie wynagrodzenia 
farmaceutów oraz poprawę 
sytuacji finansowej aptek. 

PROFESJONALNE 
SZKOLENIA

Na pierwszy ogień poszły 
jednak szczepienia przeciwko 
COVID-19. – Szczepienia 
w aptekach stały się faktem – 
mówi prof. Jerzy Krysiński. 
– Są przepisy regulujące ich 
wykonywanie. Nadal szczepienie 
pozostaje jednak procedurą, która 
wiąże się z ingerencją w powłoki 
skóry, dlatego osoby je wykonu-
jące powinny być odpowiednio 
przygotowane. W programie 
studiów farmaceutycznych nie ma 
takich zajęć i szkoleń, po decyzji 
umożliwiającej organizację szcze-
pień w aptekach trzeba więc było 
takie szkolenia dla farmaceutów 
zorganizować. Odpowiedzialne 
było za to Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego, 
należy więc przyjąć, że szkolenia te 
były profesjonalnie przygotowane 
i przeprowadzone. Odpowiednie 
przeszkolenie farmaceutów jest 
niezbędne, by szczepiąc, nie 
wyrządzili krzywdy pacjentom 
i aby umieli właściwie zareagować 
na przykład w sytuacji wstrząsu. 
Wiadomo, że poważne działania 
niepożądane pojawiają się 
niezwykle rzadko, jedynie raz na 
milion szczepień, ale nie chciałbym 
być tym farmaceutą, któremu coś 
takiego się przydarzy. Farmaceuci 
muszą więc nie tylko umieć 
wykonać szczepienie, ale także 
znać zasady pierwszej pomocy, 
umieć udzielić jej w przypadku 
wstrząsu anafilaktycznego.

KSZTAŁT, JAKOŚĆ, 
KONSEKWENCJA

Czy szczepienia przeciwko grypie 
w polskich aptekach rozpoczną 
się już podczas nadchodzącego 

sezonu grypowego? To się dopiero 
okaże. Wszystko zależy teraz od 
kształtu projektowanych zmian 
prawnych, jakości i precy- 
zyjności ich zapisu oraz od 
konsekwencji polityków mających 
je wprowadzić w życie. Chodzi 
m.in. o to, jak będą wyglądać 
szkolenia ze szczepień przeciwko 
grypie (a może też innym 
chorobom), kto je przeprowadzi 
i kiedy? A może będzie tak, że 
szkolenia ze szczepień przeciwko 
COVID-19 zostaną uznane za 
doskonałe przygotowanie do 
szczepień przeciwko grypie 
i dlatego dla farmaceutów, którzy je 
ukończyli, przygotowane zostaną 
jedynie szkolenia uzupełniające? 
Albo może tamto szkolenie 
zostanie po prostu uznane za 
wystarczające, by szczepić teraz 
przeciwko innym chorobom?

Osobna kwestia to oczywiście 
ewentualna odpłatność za 
szkolenie. W przypadku COVID-19 
szkolenia dla farmaceutów 
były nieodpłatne, co wcale 
nie znaczy, że gdy pojawi się 
możliwość szczepienia 
przeciwko grypie, szkolenia 
przygotowujące do realizacji tego 
zadania nie będą odpłatne.

WSZYSTKO W JEDNYM 
MIEJSCU

– Poszerzenie kompetencji zawo-
dowych farmaceutów uważam 
za celowe – podsumowuje prof. 
Krysiński. – W tym o szczepienia, 
choć – powtórzę – lepiej było 
zacząć w aptekach od szczepień 
przeciwko grypie niż od szczepień 
przeciwko COVID-19. Dla 
pacjentów szczepienia w aptekach 
są dobrym rozwiązaniem, bo 
zamiast czekać u lekarza na 
receptę na szczepionkę i drugi 
raz już ze szczepionką na 
zakwalifikowanie do szczepienia 
i samo szczepienie, lepiej pójść 
od razu do apteki i wszystko 
załatwić w jednym miejscu.

Małgorzata Grosman

S Z C Z E P I E N I A  W  A P T E C E

Wiele aptek pracuje 
również w soboty, 

a nawet w niedziele. 
Nie ma więc 

żadnych przeszkód, 
by pójść do apteki 
na szczepienie na 

przykład w sobotni 
wieczór, w czasie dla 

siebie dogodnym, 
bez konieczności 

przekładania innych 
zajęć czy 

zwalniania się 
z pracy.
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Nie powinno dziwić, że 
apteki się nie decydują 
na drogę sądową. Jeśli 

kwota opiewa na kilkaset czy 
nawet kilka tysięcy złotych, to 
aptece po prostu nie opłaca się 
toczyć batalii w sądzie. Koszt 
wynajęcia prawnika, który 
przygotuje odpowiednie 
dokumenty i pomoże w przej-
ściu przez postępowanie, 
przewyższy kwotę, której 
domaga się NFZ. Poza tym 
niewiele osób chce walczyć 
z Funduszem, dla świętego 
spokoju wpłaci pieniądze 
i chce o problemie zapomnieć.

Być może jest to tylko 
wrażenie, że sądy orzekają 
po myśli aptek, ale mimo 
wszystko wydane wyroki dają 
do myślenia. Okazuje się, że 
nie tylko niepodpisana przez 
realizującego recepta, recepty 
z defektami, ale nawet brak 
umowy z NFZ nie oznacza, 
że Fundusz poniósł szkodę 

i że doszło do wypłacenia 
„nienależnej refundacji”.

To chyba najwyższy czas, 
by przeanalizować system 
kontroli prowadzonych przez 
NFZ w aptekach i wypracować 
zasady, które nie będą urągać 
zdrowemu rozsądkowi 
(być może legendarne, ale 
jakże obrazowe mierzenie 
recept, by sprawdzić, czy 
odpowiadają rozmiarom 
podanym we wzorze) 
i systemowi prawnemu 
obowiązującemu w RP.

Ustawa refundacyjna powstała 
w 2011 r. jest dość restrykcyjna, 
a podejście kontrolerów jest 
restrykcyjne jeszcze bardziej. 
Nie trafiły do ówczesnych 
decydentów podnoszone 
w czasie tworzenia ustawy 
argumenty ze strony 
środowiska aptekarskiego, że 
farmaceuci to nie są urodzeni 
oszuści, którzy tylko czyhają, 
by naciągnąć budżet na 

milionowe kwoty. Przyzwycza-
iliśmy się do tego, że jesteśmy 
karani – i to podwójnie! – za 
każdą nieścisłość zauważoną 
przez kontrolera na recepcie, 
że pełnimy rolę kontrolerów 
preskrypcji lekarskiej, 
że odpowiadamy za nie 
swoje winy, choć pacjent 
otrzymał prawidłowy lek, 
za obowiązującą cenę, na 
receptę wystawioną przez 
istniejącego lekarza rzeczywi-
ście zatrudnionego w realnie 
istniejącej przychodni. Nie 
ma tu miejsca na wyliczanie 
każdego uchybienia, którego 
dopatrywał się i wciąż 
dopatruje korpus kontrolerski 
NFZ. Sądzę, że gdyby każda 
z zakwestionowanych recept 
została przedstawiona 
sądowi, to w większości NFZ 
byłby zmuszony do zmiany 
swojego stanowiska. 

Kluczowe w tym miejscu jest 
sformułowanie „nienależna 
refundacja”. Według sądów 

Niechże NFZ 
potraktuje aptekarzy jak 
partnerów, a nie wrogów

Od jakiegoś czasu 
pojawiają się 

doniesienia 
o wyrokach sądowych 

w sprawach aptek 
przeciwko 

Narodowemu 
Funduszowi Zdrowia. 

Orzeczenia, jakie 
zapadają w czasie 

postępowań, są 
korzystne dla aptek. Po 
ich lekturze przychodzi 
do głowy taka myśl, że 

kary i zwrot 
„nienależnej” refundacji 

płacą tylko te apteki, 
które nie decydują się 

na drogę sądową.

A P T E K I  V S  N F Z
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powstaje wtedy, gdy dojdzie 
do oszustwa zawinionego 
przez aptekę bądź gdy apteka 
przedstawia do refundacji 
recepty, o których wie, że 
wystawione są dla osób 
nieistniejących bądź niemają-
cych uprawnień czy podstaw 
medycznych do otrzymania 
leku refundowanego. 
Oczywiście uprościłem 
argumentację sędziów, ale 
istota orzeczeń jest właśnie 
taka. Naturalnie mamy też 
przypadki, kiedy apteka 
zrealizowała recepty źle (lek 
inny niż ten zaordynowany, 
w nieprawidłowej dawce, 
realizacja nastąpiła po terminie 
ważności recepty, brakowało 
podpisu lekarza, lek został 
wydany przez osobę nieupraw-
nioną, zastosowano nieprawi-
dłową cenę lub odpłatność), 
ale tych przypadków nikt nie 
kwestionuje. One są oczywiste 
i wynikają najczęściej ze 
zwykłych ludzkich błędów 
i są mniejszością wśród 
recept wskazywanych 
przez kontrolerów jako 
nieprawidłowo zrealizowane.

Moim zdaniem, a ośmielam 
się sądzić, że nie tylko moim, 
należałoby zrewidować podej-
ście NFZ do kontroli recept. 
Przedstawiciele Funduszu, 
Ministerstwa Zdrowia, 
środowiska aptekarskiego 
i przedsiębiorców prowadzą-
cych apteki powinni wspólnie 
wypracować katalog błędów, 
które faktycznie dyskwalifikują 
receptę z refundacji, biorąc 
pod uwagę dotychczasowe 
orzeczenia sądów. Z pewnością 
Fundusz dysponuje znacznie 
większym zbiorem wyroków, 
a apteki pewnie z chęcią 
udostępnią korzystne dla 
siebie rozstrzygnięcia.

Apteka powinna odpowiadać 
wyłącznie za źle wydany lek 
bądź za udowodnioną złą 
wolę. Nie jest rolą farmaceuty 
kontrolowanie, 

czy recepta została prawidłowo 
wystawiona przez faktycznie 
uprawnioną osobę, czy istnieje 
wskazany na niej pacjent albo 
świadczeniodawca. Z roku 
na rok Ministerstwo Zdrowia 
w kolejnych wersjach rozpo-
rządzenia w sprawie recept 
rozszerza katalog przypadków, 
w których recepta może 
zostać zrealizowana mimo 
niezgodności z przepisami. To 
jednak nie rozwiązuje sprawy 
– z jednej strony przepisy są 
zbyt szczegółowe, z drugiej 
wyjątkami i złagodzeniami 
usiłuje się dopasować je do 
rzeczywistości. Gdyby tych 
dopuszczeń do warunkowej 
realizacji nie było, to odważę się 
twierdzić, że większości recept 
nie dałoby się zrealizować.

Taka lista przypadków 
dyskwalifikujących recepty, jeśli 
uwzględnimy decyzje sądów, 
nie będzie długa, tym bardziej 
że znaczna część potencjalnych 
problemów znikła wraz 
z pojawieniem się recept 
elektronicznych. Co prawda 
pojawiły się nowe problemy, 
ale to już inna kwestia, raczej 
łatwa do rozwiązania informa-
tycznie. Pozostaje tylko ustalić, 
za co odpowiada apteka, 
a za co wystawiający receptę. 
NFZ też powinien być mimo 
wszystko zainteresowany takim 
rozwiązaniem sprawy. Nagłaś- 
nianie wygranych przez apteki 
procesów sądowych ośmiela 
kolejne podmioty do wystę-
powania na drogę prawną, 
pokazuje, że można z Fundu-
szem wygrać i odzyskać 
stracone pieniądze. Droga 
sądowa podważa decyzje 
kontrolerów, a co za tym idzie 
– pogarsza i tak nie najlepszy 
obraz NFZ, nie mówiąc o tym, 
że naraża go na dodatkowe 
koszty. Co z tego, że Fundusz 
zażąda jakiejś kwoty, jeśli 
będzie musiał ją zwrócić 
z odsetkami i ponieść koszty 
postępowania sądowego? 
Czy naprawdę władzom 

Funduszu na tym zależy? 
W tym miejscu przypomina mi 
się anegdotyczny przypadek, 
który dotyczył mnie osobiście. 
Otóż dość dawno temu NFZ po 
kontroli kilku wybranych recept 
zażądał zwrotu refundacji 
w niewielkiej kwocie. Decyzję 
wysłano listami poleconymi 
za potwierdzeniem odbioru 
osobno do kierownika 
i osobno do przedsiębiorcy. 
Koszt korespondencji 
przekroczył zwracaną sumę...

Inną sprawą, ale też istotną, 
jest niejako podwójne karanie 
apteki. Bo nie dość, że musi 
oddać refundację z odsetkami, 
to dodatkowo Fundusz nalicza 
karę umowną. Tak nie może 
być! To jest kalka rozwiązań 
przyjętych w umowach ze 
świadczeniodawcami, a jak 
wielokrotnie przedstawiciele 
Funduszu zaznaczali, apteka 
świadczeniodawcą nie 
jest. W przeciwieństwie do 
podmiotów świadczących 
usługi lecznicze apteka 
otrzymuje nie wynagrodzenie 
za usługę, lecz zwrot kosztów 
poniesionych na zakup 
leków refundowanych, ich 
prawidłowe przechowywanie 
i ewentualną utylizację. Zwrot 
refundacji oznacza realną 
stratę, a nie brak zysku! Stratę 
powiększoną o odsetki. 
Dlaczego apteka ma być 
dodatkowo karana jakąś karą 
umowną? Zatem powinien 
powstać drugi katalog – za co 
NFZ ma prawo nałożyć karę 
umowną na aptekę z zastrze-
żeniem, że zwrot refundacji 
wyklucza nałożenie innej kary. 
Natomiast jeśli NFZ sądzi, 
że apteka dopuściła się 
oszustwa, powinien to zgłosić 
organom ścigania, a nie 
samodzielnie karać aptekę.

Co do samych kontrolerów, to 
jest jasne, że realizują wytyczne 
swoich przełożonych. Ale 
czy nie powinni wziąć pod 
uwagę tego, że kontrolerem 

To chyba najwyższy 
czas, by przeanalizować 
system kontroli 
prowadzonych przez 
NFZ w aptekach 
i wypracować zasady, 
które nie będą urągać 
zdrowemu rozsądkowi 
(być może legendarne, 
ale jakże obrazowe 
mierzenie recept, 
by sprawdzić, 
czy odpowiadają 
rozmiarom podanym 
we wzorze) i systemowi 
prawnemu 
obowiązującemu w RP.
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się bywa, a farmaceutą się 
jest? Zakładam w tym miejscu, 
że kontrolę przeprowadza 
magister farmacji z pełnymi 
uprawnieniami zawodowymi, 
czyli dyplomem i prawem 
wykonywania zawodu, bo 
nie jest to oczywiste. Pod 
wynikami kontroli podpisuje 
się przedstawiciel NFZ, nie ma 
nigdzie informacji o tym, 
jakie jest wykształceni 
 i zawód osób, które oglądały 
i kwestionowały recepty. 
Nie wyobrażam sobie nawet, 
żeby były to osoby tylko 
przyuczone, nie wyobrażam 
sobie, by kontroli czynności 
zawodowych farmaceuty 
dokonywał ktokolwiek inny 
niż też farmaceuta. Delikatnie 
przypominam w tym miejscu, 
że od wejścia w życie ustawy 
o zawodzie farmaceuty osoby 
zatrudnione w NFZ stają się 
członkami samorządu 
zawodowego i powinny 
mieć to na względzie.

Procedowana nowelizacja 
ustawy refundacyjnej oprócz 
proponowanych przez 
ministerstwo zmian powinna 
objąć też poprawki przepisów 
odnoszących się do aptek, 
szczególnie w zakresie przesy-
łania danych o zrealizowanych 
receptach i korygowania 
tych danych. Co stoi na 
przeszkodzie, żeby apteka 
poprawiła dane statystyczne 
(typu REGON przychodni, PWZ 
wystawiającego) później niż po 
trzech miesiącach? Chyba tylko 
chęć ukarania apteki. A takich 
sytuacji nie będzie wiele, bo 
dotyczą one wyłącznie recept 
papierowych, stanowiących 
obecnie margines. I dlaczego 
apteka nie może wycofać 
recepty z refundacji po roku 
czy dwóch, jeśli uzna, że coś 
było jednak źle? Wystarczy, że 
odda otrzymaną kwotę wraz 
z ustawowymi odsetkami, co 
powstrzyma ewentualnych 
amatorów darmowego 
kredytu. Jako podatnik mogę 

poprawić moją deklarację 
podatkową kilka lat wstecz 
i wpłacić nienaliczony 
podatek. Dlaczego nie 
mogę skorygować rozliczeń 
z Funduszem Zdrowia? 
Dalej – Fundusz powinien 
wykonać nie wstępną 
analizę, a po prostu analizę 
przesłanych danych. Narzędzia 
informatyczne pozwalają na 
to, by sprawdzić wszystko, 
co tylko da się sprawdzić, 
pozostaje tylko porównanie 
przesłanych danych z rzeczy-
wistą receptą papierową, 
co z oczywistych powodów 
nie jest możliwe w czasie tej 
analizy. W przypadku e-recept 
analiza jest wykonalna zawsze. 
W obecnym stanie prawnym 
recepty niby są zaakceptowane 
i refundacja jest wypłacona, 
ale potem można je sprawdzić 
jeszcze raz i odrzucić. A dodam, 
że w planach jest wypłacanie 
refundacji na podstawie 
dokumentów realizacji recepty, 
a nie dodatkowych zestawień, 
więc z natury rzeczy ta analiza 
powinna być całościowa.

Na koniec zostawiłem rzecz 
najciekawszą, pułapkę zasta-
wioną przez ustawodawcę na 
apteki. Otóż oprócz kontroli 
dokonywanych w aptekach 
na podstawie ustawy 
refundacyjnej i przepisów 
wykonawczych wydanych do 
niej w ustawie o świadczeniach 
zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych 
pojawił się kuriozalny zapis. 
NFZ na podstawie art. 61w 
ust. 1 ustawy o świadczeniach 
może podjąć „czynności 
sprawdzające”. Okazuje się 
jednak, że w takim przypadku 
apteka nie ma, poza drogą 
sądową, żadnych możliwości 
odwoławczych. Odwoływać się 
mogą tylko świadczeniodawcy, 
jak stoi w tym artykule, 
a apteka świadczeniodawcą 
nie jest. Nie można też 
zastosować przepisów ustawy 
refundacyjnej, bo „czynności 

sprawdzające” odbywają się 
na innej podstawie prawnej. 
Co więcej, refustawa 
przewiduje odwołanie do 
prezesa na czynności dyrektora 
oddziału, a „czynności 
sprawdzające” podejmuje 
prezes, a dokładniej korpus 
kontrolerski podlegający 
bezpośrednio prezesowi NFZ.

Ustawa o świadczeniach 
w art. 61s zawiera zapis, że 
decyzja wydana po „czynno-
ściach sprawdzających” jest 
ostateczna i świadczeniodawca 
może ją zaskarżyć do sądu 
administracyjnego. Świadcze-
niodawca może, a apteka? Nie 
sądzę, żeby taka konstrukcja 
ustawy o świadczeniach 
była zamierzona, zakładam 
nieuwagę redaktorów i prze-
oczenie w czasie konsultacji. 
Fundusz jednak ją skwapliwie 
wykorzystuje (dysponuję 
odpowiednimi dokumentami) 
i przeprowadza „czynności 
sprawdzające” zamiast kontroli 
osadzonej na podstawie 
ustawy refundacyjnej. Te 
przepisy trzeba jak najszybciej 
zmienić, bo nie dość, że są 
niesprawiedliwe, to niezgodne 
z porządkiem i podstawami 
prawa. NFZ nagle stał się 
jedyną i ostateczną instytucją, 
która nie dość, że kontroluje, to 
jeszcze uzurpuje sobie prawo 
do wydawania ostatecznych 
rozstrzygnięć i decyzji.

Reasumując: aptekarze słyną 
z przysłowiowej skrupulat-
ności, starają się jak najlepiej 
realizować recepty i naprawdę 
nie są zainteresowani, by 
naciągać i oszukiwać NFZ. 
Niechże więc NFZ potraktuje 
aptekarzy jak partnerów, a nie 
wrogów. A swoją drogą – czy 
znacie inny rodzaj działalności, 
który podlega kontrolom 
tylu różnych organów?

mgr farm. Janusz Chmielewski, 
wiceprezes Częstochowskiej 

Okręgowej Rady Aptekarskiej

Moim zdaniem, 
a ośmielam się sądzić, 

że nie tylko moim, 
należałoby zrewidować 

podejście NFZ do 
kontroli recept. 
Przedstawiciele 

Funduszu, Ministerstwa 
Zdrowia, środowiska 

aptekarskiego 
i przedsiębiorców 

prowadzących apteki 
powinni wspólnie 

wypracować katalog 
błędów, które 

faktycznie 
dyskwalifikują receptę 

z refundacji, biorąc pod 
uwagę dotychczasowe 

orzeczenia sądów.

A P T E K I  V S  N F Z



21r e n t g e n  m i e s i ą c a

– Bardzo mi miło, że 
mogłam zostać 
inicjatorem tych zmian 
i zmiany podejścia 
firmy Kamsoft do 
kontaktu 
z użytkownikami. 
Dla mnie priorytetem 
jest bezpieczeństwo 
pacjenta i czas, który 
chcę mu poświęcić. 
Czas, który można 
zyskać, wprowadzając 
innowacje do 
programu – mówi 
mgr farm. 
Marta Trafidło 
w rozmowie 
z Małgorzatą Grosman.

Poprawiania programu  
ciąg dalszy 

Po naszej rozmowie, która 
ukazała się w lipcowo-
-sierpniowym „Magazynie 
Aptekarskim”, coś drgnęło. 
Coś rzeczywiście 
zmieniło się w sposobie 
reagowania firmy Kamsoft 
na te problemy? Firma, która 
już wcześniej skorzystała 
z pani uwag i podpowiedzi, 
skontaktowała się z panią 
ponownie, by powiadomić, 
że teraz zajmie się kolejnymi 
pani propozycjami 
usprawnienia systemu?
Kontaktu nie było, ale krótko 
po artykule na facebookowym 
Forum produktów Kamsoft 
poinformowano o istnieniu 
dodatkowego kanału do 
składania uwag, czyli MRK. 
Ten kanał funkcjonował już 
wcześniej, jednak w naszym 
przeświadczeniu miał służyć 
wyłącznie temu, by zgłaszać 
firmie błędy systemu, nie 
pomysły na jego poprawienie. 
Nie przychodziło nam do głowy, 
by z niego korzystać w takich 
sprawach również dlatego, że 
korzystanie z niego powiązane 
jest z numerem NIP apteki lub 
gabinetu wykorzystującego 
program Kamsoft, co powoduje, 
że w zasadzie można używać 
go jedynie w pracy. Tymczasem 
w aptece, nawet jeśli ma się 
chwilę przerwy, to trzeba się 
czegoś napić, zjeść kanapkę lub 
skorzystać z toalety, więc mało 
kto może pozwolić sobie na 
to, by ten czas przeznaczać na 
pisanie uwag do firmy. Pomysły 
przychodzą zresztą do głowy 
nie tylko w pracy, ale także 
w domu, gdy się rozważa, co 
wydarzyło się w ciągu dnia, 
co sprawiło kłopot. No i to 
w domu jest czas na spokojną 
analizę sytuacji oraz napisanie 

przemyślanych uwag czy 
sugestii. Wcześniej Kamsoft 
informował zresztą, że kanałem 
kontaktowym dla tych, którzy 
uważają, że coś należy poprawić 
lub zmienić, jest giełda 
pomysłów. Gdy napisałam do 
Kamsoftu pismo, zgłaszając 
swoje pomysły, też otrzymałam 
informację, że wszelkie sugestie 
powinny być zgłaszane za jej 
pośrednictwem. Wskazanie 
publicznie MRK jako dodatko-
wego kanału zgłaszania firmie 
propozycji było więc sygnałem, 
że sprawy ponownie ruszyły.

I rzeczywiście ruszyły?
Najpierw, równolegle z naszą 
rozmową, w programie 
aptecznym na owej giełdzie 
pomysłów ktoś przypomniał 
pomysł, który przed rokiem 
zgłaszałam Kamsoftowi 
i który nie został do tej pory 
zrealizowany. Zaczynał się 
tak: „Kamsofcie, zlituj się 
i uczyń nam tę pomoc...”.

O którą sprawę chodziło?
O wyświetlanie komunikatu, 
że farmaceuta wydaje inny lek 
lub zupełnie inną substancję 
czynną niż wskazana na 
recepcie. Dziś informacja 
systemu w tej sprawie jest mało 
widoczna, chodzi więc o popra-
wienie jej czytelności. Żeby 
była na czerwono lub na cały 
ekran. System mógłby też po 
prostu zablokować możliwość 
wydania leku w takiej sytuacji. 
Skoro więc Kamsoft wypuścił 
sygnał, że jest otwarty na nasze 
propozycje, powiedziałam: 
sprawdzam. Pomysł tożsamy 
ze zgłoszonym już Kamsoftowi 
zgłosiła teraz inna osoba. Na 
Facebooku działa zamknięta 
grupa farmaceutów, na której 

dzielimy się swoimi problemami 
i wymieniamy pomysłami, 
umieściłam więc ten pomysł 
na tej grupie. Z prośbą, 
by zainteresowani takim 
rozwiązaniem zagłosowali 
na niego. Dostałam multum 
wiadomości, w tym również 
takie, że nie wiadomo, jak na 
stronie Kamsoftu znaleźć giełdę 
pomysłów, jak na niej głosować. 
Dla niektórych poparcie postu 
było równoznaczne z oddaniem 
głosu w programie aptecznym. 
To dodatkowo dowodzi, że 
wejście na giełdę w czasie 
pracy jest czasochłonne, 
problematyczne i możliwe 
tylko wtedy, gdy ma się dostęp 
do firmowego komputera 
i łącza, co i w tym przypadku, 
jak i w zasadzie przy użytko-
waniu MRK, jest konieczne. 
Z siedzeniem w pracy przy 
komputerze wiąże się też 
obawa, że przełożeni mogą 
to zobaczyć w kamerze i mieć 
proste skojarzenie: siedzisz 
przy komputerze, to znaczy, 
że nie pracujesz, a bawisz się.

Jaką odpowiedź 
dali farmaceuci?
W głosowaniu za pomysłem, 
by w przypadku wydawania 
leku o innym EAN pojawił się 
bardziej czytelny komunikat, 
uczestniczyło 85 aptek. Głosów 
oddano 794. Odkopałam 
jeszcze wiadomość od firmy 
sprzed roku, że wprowadzenie 
takiej zmiany w systemie nie 
powinno być problematyczne. 
Na stronie facebookowej 
Kamsoftu został natomiast 
zamieszczony inny mój pomysł, 
dotyczący ikonki U, czyli 
oznaczającej lek refundowany. 
Chodziło o to, że w przypadku 
wątpliwości wynikających 

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



22 
r e n t g e n  m i e s i ą c a

M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  |  P A Ź D Z I E R N I K  2 0 2 1

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

z tego, jak na recepcie 
zaznaczył lekarz, farmaceuta 
musi skontrolować sytuację 
i czasem wydać lek z pełną 
odpłatnością, nawet jeśli lekarz 
dopisze „zniżkę” do nazwy 
leku. Wykorzystanie przez 
firmę zgłoszonego pomysłu 
prowadziłoby do wyelimino-
wania takich sytuacji, kiedy 
każdą pozycję farmaceuta 
musi sprawdzać ręcznie. Na tę 
informację Kamsoft odpisał, że 
widzi sugestię, ale pierwszeń-
stwo mają pomysły zgłaszane 
przez giełdę. Dodał, że uwagi 
odnośnie do czytelności 
komunikatu o wydawaniu 
niewłaściwego leku zostaną 
uwzględnione, choć 
głosowało na nie niewiele 
aptek, a oni chcieliby, by to 
był przynajmniej 1 procent 
wszystkich działających 
w Polsce placówek. Napisał 
jednak przy okazji, że był to 
pomysł, za którym głosowało 
najwięcej aptek i farmaceutów. 
Z ciekawości sprawdziłam 
więc, jak głosowano 
na pomysły wcześniej 
zaakceptowane i zrealizowane 
przez firmę. Głosowało na 
przykład pięć aptek, oddano 
29 głosów. A zastanawiają 
się przez rok nad pomysłem, 
który poparło wielokrotnie 
więcej aptek i farmaceutów? 
I chcieliby tych głosów więcej?

Gdyby miała pani ocenić, 
które ze zgłaszanych 
przez panią propozycji 
są priorytetowe, a które 
mogą poczekać, które 
by pani wskazała?
Gdy rozróżnia się pomysły 
ważne i mniej ważne, 
punktem wyjścia jest zawsze 
bezpieczeństwo pacjentów 
i aptek. Czerwony lub wyświe-
tlony na cały ekran komunikat 
o złym kodzie EAN to sprawa 
najważniejsza. Dziesięć czy 
nawet sto drobnych informacji 
powiadamiających o tym 
samym nie zadziała tak 

dobrze jak jedna rzucająca 
się w oczy albo blokada 
wydania leku. Jeśli zdarzy 
się, że farmaceuta wydaje 
inną dawkę, powinno być 
podobnie. Powinien pojawić 
się komunikat: „Wydajesz 
inną dawkę. Czy na pewno 
chcesz kontynuować?”. Albo 
coś podobnego, ale równie 
wyrazistego, by do pomyłki 
nie doszło. W tych sprawach 
stawką jest bezpieczeństwo 
zarówno pacjenta, jak i apteki. 
Zmiany dotyczące kodów EAN 
i ikony U zostały już obiecane. 
W dniu naszej rozmowy nawet 
częściowo zrealizowane 
– mówię o ikonce U i WM. 
Analogicznie do trójkątów, 
które pojawiły się rok temu 
dzięki mojemu pierwszemu 
listowi do Kamsoftu, które są 
widoczne w okienku e-recepty 
i w kontroli, brakuje ich jeszcze 
w retaksacji, ale myślę, że firma 
o tym nie zapomniała i je 
uzupełni. Z tego wszystkiego 
wynika więc dla mnie 
jedno – to, co robię, czasem 
nawet zniechęcana, że nic 
nie wskóram i produkuję 
się za darmo, robię dobrze, 
skoro pomimo tych różnych 
komunikatów, co będzie 
najpierw realizowane, gdzie 
należy zgłaszać uwagi, sprawy 
jednak idą do przodu. Jak 
widać, czasem nawet przed 
terminem. Dowodzi tego 
choćby fakt, że w pierwszych 
miesiącach tego roku 
Kamsoft dokonał w swoim 
oprogramowaniu trzech 
zmian zgodnych z moimi 
postulatami. Po pierwsze, 
pojawiło się ostrzeżenie, że na 
recepcie brakuje adresu, kodu 
lub numeru domu, co nie 
powoduje niemożności zreali-
zowania recepty (jeśli brak 
ulicy, a miejscowość to wieś), 
ale jest ważnym sygnałem dla 
farmaceuty. Bo gdyby doszło 
do pomylenia leku, wydania 
złej jego dawki czy innego 
problemu, farmaceuta nie ma 

jak powiadomić pacjenta, nie 
znając jego adresu. Pojawiło się 
więc ostrzeżenie, wielkie na 
cały ekran, by zachęcić farma-
ceutę do uzupełnienia adresu. 
To dowodzi, że ostrzeżenia na 
cały ekran, które sugerowałam 
w innych sprawach, można 
wprowadzić. Druga rzecz 
to kwestia możliwości 
ponownego otwarcia recepty 
już zamkniętej. Są kary za 
niezgodność DRR po stronie 
apteki i NFZ, więc zmiany 
prowadzące do ograniczenia 
takich przypadkowych 
sytuacji są dla aptek bardzo 
ważne. Trzecia kwestia to 
umożliwienie nam druko-
wania w aptece informacji 
o receptach, by móc je wydać 
pacjentom. To ważne dlatego, 
że pacjenci przychodzą dziś 
do aptek z kodami i SMS-ami, 
a wychodząc z lekami, nie 
zawsze pamiętają, że receptę 
zrealizowali tylko w części. 
Informacja o recepcie 
wydrukowana w aptece 
zawiera takie dane, pacjent nie 
musi więc pamiętać, w której 
aptece realizował receptę, 
jakie leki były na niej zapisane, 
jakie były kody, jaka data 
wystawienia recepty. Teraz 
może to wszystko dostać od 
nas na papierze, zawiesić na 
lodówce, jak dawniej receptę 
i mieć wszystko pod kontrolą.

Które jeszcze ze 
swoich podpowiedzi 
czy uwag uważa pani 
za priorytetowe?
Mielibyśmy do czynienia 
z idealną sytuacją, gdyby 
oprogramowanie gabinetów 
lekarskich firmy Kamsoft 
było kompatybilne z opro-
gramowaniem aptecznym. 
To zachęcałoby lekarza do 
korzystania właśnie z niego 
w swoim gabinecie. Bo jeśli 
lekarz źle wystawi receptę, 
pacjent zostanie bez leku. 
Lekarz, wystawiając receptę, 
powinien więc widzieć 

Dziesięć czy nawet sto 
drobnych informacji 

powiadamiających 
o tym samym nie 

zadziała tak dobrze jak 
jedna rzucająca się 

w oczy albo blokada 
wydania leku. Jeśli 

zdarzy się, że 
farmaceuta wydaje 

inną dawkę, powinno 
być podobnie. 

Powinien pojawić się 
komunikat: „Wydajesz 

inną dawkę”.
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informacje, że coś jest nie 
tak. Chodzi np. o to, by lekarz 
wiedział, które leki są dostępne 
lub by program podpowiadał 
mu, że w związku z nowym 
rozporządzeniem dotyczącym 
wydawania produktów z apteki, 
funkcjonującym od lipca 
bieżącego roku, ma obowiązek 
podania dokładniejszego 
dawkowania niż kiedyś. Kolejna 
bardzo ważna rzecz – do tej 
pory w retaksacji ważna była 
liczba opakowań, a powinna być 
liczba jednostek dawkowania, 
czyli tabletek. Choćby dlatego, 
że różne opakowania tego 
samego leku zawierają czasem 
różną ich liczbę. Różnice te na 
pierwszy rzut oka widoczne są 
dopiero przy kontroli recept. 
Farmaceuta powinien je 
zobaczyć wcześniej. Dodatkowo 
przydałby się więc komunikat: 
„Wydajesz więcej niż lekarz 
przepisał na recepcie”. Podobny 
istniał już zresztą przy realizacji 
recept papierowych, kiedy na 
jednej nie mogło się znaleźć 
więcej niż pięć pozycji. Tu 
chodzi znów o bezpieczeństwo 
zarówno pacjentów, jak i aptek, 
w tym także o bezpieczeństwo 
finansowe. Bo jeśli farmaceuta 
nie zna pacjenta, jeśli do 
niego nie zadzwoni i nie 
poinformuje go o problemie, 
pacjent może stosować lek 
zbyt długo w stosunku do 
lekarskiej ordynacji. Z punktu 
widzenia apteki ważne jest 
natomiast to, że lek wydany 
z apteki nie powinien wrócić 
do obrotu, więc błąd obciąża 
ją finansowo. Albo farmaceutę, 
jeśli taka jest polityka apteki.

Co jeszcze jest 
szczególnie ważne?
Na przykład ostrzeżenie 
o kończącym się terminie 
ważności recepty. Takie ostrze-
żenie byłoby bardzo przydatne. 
Wielu pacjentów realizuje 
recepty w ostatnim momencie. 
Jeśli akurat leku nie ma 
w aptece i trzeba go ściągnąć, 

a po drodze jest weekend lub 
święto, wtedy sytuacja może 
się skomplikować, bo lek dotrze 
do apteki, gdy recepta będzie 
już nieważna i leku nie będzie 
można na jej podstawie wydać. 
Ostrzeżenie, że ten termin się 
kończy, pomagałoby więc 
znów i pacjentom, i aptekom. 
Pacjentom, bo otrzymywaliby 
informację, że powinni 
poszukać leku w innej aptece, 
w takiej, która ma go u siebie. 
Aptekom, bo nie ściągałyby 
leków, których później nie będą 
mogły wydać pacjentom. Na 
szczęście w harmonogramie 
prac ten pomysł został 
uwzględniony do realizacji.
Cieszę się bardzo, że giełda 
pomysłów zmieniła się na 
korzyść. Jednak w dalszym ciągu 
myślę, że sposób głosowania 
na niej powinien ulec zmianie. 
Powinni głosować pracownicy, 
a nie apteka. Cieszę się również, 
że Kamsoft poinformował, 
iż bierze pod uwagę także 
komentarze do pomysłów, 
innowacje zgłaszane przez MRK, 
na Facebooku i mailowo. To 
na pewno jest zmiana na plus. 
Bardzo mi miło, że mogłam 
zostać inicjatorem tych zmian 
i zmiany podejścia firmy do 
kontaktu z użytkownikami. 
Dla mnie priorytetem jest 
bezpieczeństwo pacjenta 
i czas, który chcę mu poświęcić. 
Czas, który można zyskać, 
wprowadzając innowacje do 
programu. W ostatnim liście 
wysłałam ponad 40 propozycji.
Kończąc, zacytuję lek. Tomasza 
Zielińskiego z Porozumienia 
Zielonogórskiego, który 
w komentarzu do mojego 
wpisu zamieszczonego na 
Twitterze podczas dyskusji na 
temat m.in. walidacji dawko-
wania, napisał: „Od tego są 
dostawcy, żeby przygotowywali 
nam oprogramowanie, które 
pomaga w pracy, a nie tylko 
służy za „elektroniczną kartkę”. 
Taki jest sens cyfryzacji”.
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W sierpniu Naczelna Rada 
Aptekarska skierowała 
do ministra zdrowia 

wyjątkowe pismo. Było to mniej 
więcej w tym samym czasie, gdy 
zdecydowano o przystąpieniu 
farmaceutów do Ogólnopolskiego 
Komitetu Protestacyjno-Strajko-
wego. Tego, który na 11 września 
zapowiedział protest przedsta-
wicieli zawodów medycznych.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, 
prezes NRA, przypomniała 
w tym piśmie, że minęły już 
cztery lata od nowelizacji Prawa 
farmaceutycznego, nazywanej 
„apteką dla aptekarza”, która to 
nowelizacja wprowadziła zasadę, 
iż prawo do uzyskania zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólno-
dostępnej przysługuje wyłącznie 
farmaceucie posiadającemu 
prawo wykonywania zawodu 
farmaceuty, prowadzącemu 
jednoosobową działalność 
gospodarczą lub spółce (jawnej 
lub partnerskiej), której przed-
miotem działalności jest wyłącznie 
prowadzenie aptek i w której 
wspólnikami są wyłącznie 
farmaceuci posiadający prawo 
wykonywania zawodu farmaceuty.

Przypominając, że tożsame 
zasady stosowane są w większości 
państw Unii Europejskiej, prezes 
NRA dodawała, że państwa 
te zakazują tworzenia sieci na 

rynkach aptecznych z uwagi 
na bezpieczeństwo obywateli, 
co znajduje uzasadnienie 
w orzecznictwie TSUE. Dalej pisała 
też o tym, że kraje, w których 
w pewnym momencie zderegu-
lowano rynek apteczny (Węgry, 
Łotwa, Estonia), odchodzą od tego 
modelu, co poprawia jakość usług 
farmaceutycznych, wzmacnia 
system opieki zdrowotnej, 
a także rolę farmaceutów.

OPRÓCZ POZYTYWÓW 
WYPACZENIA

Potem prezes Piotrowska-
-Rutkowska przeszła do polskiego 
rynku aptecznego. Napisała, 
że w ocenie NRA wspomniana 
nowelizacja Prawa farmaceu-
tycznego przyniosła oprócz 
pozytywów także zjawiska, które 
wypaczają sens uchwalonych 
norm i powodują niemożność 
zrealizowania w pełni celów 
formułowanych przez ustawo-
dawcę. „Kilkuletnie doświadczenie 
w zakresie stosowania zmienio-
nych przepisów potwierdza, że 
podmioty nieuprawnione do 
prowadzenia aptek ogólno- 
dostępnych omijają obowiązujące 
ograniczenia” – napisała. I dalej: 
„(...) zarówno na etapie wydawania 
nowych zezwoleń, a także 
w ramach przenoszenia zezwoleń 
dotyczących funkcjonujących 
aptek oraz zmian własnościowych 
w spółkach kapitałowych 
dochodzi bardzo często do 
naruszeń przepisów (...), tzn. 
rzeczywistymi podmiotami 
kontrolującymi zezwolenia i apteki 
stają się podmioty, które co do 
zasady nie mogą prowadzić apteki 
oraz podmioty, które z uwagi na 
stopień koncentracji zezwoleń 
nie mogą uzyskiwać kolejnych 
zezwoleń”. I w związku z tym 
poprosiła ministra w imieniu 
NRA o pilne podjęcie prac, które 
zapewnią pełną realizację celów 
ustawy Prawo farmaceutyczne.

Jak NRA to sobie wyobraża? 
Uważa, że konieczne są przede 
wszystkim zmiany prawne. Po 
pierwsze: zmiany przepisów 
określających uprawnienie 
uzyskiwania zezwoleń na prowa-
dzenie aptek ogólnodostępnych 
oraz ustanawiających zasady 
i procedury stosowania norm 
i ich egzekwowania. Po drugie: 
ustanawiających sankcje finan-
sowe za naruszenie przepisów 
określających uprawnienia do 
prowadzenia lub kontrolowania 
aptek ogólnodostępnych.

ZOBOWIĄZAŁ SIĘ DO 
EGZEKWOWANIA

Prezes Piotrowska-Rutkowska 
przypomniała też ministrowi, 
że zobowiązał się do podjęcia 
prac na rzecz „skutecznego 
egzekwowania stosowania 
przepisów antykoncentracyjnych, 
w tym ustanawiających zakaz 
prowadzenia więcej niż 4 aptek 
w skali kraju lub 1% aptek w skali 
województwa, zwiększenia 
nadzoru oraz kar za ich naruszenie”. 
Wspominała o tym podpisana 
w minionym roku wspólna 
deklaracja ministerstwa i NRA, czyli 
„Strategia na rzecz rozwoju aptek”.

Nie sposób odczytać tego 
pisma inaczej niż jako informacji, 
że ustawa sprzed czterech 
lat zawodzi, a późniejsze 
obietnice nie są w oczekiwanym 
i deklarowanym tempie 
realizowane. I w konsekwencji 
zmiany właścicielskie na 
aptecznym rynku zachodzą 
w najlepsze, choć są niezgodne 
z obowiązującymi przepisami.

DIA WSPARŁA INSPEKCJĘ

Aktywność w kwestii 1 procenta 
wykazywały też izby okręgowe. 
Dolnośląska opublikowała już 
w maju na swojej stronie interne-
towej komunikat odnoszący się 

Zapomniany (?) procent

W ostatnich miesiącach, 
w zależności od tego, 

gdzie się ucho przyłożyło, 
można było odnieść 

wrażenie, że nic 
specjalnego się na rynku 
aptecznym nie dzieje lub 

wręcz przeciwnie, dojść 
do wniosku, że wrze pod 

nim lawa, która 
niebawem może 

wybuchnąć. Głównym 
tematem były oczywiście 

szczepienia przeciwko 
COVID-19 i wszystkie 

pozytywne oraz 
negatywne 

doświadczenia i wrażenia 
zbierane podczas ich 

organizowania oraz 
wykonywania przez 
farmaceutów. Takie 
kwestie jak sprawa 

1 procenta 
wydawały się natomiast 

odłożone ad acta. 
Niesłusznie.

R E K L A M A
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do jej uczestnictwa w sprawach 
dotyczących prób niezgodnego 
z Prawem farmaceutycznym 
przejmowania aptek na Dolnym 
Śląsku przez zagraniczne grupy 
kapitałowe. Komunikat ten miał 
związek z wyrokiem, również 
majowym, Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. 
Wyrokiem tym WSA oddalił skargę 
podmiotu na decyzję inspekcji 
farmaceutycznej, która odmówiła 
przeniesienia zezwolenia na 
prowadzenie apteki. Ta sprawa 
była o tyle ciekawa i wyjątkowa, 
że odmowa inspekcji dotknęła 
nie biznesmenów bez farmaceu-
tycznego wykształcenia i prawa 
wykonywania zawodu, ale spółkę 
farmaceutów. Według inspekcji 
spółka ta była jednak zależna od 
sieci aptecznej (w tym przypadku 
chodziło o sieć z zagranicznym 
kapitałem, co podkreślano 
w informacjach medialnych). 
W związku z tym inspekcja 

odmówiła zgody na przeniesienie 
zezwolenia. Gdy sprawa trafiła 
do sądu administracyjnego, 
DIA skierowała do niego swoje 
stanowisko wspierające decyzję 
inspekcji farmaceutycznej.

OBSERWUJE 
Z NIEPOKOJEM

DIA w swym komunikacie 
przypomniała, że do tej pory 
w analogicznych sprawach 
wydano cztery orzeczenia i że 
we wszystkich przypadkach 
sąd jednoznacznie opowiedział 
się za sposobem rozumienia 
przepisów przedstawionym 
przez inspekcję farmaceutyczną 
oraz izbę aptekarską. Oznacza 
to – zakomunikowała DIA – że 
„wykształciła się i obowiązuje 
jednolita, spójna i logiczna linia 
orzecznicza w odniesieniu do 
interpretacji instytucji przenie-
sienia zezwolenia na prowadzenie 

apteki w zakresie zawartego tam 
pojęcia podmiotu kontrolowa-
nego i podmiotu zależnego”.

Izba podkreśliła jeszcze, że 
„z niepokojem obserwuje istnie-
jące od około 2018 roku zjawisko 
przejmowania polskich aptek 
przez sieci apteczne, głównie te 
z zagranicznym kapitałem, przy 
pomocy zależnych od siebie 
farmaceutów lub ich spółek. 
Zjawisko to stanowi całkowite 
wypaczenie nowelizacji ustawy 
Prawo farmaceutyczne z 2017 roku. 
W ocenie izby związanie się 
spółki farmaceutów umowami, 
na skutek których oddają oni 
prowadzenie apteki podmiotowi 
trzeciemu (farmaceuci tracą nad 
nią faktyczną i prawną kontrolę), 
jest zaprzeczeniem samodziel-
nego, osobistego i niezależnego 
wykonywania zawodu 
farmaceuty na polu prowadzenia 
aptek. Zjawisko to należy uznać za 

„Kilkuletnie 
doświadczenie 
w zakresie stosowania 
zmienionych przepisów 
potwierdza, że 
podmioty 
nieuprawnione do 
prowadzenia aptek 
ogólnodostępnych 
omijają obowiązujące 
ograniczenia” – 
wskazuje Elżbieta 
Piotrowska-Rutkowska, 
prezes NRA.

R E K L A M A
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Nie sposób odczytać 
tego pisma inaczej niż 

jako informacji, że 
ustawa sprzed czterech 

lat zawodzi, 
a późniejsze obietnice 
nie są w oczekiwanym 

i deklarowanym 
tempie realizowane.

szkodliwe społecznie, deformu-
jące podstawową rolę apteki, 
a także przekreślające niezależność 
zawodu farmaceuty. W tym 
zakresie obecne władze izby są 
zdeterminowane, żeby reagować 
w możliwie każdej sprawie 
dotyczącej takiego zjawiska”.

KOLEJNE LISTY 
PODEJRZANYCH

Komunikat DIA natychmiast 
nagłośnił ZAPPA, czyli Związek 
Aptekarzy Pracodawców 
Polskich Aptek. Było to 
oczywiste następstwo działań 
prowadzonych przez ZAPPA 
– systematycznego zbierania 
informacji na temat aptek, co do 
których powziął podejrzenie, że 
są prowadzone przez podmioty 
nieuprawnione. ZAPPA na 
swojej stronie internetowej 
zamieszcza ich listy już od dawna. 
Pierwszą bodaj w 2018 r., gdy 
po euforii związanej z wejściem 
w życie nowelizacji Prawa 
farmaceutycznego ustanawiającej, 
kto i ile aptek może prowadzić, 
nadeszła refleksja, iż przepisy 
te są omijane. Przez kolejne 
miesiące Związek koncentrował 
się więc na tworzeniu kolejnych 
zestawień aptek podejrzanych 
o to, że są prowadzone przez 
nieuprawnione podmioty.

ZAPPA od początku swej akcji 
podkreślał, że przedstawiona lista, 
choć długa, nie jest kompletna 
i będzie w związku z tym 
uzupełniana. Czas pokazał, że 
dotrzymał słowa. Upubliczniał 
kolejne listy, tłumacząc, że 
przedmiotem postępowania 
dowodowego w postępowaniu 
administracyjnym wobec tych 
aptek i podmiotów powinno 
być przede wszystkim ustalenie, 
czy czynności prawne związane 
z przejęciem zezwoleń zostały 
dokonane już po wejściu w życie 
nowelizacji Prawa farmaceutycz-
nego. Bo jeśli tak, powinny zostać 
podjęte działania do ustalenia, czy 
zachodzą przesłanki obligato-
ryjnego cofnięcia zezwolenia.

Pod koniec 2019 r. ZAPPA 
poinformował, że w ciągu 
dwóch lat funkcjonowania Prawa 
farmaceutycznego po nowelizacji 
około 1 tys. aptek przejętych 
zostało przez zagraniczne firmy.

PIERWSZE SUKCESY

Oprócz publikowania tych 
danych ZAPPA dzielił się też 
m.in. swoimi sukcesami. 
Rok temu informował np. 
o pierwszym cofnięciu 
zezwolenia za naruszenie Prawa 
farmaceutycznego przez sieć 
aptek. Sprawa dotyczyła trzech 
kluczborskich placówek (woj. 
opolskie), które zostały przejęte 
przez sieć. Doszło do tego, gdy 
spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością kontrolowana przez 
sieć prowadzącą więcej niż 
4 apteki nabyła udziały w innej 
spółce prowadzącej 3 apteki. 
A że stało się to wtedy, gdy 
obowiązywała już nowelizacja 
Prawa farmaceutycznego, 
w ocenie farmaceutów, inspekcji 
farmaceutycznej, a ostatecznie 
także sądu administracyjnego 
doszło do przeniesienia zezwo- 
lenia z naruszeniem prawa. Tym 
samym sąd przyznał rację WIF, 
który wszczął postępowanie 
w tej sprawie i po stwierdzeniu 
naruszenia prawa wydał 
decyzję cofającą zezwolenia.

– To bodaj pierwsze cofnięcie 
zezwolenia na prowadzenie 
aptek za naruszenie przepisów 
wprowadzanych ustawą „apteka 
dla aptekarza” – mówił wtedy 
Marcin Wiśniewski, prezes 
ZAPPA. – Cieszę się, że inspekcja 
dostrzega problem, właściwie 
interpretuje przepisy i zaczyna 
zdecydowanie działać. To daje 
jakże potrzebną nam wszystkim 
nadzieję na wyleczenie rynku po 
15 latach narastającej patologii. 

WYROK W SPRAWIE 
„SŁUPÓW”

Chwilę później był też pierwszy 
wyrok i uzasadnienie WSA 

w sprawie tzw. słupów. ZAPPA 
informował o tym następująco: 
„Sąd szczegółowo przeanalizował 
umowę tzw. franczyzy zawartą 
między siecią aptek a spółką 
jawną farmaceutów i nie miał 
najmniejszych wątpliwości, 
że owa franczyza to zwykłe 
słupowanie, dokonane przez 
(zagraniczną) korporację 
prowadzącą w Polsce sieć aptek, 
co wcześniej podniosły WIF i GIF. 
Wątpliwości nie mieliśmy również 
my, aptekarze, na Krajowym 
Zjeździe w styczniu br., gdy 
podjęliśmy głośną uchwałę, 
zwaną potocznie antysłupową”.

ZAPPA dodawał jeszcze, że 
mimo jasnego stanowiska sądu, 
organów inspekcji i samorządu 
dziwi go spokój „kilkunastu 
naszych młodych kolegów/
koleżanek franczyzobiorców, 
dumnych, bo złapali Pana Boga 
za nogi – dostają dodatek 
do pensji za to, że zgodzili się 
zostać właścicielami kilku nie 
swoich aptek. Czyli za nic”.

WBREW OBJAŚNIENIOM, 
IGNORUJĄC DECYZJE

Organizacje skupiające 
i reprezentujące sieci apteczne 
wyroków tych nie dostrzegają. 
Skupiają się na innych kwestiach. 
By dowiedzieć się, na jakich, 
wystarczy zajrzeć na stronę 
internetową Związku Praco-
dawców Aptecznych PharmaNET. 
W czerwcu podjęto na niej 
temat aptek w Brzegu i Nysie. 
„Wojewódzkie Inspektoraty 
Farmaceutyczne, działając wbrew 
objaśnieniom Ministerstwa 
Zdrowia i ignorując decyzje 
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, gremialnie 
zamykają apteki” – napisano na 
ten temat, dodając, że decyzja 
w sprawie wspomnianych aptek 
jest przykładem „stosowania 
przez organy Państwowej 
Inspekcji Farmaceutycznej 
rozszerzającej i niezgodnej 
z literalnym brzmieniem 
oraz intencją ustawodawcy 

P R Z E P I S Y  A N T Y K O N C E N T R A C Y J N E

R E K L A M A
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interpretacji przepisów Prawa 
farmaceutycznego”.

W tym samym miesiącu 
PharmaNET informował też 
o spadku liczby aptek. Powoływał 
się na dane zebrane przez firmę 
PEX PharmaSequence. Spadek 
liczby aptek – z niemal 13,6 tys. 
w czerwcu 2017 r. do 12,1 tys. 
w czerwcu 2021 r. – skomentował 
następująco: „deklarowanym 
celem wprowadzenia 
ustawowych ograniczeń miało 
być zwiększenie dostępności do 
leków. Cel ten nie został jednak 
zrealizowany. Obwarowania 
wprowadzone ustawą spowodo-
wały natomiast, że nowych aptek 
nie ma ani kto, ani gdzie otwierać. 
W miejsce zamykanych lub 
upadających aptek nie powstają 
nowe placówki, co było zasadą 
działającą w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci na rynku aptecznym. 
Liczba aptek więc spada”.

W lipcu PharmaNET 
opublikował na swojej stronie 
tekst zatytułowany „Konflikt 
między decyzjami GIF i UOKiK 
powoduje niepewność wśród 
właścicieli aptek franczyzowych”. 
Napisano w nim m.in.: „Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
o działalności aptek decydują dziś 
dwa urzędy – Główny Inspektorat 
Farmaceutyczny oraz Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. Problem w tym, że 
decyzje obu tych instytucji często 
różnią się od siebie, co wprowadza 
dużą niepewność na rynku. 
Właściciele aptek, w szczególności 
tych franczyzowych, nie wiedzą, 
do decyzji którego z urzędów 
mają się stosować i czy wydane 
im zezwolenie na prowadzenie 
działalności nie zostanie z dnia na 
dzień cofnięte. Eksperci oceniają, 
że dualizm prawny na rynku 
aptekarskim uderza już nie tylko 
w swobodę prowadzenia działal-
ności gospodarczej, ale może też 

wstrzymać inwestycje w branży, 
co odbije się na pacjentach”.

***

Oczywiste jest, że kolejne 
dni, tygodnie i miesiące będą 
przynosić następne wyroki 
i artykuły, a może także listy 
otwarte odnoszące się do 
sytuacji na rynku aptecznym. 
I to jest zrozumiałe. Problem leży 
jednie w tym, że nudne staje się 
to ciągłe cofanie się 
do spraw już dawno wyjaś- 
nionych, przeanalizowanych 
i ocenionych. Przepisy są jasne, 
co nie znaczy, że nie można (oraz 
że nie warto) ich poprawić czy 
doprecyzować. Jasne były też 
intencje ustawodawcy, z którymi 
każdy mógł się zapoznać, gdy 
kilka lat temu nowelizowano 
Prawo farmaceutyczne.

Małgorzata Grosman

P R Z E P I S Y  A N T Y K O N C E N T R A C Y J N E

PharmaNET: 
„Wojewódzkie 
Inspektoraty 
Farmaceutyczne, 
działając wbrew 
objaśnieniom 
Ministerstwa Zdrowia 
i ignorując decyzje 
Urzędu Ochrony 
Konkurencji 
i Konsumentów, 
gremialnie zamykają 
apteki”.
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Mój wybór 
padł na Cypr. 
Spodziewałam się 

słonecznej pogody, ciepłego 
morza i uśmiechniętych 
mieszkańców. Wiedziałam, że 
osoby zaszczepione przeciw 
COVID-19 14 dni przed 
podróżą nie muszą poddawać 
się testom, ale podróżni mają 
obowiązek zarejestrować 
się na stronie: https://
cyprus� ightpass.gov.cy.

Założenie pro� lu i wypeł-
nienie formularzy pozwala 
na uzyskanie dokumentu, 
który jest niezbędny do 
przekroczenia granicy. 
CyprusFligtPass jest ważny 
przez 7 dni i wymagany 
przy wejściu do sklepów, 
restauracji i powinien być 
okazywany na każde żądanie 
służb porządkowych.

Po wylądowaniu na miejscu 
uderzył mnie powiew 
ciepłego powietrza. 
Tygodniowy pobyt w Paphos 
zmąciły mi jedynie dwie 

chmury wielkości polskiego 
małego � ata. Pogoda jest 
absolutnie gwarantowana, 
a słońce nie ma wręcz litości.

Wracając jednak do cypryj-
skiej rzeczywistości pande-
micznej,  muszę przyznać, że 
przepisy są traktowane bardzo 
poważnie. Noszenie masek 
jest obowiązkowe w zamknię-
tych pomieszczeniach 
i wymagane w komunikacji 
miejskiej. Za niedostosowanie 
się grozi kara kilkuset euro. 
Nie jest to jednak uciążliwe 
ani obciążające, Cypryjczycy 
szanują swój kraj, dlatego 
stosują się do przepisów. Cypr 
jest republiką prezydencką, 
członkiem Unii Europejskiej 
od 2004 r. i ma ok. 900 tys. 
mieszkańców (Eurostat).

Do 1960 r. Cypr był 
kontrolowany przez Wielką 
Brytanię, a od 1974 r., po 
inwazji tureckiej, terytorium 
wyspy podzielono na 
regiony. Stolicą Republiki 
Cypryjskiej jest Nikozja, 

jedyna podzielona stolica na 
świecie, gdzie północną część 
stanowi terytorium tureckie.

Na Cyprze funkcjonuje 
około 500 aptek zatrud-
niających 1,2 tys. osób1.

Kiedy wprowadzono 
obowiązek posiadania 
certy� katu szczepienia 
lub negatywnego wyniku 
testu, umożliwiono 
wykonywanie takich testów 
również w aptekach.

Miałam okazję porozmawiać 
z farmaceutką jednej z aptek 
w Paphos. W trakcie naszej 
krótkiej rozmowy usłyszałam, 
że testy w aptekach są płatne, 
mimo to decyduje się na nie 
spora grupa turystów, którzy 
nie są zaszczepieni. Faktycznie 
niedawne deklaracje 
decydentów Cypru wskazują, 
że większość populacji jest 
już po szczepieniu przeciw 
COVID-19. Apteki cypryjskie 
odczuły spadek obrotów 
na początku pandemii. 
Lockdown ograniczył 
turystykę, ważny element 
gospodarki wyspy i przyniósł 
około 25-procentową 
redukcję przychodu aptek.

Właścicielem apteki może 
być na Cyprze w 49 proc. 
każdy, ale 51 proc. własności 
musi należeć do farmaceuty. 
Podmiot może być właści-
cielem tylko jednej apteki2.

W drodze powrotnej do Polski 
towarzyszył mi obraz klientów 
karnie ustawionych w kolejce 
do testu przed wejściem 
do galerii handlowej Kings 
Avenue Mall Paphos.

Wakacje w czasach zarazy

F A R M A C E U T A  Z A  G R A N I C Ą

Pandemia nie sprzyja 
spokojnemu 

wypoczynkowi. Cóż 
jednak począć, gdy jest 

z nami już drugi rok? 
Po niewielkim wahaniu 

pomyślałam, że skoro 
od trzech lat nie 
miałam urlopu, 

zaryzykuję i pozwolę 
sobie na kilkudniowe 

wakacje.

mgr farm.
Karolina Wotlińska-Pełka    

członek Częstochowskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej

Przypisy:
1 https://www.ibisworld.com/cyprus/industry-statistics/chemists-pharmacies/3070 
2 http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_254/division-dd872658df-d388-48c4-b161-424bb584d321.html 
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Czy wizerunek apteki 
jest ważny dla 

odwiedzających ją 
pacjentów? Co 

wpływa na wizerunek, 
jakie są jego 

składowe? Czy chodzi 
tylko o szyld, kolor 

ścian, trawnik przed 
apteką, meble? 

Personel i jakość 
obsługi? Ilu jest 

pacjentów 
odwiedzających 

apteki, tyle jest 
aspektów, na które 

najbardziej zwracają 
uwagę. Dlatego 

wszystkie są ważne.

Co wpływa na 
wizerunek apteki?

Dopiero całokształt 
obrazu apteki 
składa się na to, 

co nazywamy wizerunkiem. 
Dlaczego należy o wizerunek 

dbać całościowo? Dlatego, że 
nawet wybitny farmaceuta 
będzie wydawał się mało 
profesjonalny, gdy będzie 
stał za odrapanym i brudnym 

okienkiem, a z kolei 
najpiękniejsze meble i idealny 
porządek na półkach nie ukryją 
braku kompetencji i wiedzy 
personelu aptecznego.

OTOCZENIE APTEKI

mgr farm. Beata 
Tyszkiewicz-Kmiecik
W świetle zakazu reklamy 
aptek z pewnością rola 
i wygląd zewnętrzny apteki 
będą miały kluczowe 
znaczenie. Ważnym 
elementem jest dobre, 
czytelne oznakowanie 
apteki. Szyldy powinny 
być umieszczone na 
odpowiedniej wysokości, 
tak aby nie były zasłonięte 
samochodami parkującymi 

obok apteki, a także przecho-
dzącymi przechodniami.

Dobrym rozwiązaniem jest 
podświetlenie szyldów, 
bo poprawia to widoczność 
apteki, zwłaszcza wieczorem 
i w okresie jesienno-
-zimowym, kiedy ciemno robi 
się już po południu. Ruchome 
elementy w postaci np. 
pulsującego krzyża bardzo 
mocno przyciągają uwagę 
przechodniów, szczególnie 
w miejscach, gdzie jest 
dużo punktów handlowych, 
dlatego warto rozważyć ich 
montaż. Dobrze sprawdzi 
się też oświetlenie witryn 
do późnych godzin 
wieczornych, nawet po 
zakończeniu pracy apteki, 
tak aby przechodzący ludzie 
wiedzieli, że w tym miejscu 
jest apteka. Nie zapominajmy 
o czystości i przejrzystości 

witryn zewnętrznych. 
Jeżeli umieszczamy w nich 
dodatkowe informacje lub 
dekoracje, powinny one być 
atrakcyjne wizualnie i aktualne.

Samo wejście do apteki 
powinno być zamiecione 
i odśnieżone (w zależności 
od pory roku). Pamiętajmy, że 
pacjenci odwiedzający aptekę 
często korzystają z wózków 
inwalidzkich, lasek, wózków 
dziecięcych, dlatego samo 
wejście do apteki powinno 
mieć podjazd, szerokie drzwi 
wejściowe i rozwiązania 
dla osób z problemami 
w poruszaniu się, np. poręcze. 
Reasumując: wizerunek 
apteki w oczach pacjenta 
budujemy jeszcze przed 
wejściem do niej, bo to, co 
pacjent widzi, przechodząc 
obok, może go zniechęcić 
lub zachęcić do wejścia.

A P T E K A R S K A  S Z K O Ł A  Z A R Z Ą D Z A N I A
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Co wpływa na 
wizerunek apteki?

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

MERCHANDISING

mgr farm. Dominika 
Mituła
Co pacjent zobaczy po 
przekroczeniu progu apteki? 
Czy zastanie porządek i dobrze 
oświetlone wnętrze? Czy może 
jego oczom ukaże się nieeste-
tyczna podłoga, niedomknięte 
szuflady i ponura ekspedycja, 
na której z trudem odnajdzie 
interesujący go produkt? Dobre 
pierwsze wrażenie po wejściu 
do apteki może skutecznie 
zachęcić pacjenta do rozmowy 
z farmaceutą. Gdy odczucia 
pacjenta będą negatywne, 
będzie miał trudność zarówno 
z postrzeganiem pracujących 
tam farmaceutów jako 
ekspertów, jak i apteki jako 
placówki ochrony zdrowia.

Rozwiązaniem tego 
problemu może być apteczny 

merchandising. W jego obszarze 
znajdziemy wszystkie zabiegi 
mające na celu uporządkowanie 
przestrzeni apteki. To m.in.:

• ułożenie kilku opakowań 
jednego produktu w jednym 
miejscu (tworzenie plam),

• wyeksponowanie 
czytelnych, aktualnych cen,

• dobrze wyeksponowana 
strefa impulsowa.

Kolejnym zabiegiem jest 
zasada obfitości – duża ilość 
produktów na półkach 
ekspedycyjnych (bez pustych 
miejsc) sprawia, że pacjent 
ma poczucie, że jest w dobrze 
zaopatrzonej aptece, w której 
dostawy są częste, a towar jest 
uzupełniany na bieżąco. Nie 
mniej istotna jest kategoryzacja, 
czyli podzielenie asortymentu 
na półkach na konkretne 
kategorie (np. „zdrowe serce”, 
„mięśnie i stawy” czy „przezię-
bienie”), dzięki czemu pacjent 
szybciej odszuka interesujący 
go produkt. Warto także na 
półkach wyróżnić liderów 
danej kategorii – mogą 
to być np. preparaty 
dobrze znane pacjentom 

z reklam lub produkty 
w atrakcyjnej cenie, które 
wspierają budowanie 
wizerunku taniej apteki.

Szczególnie ważnym 
asortymentem aptek są 
produkty sezonowe, np. 
„alergia”, „katar i zatoki”, „ochrona 
przeciwsłoneczna”. Właściwa 
ekspozycja przyczynia się do 
wzrostu ich sprzedaży poprzez 
zakupy impulsowe. Ważne, aby 
znajdowały się one w miejscu 
widocznym dla pacjentów.

Pamiętajmy:

• Podczas układania towaru 
na półkach należy kierować 
się zapisami Prawa 
farmaceutycznego, według 
których suplementy diety 
nie mogą być wyekspo-
nowane obok leków.

• Zastosowanie zasad 
merchandisingu sprawia, 
że pacjenci mają poczucie 
porządku i czystości 
w aptece oraz możliwość 
łatwiejszego wyboru 
produktów. To bezpośrednio 
wpływa na wizerunek 
apteki jako profesjonalnej 
placówki ochrony zdrowia.

PERSONEL

mgr farm. Katarzyna 
Grębska

Farmaceuci i technicy 
farmaceutyczni, stojąc za 
pierwszym stołem, mają 

wielki wpływ na to, czy 
apteka będzie postrzegana 
przez pacjentów jako 
profesjonalna palcówka 
ochrony zdrowia czy 
jako sklep z lekami.

Bycie pracownikiem 
apteki zobowiązuje do 
posiadania wiedzy o lekach 
stosowanych we wszystkich 
schorzeniach, wspieramy 
też pacjentów w obsłudze 
urządzeń takich jak gluko-
metry, ciśnieniomierze czy 
w profilaktyce. Magistrowie 
farmacji mają obowiązek 

doskonalenia zawodowego, 
a więc stałego poszerzania 
i aktualizowania wiedzy. 
Mimo braku takiego 
formalnego obowiązku 
dla techników farmaceu-
tycznych bezdyskusyjnie 
należy stwierdzić, że nie 
można wykonywać zadań 
w aptece bez podnoszenia 
swoich kwalifikacji.

Zwróćmy jednak uwagę na to, 
że oprócz wiedzy merytorycznej 
bardzo istotne są kompetencje 
miękkie, czyli umiejętność 
stworzenia atmosfery 

Wizerunek apteki 
w oczach pacjenta 
budujemy jeszcze 
przed wejściem do 
niej, bo to, co pacjent 
widzi, przechodząc 
obok, może go 
zniechęcić lub 
zachęcić do wejścia.
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sprzyjającej rozmowie, jej 
właściwe przeprowadzenie, 
jak również przekazanie 
pacjentowi informacji 
i wskazówek odnośnie 
do leczenia językiem dla 
niego zrozumiałym.

Kierownicy aptek mają 
obowiązek monitorowania reali-
zacji i dokumentowania szkoleń 
personelu, warto więc przy tej 
okazji zadbać o to, by zarówno 
magistrowie, jak i technicy 
farmaceutyczni uczestniczyli 
w różnorodnych szkoleniach. 
Dzięki temu będziemy mieli 
pewność, że pracownicy 
naszej apteki oprócz wiedzy 
merytorycznej będą umieli 
tę wiedzę przekazać swoim 
pacjentom w przystępny sposób. 
Naukowe sformułowania nie 
są jasne dla tych, którzy nie są 

specjalistami w tej dziedzinie. 
Mało który pacjent zrozumie 
komunikat: „Ten lek należy 
przyjmować na czczo, bo jest to 
inhibitor pompy protonowej”. 
Za to czytelny będzie przekaz: 
„Ten lek należy przyjmować 
na czczo, bo wtedy najlepiej 
zniesie Pani dolegliwości”.

Wiedza, empatia, umiejętność 
rozmowy to jedna strona 
tworzenia wizerunku apteki 
przez jego personel, nie możemy 
jednak nie wspomnieć o stronie 
wizualnej. Czysty, wyprasowany 
fartuch jest oczywistym 
wymogiem, ale to nie wszystko. 
Warto zadbać, aby wszyscy 
pracownicy mieli jednakowe 
fartuchy i czytelne plakietki. 
Makijaż, fryzura czy biżuteria to 
już kwestia bardzo indywidualna, 
a nawet można powiedzieć 

delikatna. Nie ma przepisów 
regulujących ten aspekt, ale 
zasada złotego środka sprawdzi 
się i w tym przypadku. Dobrze 
przedyskutować w zespole 
aptecznym rozwiązania 
niewymagające całkowitej 
rezygnacji z makijażu, biżuterii 
czy kolorowego manicure, 
ale też niebędące stylizacjami 
sylwestrowymi czy sportowymi.

Istotne jest też zapewnienie 
odpowiedniej obsady. 
Grafik uwzględniający aspekty 
ekonomiczne, czyli zapewniający 
odpowiednią ilość personelu 
do natężenia ruchu, oprócz 
bezpośrednich korzyści 
finansowych wpłynie też dobrze 
na wizerunek. Pacjenci nie 
będą stali w długich kolejkach, 
a co za tym idzie – będą 
dobrze postrzegali tę aptekę.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW 
I USŁUG

mgr farm. Sylwia 
Krauze-Nowakowska
Wiadomo – nie da się 
w aptece mieć wszystkiego. 
Magazyn ma ograniczoną 
pojemność – zarówno tę 
fizyczną, jak i wartościową. 
Nic tak jednak nie psuje 
wizerunku, jak permanentne 
braki asortymentowe. Jeśli za 
każdym razem pacjent słyszy, 
że znowu brakuje potrzebnych 
mu preparatów, to łatwo może 
nabrać przekonania, że polityka 
zatowarowania danej placówki 
jest mocno nieskuteczna.

„Nie ma wody utlenionej?”

Należy zatem zadbać o to, 
aby nie brakowało podsta-
wowego asortymentu 
bez recepty (asortyment 
przeziębieniowy, przeciw-
bólowy, opatrunki, środki na 
żołądek, alergię etc.) oraz tego 
na receptę (WIF wymaga, 
aby posiadać w aptece leki 
zaspokajające potrzeby 
okolicznej ludności). Od naszej 
uważnej obserwacji i systema-
tycznej analizy sprzedaży zależy 
to, czy dobrze dopasujemy się 
do potrzeb stałych pacjentów.

„Nie ma, ale mogę zamówić…”

Drugą kwestią – wymagającą 
większego zaangażowania 
aptekarzy – jest umiejętne 
obracanie tym, co się w aptece 
znajduje i wypracowanie 
wspólnej polityki właściwego 
reagowania na potrzeby 
pacjentów. O ile część 
zapytań dotyczy konkretnych 
preparatów, o tyle zaspokojenie 
pozostałych potrzeb zależy 
od naszej rekomendacji. 
Pamiętajmy: stwierdzenie 

„nie ma”, wywołuje u odbiorcy 
negatywne emocje, a dodanie 
po chwili „ale mogę zamówić” 
niewiele zmienia – nadal 
bowiem nie wskazuje hory-
zontu czasowego rozwiązania 
problemu. Warto zatem 
postawić na odpowiednio 
wypracowaną różnorodność 
asortymentu – nawet 
w niewielkiej ilości opakowań, 
proponowanie konkretnych 
terminów realizacji dostaw 
i wskazanie ewentualnych 
możliwych rozwiązań doraź-
nych (np. wydanie zamiennika).

Przykłady:

„Jedno opakowanie mogę 
dać już dzisiaj, aby mogła 
Pani rozpocząć kurację, 
a pozostałe dwa zamówię. 
Będą dla Pani przygotowane 
już jutro rano, a odebrać je Pani 
może w dogodnej dla siebie 
chwili” – pacjent otrzymuje 
najważniejszą informację: ma 
lek na dzisiaj, a po resztę 
może przyjść za kilka dni 

Nic tak nie psuje 
wizerunku, jak 

permanentne braki 
asortymentowe. Jeśli 

za każdym razem 
pacjent słyszy, że 

znowu brakuje 
potrzebnych mu 

preparatów, to łatwo 
może nabrać 

przekonania, że 
polityka 

zatowarowania danej 
placówki jest mocno 

nieskuteczna.
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Na wizerunek 
apteki wpływa 
również współpraca 
ze środowiskiem 
medycznym. 
Profesjonalna 
komunikacja 
między farmaceutą 
i lekarzem nie 
powinna 
ograniczać się do 
rozmowy 
telefonicznej 
w celu 
poprawienia 
recepty.

(np. jak się lepiej poczuje albo 
w sobotę, kiedy ma wolne).

„Lek, który ma Pani zapisany, 
mam dokładnie w tej samej 
dawce i opakowaniu, jedynie 
innego producenta. Nie 
wykazuje różnicy w działaniu, 
a cenę ma nawet trochę 
niższą. Mogę wydać go na 
podstawie tej recepty i będzie 
miała Pani całość kuracji” – jeśli 
odpowiednik jest faktycznie 
równoważny, to dla pacjenta 
może nie mieć znaczenia, czy 
lek wyprodukowała firma X czy 
Y. Korzyścią dla pacjenta jest 
załatwienie sprawy od razu, 
bez konieczności wracania 
do apteki lub do lekarza.

Przemyślany i zaangażowany 
sposób obsługi podnosi zatem 
jakość podstawowej usługi 

farmaceutycznej, jaką jest 
wydawanie z apteki produktów 
leczniczych. Zazwyczaj 
pomimo starań nie damy 
rady zaspokoić precyzyjnie 
wszystkich zapytań od ręki. 
Aby zatem zwiększyć szanse 
wywarcia pozytywnego 
wrażenia na pacjencie, warto 
popracować nad skuteczną 
komunikacją, a przy tym 
zastanowić się nad tym, 
czy nie rozwinąć wachlarza 
dostępności innych świadczeń.

„Tego nie robimy”

Informacja, że apteka 
nie zajmuje się danym 
zagadnieniem, daje 
podobne odczucia jak braki 
asortymentowe. Realizacja 
wniosków na zaopatrzenie 
w materiały pomocnicze, 

receptura oczna, szczepienia 
ochronne, a wkrótce kolejne 
świadczenia opieki farmaceu-
tycznej – czasem największą 
przeszkodą są własne obawy. 
Inwestycja wcale nie musi być 
kosztowna, a może w szerszej 
perspektywie przynieść 
duże korzyści. Warto zatem 
dobrze poznać wymagania 
dotyczące danej usługi 
(również w zakresie uprawnień 
zawodowych), obliczyć 
faktyczny koszt wdrożenia 
i ocenić zapotrzebowanie, 
jakie jest w okolicy. Jeśli nawet 
zainteresowanie daną usługą 
wydaje się być chwilowo 
niewielkie, ale wdrożenie jej nie 
wiąże się z kosztami, to czemu 
nie spróbować? Jeśli nie my, 
to z pewnością – prędzej czy 
później – zrobi to konkurencja.

KONTAKTY ZE 
ŚRODOWISKIEM 

MEDYCZNYM

mgr farm. Marta 
Bałazińska
Na wizerunek apteki wpływa 
również współpraca ze 
środowiskiem medycznym. 
Profesjonalna komunikacja 
między farmaceutą 
i lekarzem nie powinna 
ograniczać się do rozmowy 
telefonicznej w celu 
poprawienia recepty.

Warto zadbać o to, by 
apteka była źródłem 
informacji o dostępności 
leków, nowych surowcach 
recepturowych czy 

wartościowych produktach. 
I w drugą stronę – od lekarzy 
możemy dowiedzieć się, 
z jakimi problemami wracają 
pacjenci do gabinetów 
lekarskich. Bieżąca wymiana 
informacji między apteką 
a przychodnią, a konkretnie 
między farmaceutą 
i lekarzem pozwala na 
zminimalizowanie ilości 
sytuacji, w których pacjent 
z różnych przyczyn nie mógł 
zrealizować recepty. A to 
w rezultacie przekłada się na 
poprawę wizerunku apteki 
w oczach pacjenta i lekarza.

Na horyzoncie pojawia się 
dodatkowa szansa 
na nawiązanie relacji 
z lekarzami. W raporcie 
„Opieka farmaceutyczna. 
Kompleksowa analiza 
procesu wdrożenia” czytamy, 
że „farmaceuci powinni 
zacząć już teraz rozmawiać 
z lekarzami, którzy 
praktykują w pobliżu aptek, 
o tym, co będzie oferowała 
opieka farmaceutyczna (...), 

a samorządy zawodowe 
powinny podejmować 
inicjatywy zmierzające do 
zacieśniania współpracy 
na rzecz pacjenta”.

Rzeczywiście trudno 
sobie nawet wyobrazić 
świadczenie opieki farma-
ceutycznej bez komunikacji 
i partnerskiej współpracy 
z lekarzem. Wszystko 
w naszych rękach. Zacznijmy 
od zwykłej rozmowy na 
tematy dla nas wspólne: 
nowe regulacje prawne, 
nowe listy refundacyjne, 
możliwości apteki w zakresie 
receptury czy realizowanych 
usług, a łatwiej nam będzie 
w przyszłości zbudować 
sformalizowane modele 
współpracy na wzór 
Stanów Zjednoczonych, 
Australii czy Szwajcarii, 
gdzie ta współpraca 
między specjalistami jest na 
bardzo wysokim poziomie 
i przynosi realne korzyści 
w opiece nad pacjentem.

A P T E K A R S K A  S Z K O Ł A  Z A R Z Ą D Z A N I A
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Farmaceuto, 
a dlaczego Ty...?

Czy do apteki 
przychodzą pacjenci 

zdenerwowani? Bardzo 
często. Czy można 

zrozumieć i wybaczyć 
im zdenerwowanie? 

Tak, ponieważ, być 
może, dręczą ich 
choroby lub inne 

dolegliwości, o których 
nie wiemy. Co jednak, 

jeżeli pacjent swoje 
zdenerwowanie, 

a właściwie 
odpowiedzialność za 

nie, zrzuca na 
aptekarza?

D la wielu z nas 
wakacje są już tylko 
wspomnieniem, a na 

następne przyjdzie jeszcze 
trochę poczekać, więc wracamy 
do aptecznej rzeczywistości. 
Dziś, wraz z niektórymi z naszych 
pacjentów, zagramy w pewną 
grę. Nie będziemy chcieli w nią 
grać, ale zagramy testowo po to, 
żeby w rzeczywistym świecie nie 
musieć w nią grać. Brzmi zawile? 
I bardzo dobrze, ponieważ 
będzie o dość perfidnej 
manipulacji, której mogą 
ulegać aptekarze za pierwszym 
stołem. No dobra, ulegać mogą 
jej nie tylko aptekarze i nie 
tylko za pierwszym stołem, 
jednocześnie artykuł jest właśnie 
dla was, drodzy farmaceuci, 
a wnioski zastosujecie tam, 
gdzie uznacie za słuszne.

Najpierw banalne pytanie: 
czy do apteki przychodzą 
pacjenci zdenerwowani? 
Bardzo często. Czy można 
zrozumieć i wybaczyć im 
zdenerwowanie? Tak, ponieważ, 
być może, dręczą ich choroby 
lub inne dolegliwości, o których 

nie wiemy. Co jednak, jeżeli 
pacjent swoje zdenerwowanie, 
a właściwie odpowiedzialność 
za nie, zrzuca na aptekarza?

MATKA I CÓRKA

Przenieśmy się na moment do 
parku, w którym widzimy dwie 
kobiety i dziecko w wózku. 
Załóżmy, że są to mama i jej 
córka Ola z dzieckiem. Mama 
pyta Olę, czy ta odpowiednio 
ubrała bobasa. Córka spokojnie 
odpowiada, że tak. Mama na 
to, że przecież jest zimno i jej 
się wydaje, że dziecko marznie 
i uważa, że warto byłoby 
jednak wrócić po grubszą 
czapeczkę. Ola równie spokojnie 
odpowiada, że nie ma potrzeby, 
bo zadbała o komfort dziecka. 
Mama nie ustępuje, wtedy 
córka stanowczo, ale grzecznie 
odpowiada, że przecież wie, 
jak zajmować się dzieckiem. Na 
to mama zadaje tzw. pytanie 
killer: „Córeczko, a dlaczego Ty 
się tak denerwujesz? Przecież 
tylko zapytałam. Nic Ci nie 
można powiedzieć”. Córka 
nieco zaskoczona zaczyna się 

tłumaczyć, że przecież nie jest 
zdenerwowana i wszystko jest 
w porządku. Mama jednak 
nie słucha i idzie dalej:  „No 
widzisz, zupełnie nie panujesz 
nad emocjami, a przecież 
jesteś z dzieckiem. Dziecko nie 
powinno wychowywać się 
w krzyku”. Córka zaczyna się 
bronić, ale już z góry wiadomo, 
że przegrała. Co tu się wydarzyło?

FARMACEUTKA I PACJENT

W tym samym czasie w pobliskiej 
aptece mgr Zofia jak co dzień 
stanęła za pierwszym stołem. Ma 
doskonały humor, nic nie może 
popsuć dobrze rozpoczętego 
dnia. Do apteki wchodzi 
pan Euzebiusz. Po zwykłym 
przywitaniu zaczyna wypytywać 
o suplementy diety na 
wzmocnienie stawów. Pani mgr 
Zofia prezentuje kilka z nich, ale 
nic nie jest w stanie zadowolić 
pana Euzebiusza. Cały czas mówi, 
że nie o to mu chodziło, że pani 
magister nie chce go wysłuchać 
i zrozumieć, i w sumie to nikt go 
już nie chce wysłuchać i zrozu-
mieć, bo jest stary i niepotrzebny. 

Jacek Olszewski
trener sprzedaży, 
trener aptekarski, 

coach
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Pani Zosia mówi wreszcie, że 
w tej sytuacji nie pomoże panu 
Euzebiuszowi, ponieważ on nie 
przyjmuje żadnej z jej sugestii. 
I wtedy pan Euzebiusz, niby 
z pełnym spokojem, pyta: „Pani 
magister, ale dlaczego pani się 
tak niecierpliwi, przecież ja tylko 
proszę o pomoc. Sam sobie 
nie poradzę, więc przychodzę 
do specjalisty”. Pani Zofia, dość 
zdziwiona, zaczyna tłumaczyć, że 
wcale nie jest zniecierpliwiona 
i przecież spokojnie wyjaśnia 
różnice pomiędzy suplementami. 
Kątem oka jednocześnie 
dostrzega spojrzenia innych 
pacjentów. Pan Euzebiusz jednak 
nie zmienia płyty i idzie dalej: „No 
widzi pani – od razu zdenerwo-
wanie na pacjenta. Widać, że na 
studiach nie uczą panowania nad 
emocjami, prawda? W domu też 
pani tak krzyczy?”. Zaraz, zaraz, 
a gdzie tutaj był krzyk? Pani Zofia 
zaczyna w głowie analizować całą 
sytuację, czy aby jednak gdzieś, 
przypadkiem nie podniosła lekko 
głosu. Napięcie mimowolnie 
pojawia się na twarzy i już wcale 
nie jest pewna, czy jej obsługa 
pacjenta była odpowiednia. Za 
rogiem czai się już poczucie 
winy, a jego konsekwencją jest 
chęć dalszego tłumaczenia się.

CO SIĘ WYDARZYŁO?

Godzina 20.00, dwa oddalone 
od siebie miejsca, dwie inne 
od siebie kobiety, jedno 
pytanie – co tak naprawdę dziś 
się wydarzyło, że ktoś wywołał 
we mnie poczucie winy?

Zdarza się, że ludzie, którzy 
z jakiegoś powodu czują się 
zakompleksieni lub niepotrzebni, 
mają nadmierną chęć kontroli 
albo przerost własnej wartości, 
nie mogąc sobie z tym 
poradzić, przerzucają poczucie 
dyskomfortu, a czasem i winy 
na innych. Mama Oli być może 
utraciła wpływ na wychowanie 
wnuka, a może nie podoba 
jej się sposób, w jaki robi to 

jej córka, a może z jeszcze 
innych pobudek nie radzi sobie 
z własnymi emocjami, więc 
przerzuca te negatywne emocje 
na swoją córkę. Nie mogąc 
jednak niczego jej zarzucić, bo 
– przypomnijmy – wspomniane 
dzieciątko ma dobrą opiekę, 
atakuje córkę z zupełnie innej 
strony, wywołując w niej 
poczucie niepewności i winy. 
Podobnie pan Euzebiusz. 
Sam nie może podjąć decyzji 
odnośnie do suplementu 
diety, co wzbudza w nim 
złość. Zamiast jednak przyjąć 
odpowiedzialność za własne 
niezdecydowanie, atakuje 
farmaceutkę i to na nią przerzuca 
swoją frustrację. Obie panie dały 
się wciągnąć w manipulacyjną 
grę, którą nazywam „A dlaczego 
ty...”. Jej podstawowym celem jest 
przekierowanie własnej frustracji, 
złości czy innych negatywnych 
emocji na rozmówcę 
i obarczenie go winą i odpowie-
dzialnością za ich wywołanie. 
Gra ta jest o tyle skuteczna, że 
zazwyczaj osoba rozgrywająca 
uderza w istotne cechy lub 
kompetencje osoby rozgry-
wanej. W przypadku Oli było to 
podważenie jej umiejętności 
jako matki. Trudno jest spokojnie 
zareagować na taki atak. Jeżeli 
zaś chodzi o mgr Zofię, pacjent 
uderzył w jej kompetencję 
profesjonalnej obsługi za 
pierwszym stołem. W końcu co 
to za aptekarz, którego z równo-
wagi wyprowadzają pytania 
pacjenta? Obie panie dały się 
wciągnąć w grę i obie przegrały, 
a porażka objawiła się frustracją. 
A czy mogłyby wygrać w takiej 
grze? Raczej nie, ponieważ to gra 
z góry ustawiona na zwycięstwo 
strony rozgrywającej. Mogłyby 
jednak nie podjąć gry lub 
celowo dać satysfakcję 
rozgrywającemu, uzyskując 
w zamian święty spokój. Obie 
strategie są skuteczne w różnych 
sytuacjach, a ich dobór 
pozostawiam użytkownikom.

JAK NIE WEJŚĆ W GRĘ

Jeżeli ktoś zamiast merytoryki 
zaczyna zbaczać z tematu, 
kierując uwagę na nasz stan 
emocjonalny – nie ma znaczenia 
czy prawdziwy, czy zmyślony 
– warto nie odnosić się do słów 
ataku. Można natomiast w pełni 
grzecznie i z uśmiechem wrócić 
do przedmiotu rozmowy. Ola 
mogłaby powiedzieć: „Przecież 
nie rozmawiamy o moim 
nastroju, ale o ubiorze dziecka. 
Trzymajmy się więc tematu, 
który zaczęłyśmy”. Z kolei pani 
mgr Zofia mogłaby użyć słów: 
„Skupmy się, proszę, na pana 
oczekiwaniach odnośnie do 
preparatu. W końcu z tym pan 
do mnie przyszedł, prawda?”. 
W obu przypadkach dalsza gra ze 
strony rozgrywającego traci sens.

ZWYCIĘSTWO ZA SPOKÓJ

Inną strategią we wspomnianej 
grze jest przyznanie racji 
rozgrywającemu. W przypadku 
Oli np.: „Rzeczywiście, mamo, 
masz rację, że trzeba zwracać 
uwagę na ubiór dziecka, dlatego 
właśnie jest ono ubrane tak, a nie 
inaczej. Cieszę się, że też o to 
dbasz”. I pani mgr: „Rzeczywiście 
już jakiś czas wybieramy dla pana 
preparat i ma pan prawo być 
zniecierpliwiony. W końcu przy-
szedł pan do mnie po pomoc. 
Spróbujmy więc jeszcze tego”.

W obu przypadkach zamiast 
wchodzić w spór z drugą 
stroną odbieramy jej chęć 
do dalszej walki, a przecież 
ostatecznie o to chodzi.

Jeżeli więc następnym razem 
staniecie w obliczu personalnie 
zaadresowanego pytania ze 
strony pacjenta: „Farmaceuto, 
a dlaczego ty...?”, postarajcie się 
nie dać się rozgrywać rozmówcy. 
Będzie to z korzyścią dla was i dla 
innych pacjentów, a – być może 
– również dla samego rozgry-
wającego. Spokojnego dnia!

Jeżeli następnym 
razem staniecie 
w obliczu 
personalnie 
zaadresowanego 
pytania ze strony 
pacjenta: 
„Farmaceuto, 
a dlaczego Ty...?”, 
postarajcie się nie 
dać się rozgrywać 
rozmówcy.

F A R M A C E U T A  V S  P A C J E N T
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A P T E K A R S K A  S Z K O Ł A  Z A R Z Ą D Z A N I A

Otyłość, insulinooporność 
i zespół policystycznych 
jajników (PCOS) – mimo 

że każdym z tych schorzeń 
zajmuje się inny specjalista 
(obesitolog, diabetolog, endo-
krynolog), mają punkt wspólny: 
zaburzenia metaboliczne.

Tak jak wspólne są zaburzenia 
w tych trzech chorobach, tak 
ich terapia powinna opierać 
się przede wszystkim na 
zmianie stylu życia: wdrożeniu 
diety, aktywności � zycznej 
i odpowiedniej suplementacji. 
W trakcie webinaru szerzej 
zostanie omówiony ten ostatni 
punkt, szczególnie w kontekście 
mikrobioty jelitowej.

Dlaczego myślimy o bakteriach, 
kiedy chcemy zredukować 

masę ciała czy poprawić 
gospodarkę węglowodanową? 
Mikroorganizmy jelitowe 
aktywnie uczestniczą w trawieniu 
składników odżywczych 
i pozyskiwaniu energii 
z pożywienia, ale też utrzymują 
„szczelność” bariery jelitowej, co 
zapobiega stanom zapalnym, 
napędzającym zaburzenia 
metaboliczne. Dlatego tak ważną 
częścią mody� kacji stylu życia 
staje się probiotykoterapia.

Webinar przedstawi najnowsze 
badania z zakresu stosowania 
probiotyków i synbiotyków 
(połączenia bakterii z substan-
cjami, które je odżywiają). 
Zauważono bowiem, że stoso-
wanie probiotyków zmniejsza 
stężenie insuliny i glukozy na 
czczo, obwód pasa, a także 

poziom cholesterolu. Z kolei 
połączenie synbiotyków z dietą 
i wysiłkiem � zycznym wzmacnia 
ich działanie, korzystnie 
wpływając zarówno na wskaźniki 
metaboliczne (np. BMI i obwód 
talii), jak i endokrynologiczne 
(stężenie testosteronu i DHEAS, 
hirsutyzm – nadmierne 
owłosienie). Najważniejsze 
jest wybranie odpowiednich 
szczepów probiotycznych.

Coraz więcej osób ma problemy 
z wagą. Nic więc dziwnego, 
że szukamy sposobów na jej 
redukcję, najlepiej szybkich 
i skutecznych. Tylko czy takie 
istnieją? W trakcie webinaru 
przyjrzymy się popularnym 
obecnie dietom: śródziemno-
morskiej, ubogotłuszczowej, 
niskowęglowodanowej, 
ketogenicznej (wraz z jej 
wariantem hiszpańskim) oraz 
postom. Jakie produkty są 
zalecane, a jakich nie powin-
niśmy spożywać, stosując daną 
 dietę? Który model żywienia 
może spowodować dysbiozę 
(zaburzenia mikrobioty jelitowej), 
a który będzie dobry dla naszych 
bakterii? I wreszcie: co wybrałby 
dla siebie sam dietetyk?

Aptekarska Szkoła Zarządzania 26 października zaprasza na kolejny webinar 
– tym razem będzie mowa o odchudzaniu. Spotkanie poprowadzą
prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska i prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska.

Na te pytania znajdziemy odpowiedź podczas webinaru Aptekarskiej Szkoły 
Zarządzania 26 października o godz. 19.00. Zapraszamy!

webinar
Odchudzanie

26 października 
godz.  19.00



37m a r k e t i n g ,  p r a w o  i  r e g u l a c j e

26 października 
godz.  19.00



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

M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  |  P A Ź D Z I E R N I K  2 0 2 1

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
Bezpłatna infolinia: 800 26 96 36

www.hartmann.pl

  Rekomendowany do ran sączących – 

wysoką chłonność zapewniają włókna 

polimerowego superabsorbentu (SAF)
  Zapewnia efekt poduszki – dzięki trzem 

warstwom opatrunku
  Silne mocowanie – może być 

stosowany podczas aktywności 

fizycznej

Cosmopor® advance
Unikatowy opatrunek 
na rany sączące 

Bandaż 
samomocujący

DryBarrier®
Technologia

Cosmopor®

Profesjonalny wybór do zaopatrywania ran

Peha-haft®

  Hipoalergiczny – nie zawiera naturalnego lateksu 
  Elastyczny – doskonale mocuje opatrunki 

na obłych częściach ciała 
  Ekonomiczny – wystarczy tylko kilka 

obwojów do solidnego zamocowania 

opatrunku
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R O Z P U S Z C Z A L N O Ś Ć

Przed zrobieniem 
leków recepturowych 

sprawdzamy, czy 
w składzie leku nie 

występują 
tzw. niezgodności. 

Wynikają one 
z różnych właściwości 

substancji czynnych, 
które nie zawsze są ze 

sobą kompatybilne. 
Żeby otrzymać lek 

o odpowiednich 
właściwościach, trzeba 
przyjrzeć się każdemu 

ze składników 
z osobna i sprawdzić, 
czy da się je ze sobą 

połączyć. Jednym 
z podstawowych 

parametrów, które 
mają duże znaczenie 

przy sporządzaniu 
leków recepturowych, 

jest rozpuszczalność.

Rozpuszczalność substancji 
w recepturze aptecznej 

mgr farm.  
Paulina Front

TEMPERATURA

Rozpuszczalność według 
jednej z definicji to zdolność 
substancji chemicznej do 
rozpuszczania się w rozpusz-
czalniku, tworząc homoge-
niczną mieszaninę – roztwór. 
Leki w postaci roztworu są 
dobrze zdyspergowane, co 
poprawia ich biodostępność. 
Najważniejsze, o czym należy 
pamiętać, gdy mówimy 
o rozpuszczalności, jest to, 
że jest to wartość zmienna 
i zależy od temperatury. 
Rozpuszczalność substancji 
recepturowych najczęściej 
spada wraz ze spadkiem 
temperatury (używamy 
cieczy i ciał stałych).

Zmiana rozpuszczalności 
czasami jest drastyczna 
i warto o tym pamiętać, zanim 
włożymy lek do lodówki tylko 
z powodu zawartości wody. 
Klasycznymi przykładami na 
spadek rozpuszczalności są 
np. kwas borny i mocznik. 
W przypadku mocznika 
przyjmujemy rozpuszczalność 

1:1 lub 1:1,5 w zależności 
od „szkoły”. Warto jednak 
pamiętać, że ta wartość 
zależy od temperatury, 
więc kluczowe będzie 
również to, jak lek później 
będzie przechowywany. 
Założenie woda = lodówka 
w tym przypadku może 
doprowadzić do sytuacji, 
w której mocznik zacznie 
krystalizować w podłożu, 
przez co lek nie będzie 
działał zgodnie z założeniem. 
Podobna sytuacja zachodzi 
w mieszance fosforanowej. 
Fosforany rozpuszczają się 
dość trudno w temperaturze 
pokojowej i zwykle, aby przy-
spieszyć ich rozpuszczanie, 
ogrzewamy lekko wodę. 
Przechowywanie mieszanki 
w lodówce doprowadzi do 
wykrystalizowania fosforanów. 
W trosce o czystość 
mikrobiologiczną można 
użyć mniejszych butelek lub 
dozowników ograniczających 
dostęp powietrza do butelki.

ROZPUSZCZALNIKI

Przyglądając się dostępnym 
na polskim rynku surowcom 
farmaceutycznym, jako 
rozpuszczalniki traktujemy 
przede wszystkim wodę, 
etanol i oleje. Substancje 
czynne możemy rozpuszczać 
również w glicerolu, wodzie 
wapiennej oraz np. nalew-
kach. Często w przypadku 
leków recepturowych mamy 
do czynienia z mieszaniną 
kilku rozpuszczalników, co 
modyfikuje ich właściwości. 
W takim wypadku musimy 
przewidzieć, czy docelowe 
stężenia substancji czynnych 
oraz ilość dostępnych 
rozpuszczalników będą 
wystarczające do otrzymania 
jednorodnego roztworu.

Ocena rozpuszczalności 
uwzględniająca tylko ilości 
rozpuszczalników może być 
nietrafiona. Substancja bardzo 
dobrze rozpuszczająca się 
w etanolu 96° niekoniecznie 
dobrze rozpuści się w etanolu 
30°, nawet jeśli (w przeliczeniu 
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na czysty etanol) w teorii 
mamy jego odpowiednią 
ilość. Jeśli źle oszacujemy 
rozpuszczalność substancji 
czynnych, mogą się 
one wytrącić, co może 
prowadzić do osłabienia 
działania leku lub jego 
całkowitego unieczynnienia.

pH

Najbardziej pomijany 
czynnik, a kluczowy 
w kontekście działania 
leków. W przypadku leków 
gotowych nikogo nie dziwią 
tabletki dojelitowe lub inne 
modyfikacje uwalniania. 
Często wpływ na uwalnianie 
leku jest kluczowy dla 
jego działania, dlatego 
np. substancje wrażliwe na 
niskie pH (żołądek) muszą 
być uwalniane w dalszych 
odcinkach układu pokar-
mowego, żeby wykazywać 
działanie terapeutyczne. 
Podobnie jest w przypadku 
leków recepturowych, 
ponieważ każda substancja 
chemiczna wykorzystywana 
w lecznictwie działa 
w określonym pH, 
a wrażliwość na jego zmiany 
jest bardzo zróżnicowana.

PRZEKROCZENIE 
ROZPUSZCZALNOŚCI

To zjawisko występuje, kiedy 
źle oszacujemy rozpuszczal-
ność w docelowej miesza-
ninie rozpuszczalników oraz 
nie uwzględnimy wpływu 
innych substancji na pH 
roztworu. Czasami prze-
kroczenie rozpuszczalności 
jest chwilowe, zauważamy 
wtedy czasowe zmętnienie 
roztworu, który następnie 
wraca do klarowności. 
Taka sytuacja zachodzi, 
kiedy np. łączymy roztwory 
etanolowe z wodnymi. 
W niektórych przypadkach 
zmętnienie ma charakter 
trwały, jednak nie zawsze 
będzie wpływać nieko-
rzystnie na właściwości leku.

W przypadku leków recep-
turowych często mamy 
do czynienia z układami 
wielofazowymi, których 
stabilność jest ograniczona. 
Dlatego recepty wielo-
składnikowe są na ogół 
trudniejsze do wykonania 
ze względu na mnogość 
czynników wpływających 
na stabilność i trwałość leku.
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Kamala

Dla dawnych apte-
karzy odpowiedź 
na to pytanie była 

więcej niż oczywista, bowiem 
kamala stanowiła jeden 
z częściej stosowanych 
środków leczniczych, 
obecnie jednak nie pisze się 
o nim ani w podręcznikach 
do farmakognozji, ani też 
do historii farmacji, a o tym, 
że surowiec taki niegdyś 
był dostępny w aptekach, 
świadczą już tylko piękne, 
kryształowe naczynia. 
Pacjenci nadal jednak kamalę 
mogą stosować, korzystając 
z oferty sklepów interne-
towych z egzotycznymi 
surowcami. I podejmują 
samoleczenie w poważnych 
schorzeniach! Przypomnijmy 
zatem, czym była niegdyś 
i czym jest obecnie kamala.

FARMAKOPEALNA 
DEFINICJA KAMALI

Jak wspomnieliśmy, próżno 
szukać informacji o kamali 

w podręcznikach, z których 
przyszli farmaceuci korzystają 
w czasie studiów, brak jej 
również w kompendiach, 
leksykonach i obowiązujących 
farmakopeach. Aby uzyskać 
jakiekolwiek informacje, 
sięgnąć należy do źródeł 
z lat 50. XX w., a zatem 
sprzed ponad pół wieku. 
I istotnie, w„Farmakopei 
Polskiej III”, wydanej w 1954 r., 
odnajdujemy wreszcie kamalę, 
która okazuje się bardzo 
nietypowym surowcem 
farmakognostycznym.

Zde� niowano ją jako 
„oderwane główki z włosków 
gruczołowych i krzaczkowate 
włoski z owocu Mallotus 
philippinensis Muller
Argoviensis (Euphorbiaceae)”. 
Drzewo to, mające czasem 
również pokrój krzewu, nie ma 
obecnie polskiej nazwy gatun-
kowej, wyjaśnijmy jednak, że 
w stanie naturalnym wystę-
puje w Indiach, Nowej Gwinei, 
Filipinach i na Archipelagu 

Malajskim. Jego charakte-
rystyczną cechą jest owoc 
w postaci torebki, pokryty 
włoskami gruczołowymi.

Farmakopealny zapis 
nazwy tego surowca 
w języku polskim i łacińskim 
jest tożsamy: „kamala”, 
z ewentualnymi synonimami: 
„Pilus glandolus Rottlerae” 
lub „Glandula Rottlerae”. Jak 
wyglądała kamala? Cytowana 
„Farmakopea Polska III” 
wymagała, aby miała postać 
„proszku czerwonobrunat-
nego lub też ceglastoczer-
wonego z szarawożółtym 
odcieniem, lekkiego, nie 
zlepiającego się, bez zapachu 
i smaku”. Jak zastrzegano, 
„kamala składa się przeważnie 
z rozetkowatych główek 
gruczołowych i mniej licznych 
włosków krzaczkowatych”.

Następnie monogra� a 
farmakopealna podawała 
szczegółowy opis budowy 
anatomicznej surowca, 

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

Wiele razy już 
powiedziano przy 

rozmaitych okazjach, że 
bez znajomości historii 
trudno jest zrozumieć 

teraźniejszość. Czy 
mądrość ta dotyczy 

także pracy w aptece? 
Wydawać by się mogło, 

że nie, wszak infuzorki, 
prasy i pigulnice przeszły 

już do historii 
i w aptekach nigdy ich 

już nie zobaczymy. 
Owszem, ich nie, ale 

pacjenta, który
pochwali się, że 

pomogła mu kamala, 
a nie lek z apteki – 

niestety tak! Ale czy 
którykolwiek ze 
współczesnych 

farmaceutów wie, co to 
jest kamala, by móc 

ustosunkować się do 
tych słów?

Infekcje wirusowe 
a trypsyna
Objawy przeziębienia zwykle dają o sobie znać 1-2 dni po 
zakażeniu. Często pierwszym zwiastunem choroby jest gorsze 
samopoczucie. Do wczesnych objawów infekcji zaliczamy też 
wysychanie i uczucie drapania w nosie spowodowane inwazją 
wirusów na nabłonek błony śluzowej nosa. Kolejny, często 
występujący symptom to ból gardła (niekiedy towarzyszy mu 
chrypka) i kichanie. Chorzy mogą też skarżyć się na nieżyt 
nosa. W pierwszych kilku dniach przeziębienia może też 
występować stan podgorączkowy (gorączka pojawia się 
rzadziej u dorosłych, częściej objaw ten dotyka przeziębione 
dzieci). Warto podkreślić, że objawy przeziębienia mogą mieć 
zróżnicowany charakter i różny stopień nasilenia w zależności 
od rodzaju wirusa, który wywołał infekcję w organizmie.

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na przeziębienie 
w sezonie infekcyjnym. Z pewnością warto unikać kontaktu 
z osobami chorymi. Jeśli nie musimy, nie przebywajmy 
w zatłoczonych miejscach. Bardzo ważna jest też higiena 
rąk – zawsze dokładnie myjmy ręce mydłem po powrocie 
do domu ze sklepu, szkoły, uczelni czy pracy (przez około 
30 sekund).

Chcąc wzmocnić odporność organizmu, należy pamiętać 
również o regularnym wysiłku fizycznym (umiarkowanym). 
Wskazane są codzienne spacery, jazda na rowerze, 
marszobiegi.

Wiele osób, które zmagają się z infekcją wirusową, 
zastanawia się, co stosować na przeziębienie. Jakie preparaty 
warto stosować oprócz naturalnych, domowych metod. 
Pomocne w walce z chorobą mogą być leki przeciwbólowe 
i przeciwgorączkowe, preparaty na zatoki dostępne w każdej 
aptece bez recepty (np. paracetamol, ibuprofen, kwas 
acetylosalicylowy). Ulgę w bólu gardła mogą przynieść 
popularne tabletki do ssania z propolisem i miodem lub te 
zawierające przeciwbólową lidokainę.

Trypsyna jest enzymem, który rozkłada elementy 
białkowe. Często cząstki wirusów posiadają na swojej 
powierzchni elementy białkowe, które umożliwiają 
im wnikanie do komórki. W przypadku SARS-CoV-2  
jest to np. białko „S”. Jeżeli enzym posiada 
zdolność do przecięcia białka, to staje się ono 
nieaktywne i wirus zostaje pozbawiony zdolności do 
zakażania komórek. 

Badanie opublikowane w 2020 roku, prowadzone 
z udziałem grupy ochotników wykazało, że trypsyna 
podana miejscowo jest w stanie dezaktywować 
wirusy przeziębienia w 90%. Czyli to działanie 
in vitro potwierdziło się w warunkach klinicznych. 
Koronawirus jest dezaktywowany nawet w 99%. 
Pozwala to patrzeć optymistycznie na perspektywę 
stosowania preparatów miejscowych, w sprayu, 
które mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się 
tego wirusa.

Trypsyna po kontakcie z cząsteczkami wirusów 
niweluje ich zdolność do wiązania się. Dzięki temu 
zmniejsza się ich zdolność do infekowania komórek 
organizmu, co może zapobiec lub złagodzić rozwój 
infekcji. Działanie takie wykorzystano w niektórych 
gotowych preparatach np. sprayu do gardła 
ViruProtect Stada.

Aby nie dopuścić do rozwoju 
przeziębienia, warto jednak rozważyć 
zastosowanie na wczesnym etapie 
infekcji nowoczesnych preparatów 
przeciwwirusowych na bazie trypsyny.
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Dezaktywuje ponad 90% wirusów
odpowiedzialnych za infekcje dróg 
oddechowych1,2

   
Skuteczność wyrobu została 
potwierdzona w badaniach klinicznych

Zastosowany we wczesnym stadium 
infekcji może skrócić czas trwania 
przeziębienia o 50% (do 3 dni)3

   
Łagodzi objawy przeziębienia i działa 
łagodząco na ból gardła
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Infekcje wirusowe 
a trypsyna
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wysychanie i uczucie drapania w nosie spowodowane inwazją 
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marszobiegi.

Wiele osób, które zmagają się z infekcją wirusową, 
zastanawia się, co stosować na przeziębienie. Jakie preparaty 
warto stosować oprócz naturalnych, domowych metod. 
Pomocne w walce z chorobą mogą być leki przeciwbólowe 
i przeciwgorączkowe, preparaty na zatoki dostępne w każdej 
aptece bez recepty (np. paracetamol, ibuprofen, kwas 
acetylosalicylowy). Ulgę w bólu gardła mogą przynieść 
popularne tabletki do ssania z propolisem i miodem lub te 
zawierające przeciwbólową lidokainę.

Trypsyna jest enzymem, który rozkłada elementy 
białkowe. Często cząstki wirusów posiadają na swojej 
powierzchni elementy białkowe, które umożliwiają 
im wnikanie do komórki. W przypadku SARS-CoV-2  
jest to np. białko „S”. Jeżeli enzym posiada 
zdolność do przecięcia białka, to staje się ono 
nieaktywne i wirus zostaje pozbawiony zdolności do 
zakażania komórek. 

Badanie opublikowane w 2020 roku, prowadzone 
z udziałem grupy ochotników wykazało, że trypsyna 
podana miejscowo jest w stanie dezaktywować 
wirusy przeziębienia w 90%. Czyli to działanie 
in vitro potwierdziło się w warunkach klinicznych. 
Koronawirus jest dezaktywowany nawet w 99%. 
Pozwala to patrzeć optymistycznie na perspektywę 
stosowania preparatów miejscowych, w sprayu, 
które mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się 
tego wirusa.

Trypsyna po kontakcie z cząsteczkami wirusów 
niweluje ich zdolność do wiązania się. Dzięki temu 
zmniejsza się ich zdolność do infekowania komórek 
organizmu, co może zapobiec lub złagodzić rozwój 
infekcji. Działanie takie wykorzystano w niektórych 
gotowych preparatach np. sprayu do gardła 
ViruProtect Stada.

Aby nie dopuścić do rozwoju 
przeziębienia, warto jednak rozważyć 
zastosowanie na wczesnym etapie 
infekcji nowoczesnych preparatów 
przeciwwirusowych na bazie trypsyny.
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którego przytoczenie 
czytelnikom „Magazynu
Aptekarskiego” oszczędzimy. 
Zwróćmy wyłącznie uwagę na 
ostatnie, bardzo znamienne 
zdania: „kamala może 
zawierać niewielką ilość 
tkanki miąższowej owocu, nie 
powinna natomiast zawierać 
włókien, sklereid, komórek 
korka, ziarn, pyłku i skrobi. Przy 
skłóceniu [zmieszaniu – przyp. 
red.] w probówce 0,5 g kamali 
z 10 ml zimnej wody, kamala 
nie powinna zabarwiać 
wody i powinna pływać na 
powierzchni, dając najwyżej 
nieznaczny opadający na 
dno naczynia osad”.

Czytelnicy zastanawiają się 
zapewne, skąd tak specy� czne 
farmakopealne wymogi? 
Należy się tutaj kilka słów 
wyjaśnienia: niegdyś surowce 
zielarskie, szczególnie te 
pochodzące z dalekich krajów, 
były nagminnie i celowo 
fałszowane na wszystkich 
etapach: od zbioru, poprzez 
wstępne przetwarzanie, na 
transporcie skończywszy. 
Jeszcze częściej odznaczały 
się dramatycznie wręcz 
zaniżoną jakością, zawierając 
np. pozostałości z procesu 
wytwarzania. I tak właśnie 

było z kamalą. Surowiec ten 
otrzymuje się już w miejscu 
zbioru przez ręczne ocieranie 
włosków gruczołowych 
za pomocą piasku. Taką 
mieszaninę odsiewa się 
przez grube sita wprost do 
zbiornika, który wypełniany 
jest następnie wodą. Piasek 
pozostaje na dnie, a kamala 
wypływa na powierzchnię, 
jest zbierana i suszona. To 
właśnie ten sposób produkcji 
determinował w sposób 
oczywisty charakter badań 
farmakopealnych. Jeżeli na 
dnie naczynia zbierał się zbyt 
ob� ty osad – świadczyło to 
o zanieczyszczeniu piaskiem, 
celowym lub przypadkowym. 
Nie dziwmy się zatem, że 
„Farmakopea Polska III” 
wymagała badania popiołu 
(„nie więcej niż 10%”) oraz 
popiołu nierozpuszczalnego 
w kwasie solnym („nie więcej 
niż 5%”), który to parametr 
korespondował ściśle 
z zanieczyszczeniem piaskiem.

JAK DZIAŁAŁA KAMALA?

Skąd jednak w„Farmakopei...” 
wymóg: kamala nie powinna 
zabarwiać wody, skoro 
wiadomym było, że zabarwiać 
jej nie może? Otóż kamalę 
celowo fałszowano... cegłą 
i to „nieraz pół na pół”, jak 
z przekąsem zastrzegał
prof. Jan Muszyński w swym 
wiekopomnym, wielokrotnie 
wznawianym w latach 50. XX  w.
 „Ziołolecznictwie i lekach 
roślinnych”. Także i ten fakt 
potwierdzał konieczność 
badania zawartości popiołu! 
Skoro zacytowaliśmy już
prof. Muszyńskiego, wybit-
nego naukowca i jednego 
z pionierów nowoczesnego 
zielarstwa w Polsce, 
odpowiedzmy jego słowami 
na pytanie, które z pewnością 
nurtuje czytelników już od 
samego początku niniejszego 
artykułu: jak kamala działała?

„Jest to indyjski lek przeciw-
tasiemcowy, (...) zawierający 
żywicowate ciała: rottlerynę 
oraz izorottlerynę, spokrew-
nione chemicznie i farma-
kologicznie z � licyną”. W tym 
momencie odsyłamy czytel-
ników zainteresowanych tym, 
cóż to takiego jest � licyna, do 
naszego pierwszego artykułu 
o kłączu paprotnika i nadal 
cytujemy prof. Muszyńskiego: 
„zaletą tego surowca jest jego 
trwałość w przeciwieństwie 
do Filix (...), które się szybko 
starzeją i psują, oraz mniejsza 
toksyczność niż paproci, 
ujemną zaś stroną – fakt, że 
bywa on często fałszowany 
piaskiem lub cegłą, (...) dzięki 
czemu normalne dawki są 
niewystarczające”. Muszyński 
zastrzegał również, że „po 
kamali nie trzeba stosować 
środków przeczyszczających, 
albowiem sama kamala 
posiada te własności” 
i dodawał równocześnie, 
że „kamalę stosuje się 
również w weterynarii”.

Profesor Muszyński zalecał 
dawkować kamalę w sposób 
następujący: dla dorosłych 
6-12 g na dawkę, dla dzieci 
4-6-letnich – 2-3 g, natomiast 
dla dzieci 8-10-letnich – 4-5 g.
Podawał również kilka 
receptur z kamalą w składzie, 
zawierających ponadto 
niestosowany już we współ-
czesnym ziołolecznictwie 
kwiat wrotyczu lub emulsję 
z nasion dyni. Receptury 
te mogły być korygowane 
w smaku zwykłym cukrem, 
a stosowało się je na czczo 
i popijało... czarną kawą!

CZY BADANIE POPIOŁU 
WYSTARCZAŁO DO 

OCENY KAMALI?

Im dalej w czasie będziemy się 
cofać, tym więcej informacji 
o kamali znajdować będziemy 
w dawnych aptekarskich 
źródłach: farmakopeach 
i czasopismach zawodowych. 

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

Aby uzyskać jakiekol-
wiek informacje o ka-

mali, sięgnąć należy do 
źródeł z lat 50. XX w., 

a zatem sprzed ponad 
pół wieku. I istotnie, 

w „Farmakopei Polskiej 
III”, wydanej w 1954 r., 

odnajdujemy wreszcie 
kamalę, która okazuje 

się bardzo nietypowym 
surowcem farmako-

gnostycznym.
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Monogra� ę kamali 
odnajdujemy w„Farmakopei 
Polskiej II” (1937 r.) w kształcie 
analogicznym nieomalże jak 
w cytowanej już „trójce” 
 z 1954 r., z tą jednak różnicą, 
że de� niowano ją jako „gruczoł 
i włos krzaczkowaty owocu 
Mallotus philippinensis” 
i podawano bardziej liberalną 
normę dla popiołu: „nie 
więcej niż 11%”, zastrzegając 
ponadto, że surowiec 
powinno się przechowywać 
w„naczyniach szczelnie 
zamkniętych ze szkła brunat-
nego”, co jednak – jak widzimy 
na dołączonej do artykułu 
fotogra� i – nie zawsze było 
przestrzegane. „Farmakopea 
Polska II” zalecała ponadto 
analogiczne metody badań – 
w tym badanie popiołu – jak 
cytowana już „Farmakopea 
Polska III”. Co ciekawe, stało 
się tak pomimo wyrażanych 
w latach 30. poważnych 
zastrzeżeń środowiska 
farmaceutycznego.

Zacytujmy „Wiadomości
Farmaceutyczne” z 1934 r.

(nr 41, ss. 591-592), w których 
redakcja pisała: „wszystkie 
farmakopeje – dla oceny 
wartości kamali – zalecają 
oznaczać popiół w surowcu”. 
Jednak zastrzegano, że 
„oznaczenie popiołu nie może 
być, oczywiście, miarodajne 
dla oceny wartości surowca 
jako środka czerwiopędnego 
[przeciwrobaczego – przyp. 
red.]”, o skuteczności jego 
działania świadczyć może 
bowiem wyłącznie zawartość 
substancji czynnych, nie zaś 
zanieczyszczeń! A wiedziano 
już wówczas doskonale, że 
substancjami czynnymi były 
„pochodne � oroglucyny”. 
Dlatego też zalecano następu-
jące badania jakości surowca, 
które bez najmniejszego 
problemu można było wykonać 
w pracowniach analitycznych 
przedwojennych aptek: „na 
wadze ręcznej odważyć 0,5 g
kamali, przenieść ją na szkiełko 
zegarkowe, przeważyć 
dokładnie na wadze 
analitycznej przez suchy lejek 
do � aszki 200 cm3, popłókując 
szkiełko i lejek 30 g eteru. 
Flaszkę zakorkować i zostawić 
w spokoju na 1/2 godziny, 
często kłócąc. Następnie dolać 
100 g wody barytowej (5%), 
kłócić mocno w ciągu
5 minut, przelać do rozdzielacza 
i po rozdzieleniu się cieczy 
zlać roztwór wodny, który 
niezwłocznie przesączyć.
Do 82 g przesączu (= 0,4 g
surowca) przelanego do 
rozdzielacza dodać 4 cm3

kwasu solnego o c.wł. 1,122 
i wykłócić 4-krotnie eterem po 
25, 25, 20 i 20 cm3. Roztwory 
eterowe przesączyć przez 
podwójny gładki sączek 
do zważonej kolbki, sączek 
przemyć dokładnie eterem,
eter oddestylować,
pozostałość wysuszyć
w temp. 100° i zważyć”. W ten 
sposób otrzymywano tzw. 
„kamalinę surową”, której wagę 
mnożono przez 250 i uzyski-
wano zawartość procentową 

pochodnych � oroglucyny. 
Badania kamaliny dostępnej 
na ówczesnym rynku 
farmaceutycznym dowiodły, 
że „surowce, których popiół 
nie przenosi 6%, zawierają 
30-34% kamaliny surowej”, 
a jak zastrzegano, „dobry 
surowiec powinien zawierać 
29-30% kamaliny surowej”.

KAMALA 
W KOMENTARZACH 

DO FARMAKOPEI 
AUSTRIACKICH

Bardzo interesującymi 
źródłami z zakresu historii 
farmacji są komentarze do 
austriackich farmakopei. Jak 
wspominaliśmy już w artykule 
poświęconym kłączu paprot-
nika, były to polskie (a raczej 
galicyjskie) dzieła z przełomu 
XIX i XX w. „komentujące” 
o� cjalną farmakopeę państwa 
zaborczego – monarchii 
austro-węgierskiej. Zawierały 
nie tylko pełne tłumaczenie 
na język polski metodyk 
analitycznych i de� nicji 
farmakopealnych, ale także 
liczne ciekawostki, na które – 
co oczywiste – w jakiejkolwiek 
o� cjalnej farmakopei 
miejsca nie ma i nie było.

Ukazały się dwa takie komen-
tarze, autorem pierwszego 
z nich – „Komentarza do VII 
wydania farmakopei austryac-
kiej” z 1895 r. – był właściciel 
prowincjonalnej, strzyżowskiej 
apteki mgr Wilhelm Zającz-
kowski. W „Komentarzu...” 
podana jest funkcjonująca 
ówcześnie polska nazwa 
gatunku Mallotus philippinensis 
– okrewka barwna. Magister 
Zajączkowski przytacza także 
dzieje odkrycia i leczniczego 
stosowania kamali: „w r. 1848 
lekarze angielscy w Indyach, 
przedewszystkim Mackinon, 
Anderson, Corbyn i Gordon, 
zwrócili uwagę na skuteczność 
okrewki przeciw tasiemcowi. 
Pierwszy szczegółowy opis 

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

R E K L A M A

Surowiec ten otrzymu-
je się już w miejscu 
zbioru przez ręczne 
ocieranie włosków 

gruczołowych za 
pomocą piasku. Taką 

mieszaninę odsiewa się 
przez grube sita wprost 

do zbiornika, który 
wypełniany jest następ-

nie wodą. Piasek 
pozostaje na dnie, 

a kamala wypływa na 
powierzchnię, jest 

zbierana i suszona.
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okrewki podał farmakognosta 
londyński Hanbury w r. 1853”.

Jak wyjaśniał Zajączkowski 
„nazwa >>Kamala<< jest 
pochodzenia indyjskiego; 
w Adenie (na południowo-
-zachodnim brzegu Arabii) 
nazywa się Wurrus albo 
Waras. Drzewo to, nazwane 
także „Rottlera tinctoria”, 
otrzymało tę nazwę na cześć 
duńskiego misyonarza i przy-
rodnika Rottelr’a, który żył 
w końcu zeszłego stulecia”. 
Kamalę pozyskiwano 
wówczas nieco inaczej niż 
w XX w.: „gruczołki i włoski 
pokrywające powierzchnię 
dojrzałych owoców ścierają 
szczotką i przesiewają przez 
sito”. Tak otrzymywano 
surowiec, którego poetycką 
wręcz charakterystykę 
przedstawił Zajączkowski: 
„czerwono-brunatnawy 

proszek miałki, lekki i miękki, 
nie lepki, z domieszanemi 
cząstkami żółtemi albo 
pomarańczowemi, bez woni 
i smaku, przy rozcieraniu 
w palcach albo na papierze 
żółto odbarwiający”. 

Opisane powyżej problemy 
z zafałszowaniem kamali 
miały miejsce już w XIX w.
i wyraźnie podkreślał to 
Zajączkowski: „należy 
uważać, aby kamala nie była 
zafałszowana cząstkami 
innych roślin, ani też, co 
obecnie bardzo często się 
zdarza – piaskiem, bolusem 
[gliną – przyp. red.] albo 
cegłą”. Dawni aptekarze 
nie załamywali jednak 
rąk. Autor „Komentarza...” 
podawał proste przepisy na... 
podniesienie jakości kamali: 
„przez odsianie oddzielić 
można wielką część włosków 

i resztek roślinnych. Piasek 
oddzielają w ten sposób, 
że odsiane gruczołki 
mieszają z zimną wodą albo 
innym zimnym rozczynem 
[roztworem – przyp. red.] 
z jednej części azotanu pota-
sowego w sześciu częściach 
wody. Po upływie 10 minut 
zbierają gruczołki spływające 
na powierzchnię, a spłukane 
na cedzidle wodą, rozpo-
ścierają na talerzach i suszą 
na powietrzu”. Metodą 
potwierdzenia odpowiedniej 
jakości surowca było już 
u schyłku XIX w. badanie 
popiołu: „sto części spalonej 
kamali, nie mają pozostawiać 
więcej, jak sześć części 
szaro-białawego popiołu”.

Późniejszy o zaledwie 12 lat 
„Komentarz do VIII wydania 
farmakopei austryackiej” 
Ignacego Lembergera rzucał 

Profesor Muszyński 
zalecał dawkować 
kamalę w sposób 
następujący: dla 
dorosłych 6-12 g na 
dawkę, dla dzieci 
4-6-letnich – 2-3 g, 
natomiast dla dzieci 
8-10-letnich – 4-5 g. 

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

R E K L A M A



48p a t e n t  n a  z d r o w i e

M A G A Z Y N  A P T E K A R S K I  |  P A Ź D Z I E R N I K  2 0 2 1

na kamalę nowe światło, 
podając nie tylko kolejną 
nazwę polską gatunku 
Mallotus philippinensis – 
krotniowiec � lipiński, ale 
także wymieniając substancje 
czynne: „rotlerina oraz 
izorotlerina”. „Oba te składniki 
znajdują się w żywicy, 
którą kamala zawiera” 
pisał Lemberger, dodając: 
„ilość żywicy wynosi 80% 
i rozpuszcza się w alkaliach 
barwą pięknie czerwoną”. 
Nadmieniał również, że 
„kamala służy w medycynie 
jako lek przeciwczerwiowy, 
szczególnie przeciw tasiem-
cowi, w Indyach używają 
także kamali do barwienia 
jedwabiu”. Podawał także 
jeszcze inny sposób otrzymy-
wania surowca: „z owoców 
(...) ściera się gruczołki przez 
trzepanie owoców w koszach 
nad rozpostartemi chustami. 
 Starte gruczoły oraz włosy 
dostają się przez szczeliny 
koszów na podłoże”. Tak 
otrzymywano surowiec 
składający się „z gruczołów 
barwy czerwonej oraz 
żółtych włosów”. Lembereger 
prostował także informację 
podaną przez Zajączkow-
skiego, informując, że w istocie 
„Warras”, „Wars”, „Warrus” czy 
też „Wurs” to nie kamala, a jej 
zafałszowanie, pochodzące od 
rośliny „Cratalaria erythrocarpa, 
rosnącej w Arabii południowej 
i Afryce północno-wschodniej”, 
charakteryzującej się 
obecnością „gruczołów (...) 
składających się z komórek 
podługowatych”. Ponadto 
autor „Komentarza...” 
przypominał, że w kamali 
można stwierdzić obecność 
„zanieczyszczeń rozmyślnych, 
a więc zafałszowań: piaskiem 
brunatno-czerwonym, 
pyłem z cegieł, glinką lub 
też domieszką kwiatów 
krokosza barwierskiego (...), 

proszku liści krotniowca, 
kory cynamonowej i t.p.”.

UWAGA, KAMALA... 
WSPÓŁCZEŚNIE!

Kamali we współczesnych 
aptekach nie ma, o tym 
wszyscy doskonale wiemy. 
Jednak , jak wspomnieliśmy 
we wstępie, surowiec ten 
można kupić w sklepach 
internetowych. W części 
z nich reklamowany jest 
wyłącznie jako środek do 
naturalnego farbowania 
włosów i opatrzony 
adnotacją „wykorzystywać 
wyłącznie zewnętrznie jako 
barwnik”. Jednak w innych 
e-sklepach polecana jest 
kamala nie tylko jako środek 
przeczyszczający – co nie 
budziłoby jeszcze większych 
zastrzeżeń – ale również 
jako lek przeciwrobaczy, 
skuteczny w zwalczaniu 
tasiemca uzbrojonego, 
nieuzbrojonego oraz bruzdo-
głowca szerokiego. Działanie 
to dotyczyć ma zarówno 
zwierząt, konkretnie psów, 
jak i ludzi. Producenci podają 
nawet schemat dawkowania
(2-6 g, 8-12 g), sposób 
przygotowywania surowca, 
obiecują wydalenie paso-
żytów w trzecim-czwartym 
stolcu i równocześnie 
ostrzegają przed stosowa-
niem kamali u kobiet w ciąży, 
karmiących piersią i u osób
poniżej 18. roku życia. 
Prognozowane są także 
działania niepożądane: lekkie 
nudności, rzadko wymioty. 
Skuteczność kamali zdają 
się potwierdzać liczne, 
jednoznacznie pozytywne 
opinie użytkowników. Na 
jednej ze stron internetowych 
stwierdza się jednak, że przy 
stosowaniu kamali należy 
zachować środki ostrożności 
oraz pamiętać o... „rozsądku”!

Każdy czytający te słowa 
farmaceuta zdaje sobie 
jednak sprawę, że „rozsądek” 
sam w sobie niestety nie 
wystarczy. Zakażania robakami 
jelitowymi, a już szczególnie 
tasiemczyce, jak wszyscy 
wiemy, mają nieswoiste 
objawy, bardzo podobne do 
wielu poważnych chorób, 
nie tylko zresztą przewodu 
pokarmowego. I wcale nie 
muszą się manifestować 
w najbardziej oczywisty 
sposób, czyli obecnością 
elementów pasożyta w kale. 
Trafna diagnoza o zakażeniu 
pasożytami powinna zostać 
więc postawiona nie na 
podstawie własnych, często 
błędnych odczuć, a wyłącznie 
na podstawie wyników 
badania kału i krwi (eozyno� ia). 
Jeżeli badania diagnostyczne 
potwierdzą tasiemczycę, 
lekiem z wyboru zdecy-
dowanie nie powinna być 
kamala zakupiona w sklepie 
internetowym! Po pierwsze 
dlatego, że jej skuteczność nie 
jest potwierdzona farmako-
pealnymi badaniami jakości, 
po drugie zaś – jak wiemy 
z artykułu o kłączu paprotnika 
– pochodne � oroglucyny 
odznaczają się bardzo wysoką 
toksycznością. Lekiem 
z wyboru powinien być zatem 
bardzo efektywny, bezpieczny 
i uznany prazykwantel, 
zapisywany oczywiście na 
receptę lekarską i spełniający 
farmakopealne normy 
jakości. Z pewnością zatem 
niezanieczyszczony... cegłą!

Jak widzimy więc, lekcja 
z historii farmacji może 
przydać się także i współcze-
śnie, a wykorzystać można ją 
jako przestrogę w czasie tak 
przecież licznych i długich 
rozmów z naszymi pacjentami!

mgr farm. Joanna Bilek 
   i dr hab. Maciej Bilek, prof. UR
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S C H O R Z E N I A

Ropień odbytu może być 
zlokalizowany płytko 
pod skórą przy brzegu 

odbytu, dzięki czemu jest dla 
pacjenta wyczuwalny podczas 
najprostszego samobadania 
palcem, ale bywa też schowany 
znacznie głębiej przy ścianie 
odbytnicy. Jest zbiornikiem 
ropy, czyli gęstej, mętnej 
mazi powstającej w wyniku 
rozpadu i upłynnienia 
obumarłych tkanek pod 
wpływem infekcji bakteryjnej.

Na skórze i w świetle jelita 
człowieka bytują bakterie, takie 
jak E. coli i bakterie beztlenowe 
(typowa � ora jelita grubego) 
oraz gronkowce i paciorkowce 
(� ora występująca na skórze).
To ich naturalne środowisko, nie 
powinny jednak przedostawać 
się do krwiobiegu. Gdy dochodzi
do przerwania powłok skórnych 
w odbycie lub jego najbliższej 
okolicy, może dojść do infekcji, 
a w efekcie – powstania ropnia. 
Pośród możliwych przyczyn 
wymienia się urazy, biegunki, 
zaparcia, zabiegi operacyjne 
okolicy odbytu, stosunki analne 
czy obecność ciał obcych, 
znaczącym czynnikiem ryzyka 

są też przewlekłe schorzenia, 
takie jak choroba Leśniow-
skiego-Crohna, nowotwory 
odbytnicy i odbytu, gruźlica, 
promienica, białaczka, chłoniak, 
ziarniniak weneryczny czy zapa-
lenie uchyłków jelita grubego.

Pacjent, w którego odbycie 
rozwija się ropień, może unikać
oddawania stolca, gdyż defeka-
cja powoduje u niego ból lub 
dyskomfort, może mieć też 
zaburzenia oddawania moczu, 
jeśli bakterie dostały się do dróg 
moczowych (częstomocz, ból 
podczas mikcji, zanik mikcji). 
Jeśli ropień jest w zaawanso-
wanym stadium, pacjent może 
odczuwać objawy ogólne, 
takie jak gorączka, osłabienie, 
dreszcze, a z odbytu może 
sączyć się cuchnąca wydzielina 
z domieszką krwi – to znak, że 
mogła wytworzyć się przetoka.

Każdy pacjent podejrzewający 
u siebie wystąpienie ropnia 
okołoodbytniczego powinien 
pilnie udać się do lekarza. 
W przypadku małych, 
niepowikłanych ropni zloka-
lizowanych powierzchownie, 
możliwe jest usunięcie ich 

treści poprzez małe nacięcie 
lub za pomocą strzykawki. 
U pacjentów leczących się na 
choroby współistniejące, takie 
jak cukrzyca czy nowotwory, 
zazwyczaj zalecana jest również 
antybiotykoterapia. W przy-
padku rozległych lub głęboko 
położonych ropni konieczne 
bywa leczenie chirurgiczne.

Standardowe leczenie ropni 
warto wspomagać domowymi 
nasiadówkami w płynach 
o działaniu antyseptycznym, 
prawidłową dietą, lekami 
przeciwbólowymi. Lekarze 
mogą zalecić również 
stosowanie preparatów 
w czopkach, których zadaniem 
jest rozpuszczanie skrzepów 
krwi, martwych komórek 
i ropy oraz usuwanie ognisk 
zapalnych i w efekcie skracanie 
czasu leczenia – te same 
preparaty polecane są również 
w ostrym i przewlekłym stanie 
zapalnym żylaków odbytu, 
zmianach naciekowych 
czy ropiejących torbielach. 
Wydawane są wyłącznie na 
receptę z polecenia lekarza.

Kamila Śnieżek

Bolesne i niebezpieczne 
ropnie okołoodbytnicze

Silny ból w okolicy 
odbytu, obrzęk tkanki, 
możliwe wyczuwalne 
zgrubienie i tkliwość 

tych rejonów zazwyczaj 
przywodzą pacjentom 
na myśl żylaki odbytu, 
czyli hemoroidy. Jeśli 

tym objawom 
towarzyszy gorączka, 

osłabienie i złe 
samopoczucie, a ból 

wydaje się narastać 
z godziny na godzinę, 

bardzo możliwe, że 
przyczyną dolegliwości 

jest ropień 
okołoodbytniczy, 

a pacjent powinien 
pilnie skonsultować się 

z lekarzem.
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jałowe minizakraplacze



jałowe minizakraplacze



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)  2.  SKŁAD 
JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Polisacharyd pneumokokowy serotyp 11 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 31 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 41 2,2 
µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 51 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 6A1 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 6B1 4,4 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 7F1 2,2 
µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 9V1 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 141 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 18C1 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 
19A1 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 19F1 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 23F1 2,2 µg; 1 skoniugowany z białkiem nośnikowym CRM197, adsorbowany na fosforanie glinu. 
1 dawka (0,5 ml) zawiera około 32 µg białka nośnikowego CRM197 i 0,125 mg glinu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ 
FARMACEUTYCZNA Zawiesina do wstrzykiwań. Szczepionka jest jednorodną, białą zawiesiną. 4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Czynne uodpornienie 
przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu płuc i ostremu zapaleniu ucha środkowego wywoływanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae u niemowląt, dzieci i młodzieży od ukończenia 6. tygodnia 
do ukończenia 17. roku życia. Czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej i  zapaleniu płuc wywoływanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae u  dorosłych w  wieku ≥18 lat i  osób 
w  podeszłym wieku. Informacje dotyczące ochrony przeciw określonym serotypom pneumokokowym, patrz punkty 4.4 i  5.1. Stosowanie szczepionki Prevenar 13 powinno być ustalone zgodnie 
z oficjalnymi zaleceniami z uwzględnieniem ryzyka występowania choroby inwazyjnej i zapalenia płuc w różnych grupach wiekowych, chorób współistniejących, jak również danych epidemiologicznych 
o zmienności serotypów w różnych obszarach geograficznych. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Schematy szczepienia szczepionką Prevenar 13 powinny być oparte na oficjalnych zaleceniach. 
Dawkowanie Niemowlęta i dzieci w wieku od 6 tygodni do 5 lat Zaleca się, aby niemowlęta, które jako pierwszą dawkę otrzymały szczepionkę Prevenar 13 dokończyły cykl szczepienia produktem Prevenar 
13. Niemowlęta w wieku od 6 tygodni do 6 miesięcy Trójdawkowy podstawowy cykl szczepienia Zalecany cykl szczepienia obejmuje cztery dawki, każda po 0,5 ml. Podstawowy cykl szczepienia obejmuje 
trzy dawki, pierwsza dawka zwykle podawana w drugim miesiącu życia, a dawki następne przy zachowaniu odstępu przynajmniej 1 miesiąca pomiędzy dawkami. Pierwszą dawkę można podać już 
w wieku 6 tygodni. Czwartą dawkę (uzupełniającą) zaleca się pomiędzy 11. a 15. miesiącem życia. Dwudawkowy podstawowy cykl szczepienia Alternatywnie, jeżeli Prevenar 13 jest podawany w ramach 
obowiązującego programu szczepień niemowląt, można rozważyć zastosowanie 3-dawkowego schematu szczepienia, w którym podaje się dawki po 0,5 ml szczepionki. Pierwsza dawka może być podana 
od 2. miesiąca życia, druga dawka 2 miesiące później. Podanie dawki trzeciej (przypominającej) zaleca się pomiędzy 11. a 15. miesiącem życia (patrz punkt 5.1). Wcześniaki (< 37 tygodnia ciąży) 
U wcześniaków zalecany cykl szczepienia obejmuje cztery dawki, każda po 0,5 ml. Podstawowy cykl szczepienia niemowląt obejmuje trzy dawki, przy czym pierwszą dawkę podaje się w 2. miesiącu życia, 
a odstępy między kolejnymi dawkami powinny wynosić co najmniej miesiąc. Pierwszą dawkę można podać już w wieku 6 tygodni. Czwartą dawkę (uzupełniającą) zaleca się pomiędzy 11. a 15. miesiącem 
życia (patrz punkty 4.4 i 5.1). Dzieci, które nie były wcześniej szczepione i dzieci w wieku ≥ 7 miesięcy Niemowlęta w wieku 7-11 miesięcy Dwie dawki, każda po 0,5 ml przy zachowaniu odstępu 
przynajmniej 1 miesiąca pomiędzy dawkami. Trzecią dawkę zaleca się w drugim roku życia. Dzieci w wieku 12-23 miesięcy Dwie dawki, każda po 0,5 ml, przy zachowaniu odstępu przynajmniej 2 miesięcy 
pomiędzy dawkami (patrz punkt 5.1). Dzieci i młodzież w wieku 2-17 lat Jedna dawka 0,5 ml. Schemat szczepienia produktem Prevenar 13 u niemowląt i dzieci szczepionych wcześniej produktem Prevenar 
(7-walentnym) (Streptococcus pneumoniae serotypy 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F) Prevenar 13 zawiera 7 takich samych serotypów, jak te zawarte w produkcie Prevenar, przy zastosowaniu tego samego 
białka nośnikowego CRM197. U niemowląt i dzieci, które rozpoczęły cykl szczepienia produktem Prevenar, można zmienić szczepionkę na Prevenar 13 na każdym etapie schematu szczepienia. Młodsze 
dzieci (w wieku 12-59 miesięcy) całkowicie uodpornione szczepionką Prevenar (7-walentną) Młodsze dzieci, które uznaje się za całkowicie uodpornione szczepionką Prevenar (7-walentną), powinny 
otrzymać jedną dawkę 0,5 ml szczepionki Prevenar 13 w celu wywołania odpowiedzi immunologicznej na 6 dodatkowych serotypów. Dawkę tę należy podać co najmniej 8 tygodni po podaniu ostatniej 
dawki szczepionki Prevenar (7-walentnej) (patrz punkt 5.1). Dzieci i młodzież w wieku 5-17 lat  Dzieci w wieku od 5 do 17 lat mogą otrzymać jedną dawkę szczepionki Prevenar 13, jeżeli uprzednio były 
szczepione jedną dawką lub kilkoma dawkami szczepionki Prevenar. Tę dawkę szczepionki Prevenar 13 należy podać co najmniej 8 tygodni po podaniu ostatniej dawki szczepionki Prevenar (7-walentnej) 
(patrz punkt 5.1). Dorośli w  wieku ≥ 18 lat i  osoby w  podeszłym wieku Jedna dawka. Nie ustalono potrzeby ponownego szczepienia kolejną dawką szczepionki Prevenar 13. Jeżeli zastosowanie 
23-walentnej polisacharydowej szczepionki przeciw pneumokokom wydaje się być uzasadnione, to bez względu na wcześniejszy stan szczepienia przeciw pneumokokom, należy podać Prevenar 13 jako 
pierwszy (patrz punkty 4.5 i 5.1). Szczególne grupy pacjentów Osoby ze współistniejącymi chorobami predysponującymi do inwazyjnej choroby pneumokokowej (takimi jak niedokrwistość sierpowata 
lub zakażenie wirusem HIV), w tym osoby wcześniej szczepione jedną lub kilkoma dawkami 23-walentnej polisacharydowej szczepionki przeciwko pneumokokom, mogą otrzymać co najmniej jedną 
dawkę produktu Prevenar 13 (patrz punkt 5.1). W przypadku osób po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku zalecany cykl szczepienia obejmuje cztery dawki szczepionki Prevenar 13, każda 
po 0,5 ml. Podstawowy cykl obejmuje trzy dawki, przy czym pierwszą dawkę podaje się od 3 do 6 miesięcy po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku, a odstępy między kolejnymi dawkami 
powinny wynosić co najmniej miesiąc. Czwartą dawkę (uzupełniającą) zaleca się 6 miesięcy po trzeciej dawce (patrz punkt 5.1). Sposób podawania Szczepionkę należy wstrzykiwać domięśniowo. 
Preferowane miejsca wstrzyknięcia to przednio-boczna powierzchnia uda (mięsień obszerny boczny) u niemowląt oraz mięsień naramienny u dzieci i dorosłych. 4.3 Przeciwwskazania Nadwrażliwość 
na substancje czynne, na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub na toksoid błoniczy. Podobnie jak w przypadku innych szczepionek, podanie szczepionki Prevenar 13 należy 
odłożyć na późniejszy termin u pacjentów z ostrą chorobą przebiegającą z gorączką. Niewielka infekcja, taka jak przeziębienie, nie powinna jednak być powodem odroczenia szczepienia. 4.4 Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Produktu Prevenar 13 nie wolno podawać donaczyniowo. Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek parenteralnych, należy 
zabezpieczyć odpowiednie leki i nadzór medyczny na wypadek ewentualnego wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. Szczepionki nie należy podawać domięśniowo pacjentom 
z trombocytopenią lub z innym zaburzeniem krzepnięcia, które może stanowić przeciwwskazanie do wstrzyknięcia domięśniowego, ale można podać podskórnie, jeśli potencjalne korzyści ze szczepienia 
znacznie przeważają ryzyko (patrz punkt  5.1). Prevenar 13 zapewnia ochronę tylko przed serotypami Streptococcus pneumoniae, które są zawarte w  szczepionce, a  nie chroni przed innymi 
mikroorganizmami powodującymi chorobę inwazyjną, zapalenie płuc lub zapalenie ucha środkowego. Tak jak w przypadku innych szczepionek, Prevenar 13 może nie zapewnić wszystkim zaszczepionym 
osobom ochrony przed chorobą pneumokokową. Należy zwrócić się do właściwej organizacji krajowej, aby uzyskać aktualne dane epidemiologiczne dla danego kraju. U osób z zaburzoną odpowiedzią 
immunologiczną występującą z powodu leczenia immunosupresyjnego, wady genetycznej, zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) lub innych przyczyn, może nastąpić zmniejszenie 
produkcji przeciwciał w  odpowiedzi na szczepienie. Dostępne są dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i  immunogenności obejmujące ograniczoną liczbę osób cierpiących na niedokrwistość 
sierpowatą, zakażonych wirusem HIV lub po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku (patrz punkt 5.1). Nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i  immunogenności 
produktu Prevenar 13 u osób w  innych określonych grupach o obniżonej odporności (np. pacjenci z chorobą nowotworową lub zespołem nerczycowym); decyzję o szczepieniu należy podejmować 
indywidualnie. Niniejszy produkt leczniczy zawiera poniżej 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę tj. zasadniczo nie zawiera sodu. Niemowlęta i dzieci w wieku od 6 tygodni do 5 lat W badaniach klinicznych 
Prevenar 13 indukował odpowiedź immunologiczną w stosunku do wszystkich trzynastu serotypów zawartych w szczepionce. Odpowiedź immunologiczna w odniesieniu do serotypu 3 po podaniu dawki 
uzupełniającej nie wzrosła ponad poziom obserwowany po cyklu szczepień u niemowląt; znaczenie kliniczne tej obserwacji w odniesieniu do indukcji pamięci immunologicznej wobec serotypu 3 nie jest 
znane (patrz punkt 5.1). Odsetek dzieci, u których uzyskano indukcję aktywnych biologicznie przeciwciał (miano OPA ≥1:8) wobec serotypów 1, 3 i 5 był wysoki. Jednakże średnie geometryczne miana 
w teście OPA (GMTs) były niższe niż te przeciw pozostałym dodatkowym serotypom obecnym w szczepionce; znaczenie kliniczne tej obserwacji w odniesieniu do zapewnienia skuteczności jest nieznane 
(patrz punkt 5.1). Na podstawie ograniczonych danych wykazano, że produkt Prevenar 7-walentny (podstawowy cykl szczepienia obejmujący 3 dawki) powoduje powstanie odpowiedniej odpowiedzi 
immunologicznej u niemowląt z niedokrwistością sierpowatą, przy profilu bezpieczeństwa podobnym do obserwowanego w grupie o niskim ryzyku (patrz punkt 5.1). Dzieci poniżej 2. roku życia powinny 
otrzymać odpowiednią dla wieku liczbę dawek szczepionki Prevenar 13 (patrz punkt 4.2). Zastosowanie tej skoniugowanej szczepionki pneumokokowej nie zastępuje podawania 23-walentnych 
szczepionek pneumokokowych dzieciom ≥2. roku życia z chorobami (takimi jak: niedokrwistość sierpowata, brak śledziony, zakażenie HIV, choroba przewlekła lub niedobór odporności) klasyfikującymi je 
w grupie podwyższonego ryzyka choroby inwazyjnej spowodowanej przez Streptococcus pneumoniae. Jeżeli jest to zalecane, dzieci w wieku ≥ 24 miesięcy z grupy wysokiego ryzyka, wcześniej szczepione 
produktem Prevenar 13, powinny otrzymać 23-walentną szczepionkę pneumokokową. Odstęp pomiędzy podaniem 13-walentnej skoniugowanej szczepionki pneumokokowej (Prevenar 13) 
i  23walentnej szczepionki pneumokokowej polisacharydowej nie powinien być krótszy niż 8 tygodni. Brak jest danych stwierdzających czy zastosowanie 23-walentnej szczepionki pneumokokowej 
polisacharydowej u dzieci dotychczas nieszczepionych lub szczepionych produktem Prevenar 13 może powodować zmniejszoną odpowiedź immunologiczną na kolejne dawki produktu Prevenar 13. 
Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek podstawowego cyklu szczepienia 
bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodniu ciąży), szczególnie dotyczy to niemowląt, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści 
wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać. Ze względu na serotypy szczepionki można się spodziewać, iż ochrona przed zapaleniem ucha 
środkowego będzie mniejsza niż ochrona przed chorobą inwazyjną. Ze względu na to, że zapalenie ucha środkowego wywoływane jest przez liczne drobnoustroje, inne niż serotypy pneumokokowe 
występujące w szczepionce, należy wziąć pod uwagę, iż ochrona przed zapaleniem ucha środkowego może być mniejsza (patrz punkt 5.1). Podczas jednoczesnego podawania szczepionki Prevenar 13 
z Infanrix hexa (DTPa-HBV-IPV/Hib), częstość występowania gorączki była podobna do tej, obserwowanej po jednoczesnym podaniu szczepionki Prevenar (7-walentnej) ze szczepionką Infanrix hexa (patrz 
punkt 4.8). W przypadku jednoczesnego podawania szczepionki Prevenar 13 i szczepionki Infanrix hexa obserwowano zwiększoną częstość zgłaszania drgawek (z gorączką lub bez gorączki) oraz epizodów 
hipotoniczno-hiporeaktywnych (patrz punkt 4.8). Leczenie przeciwgorączkowe należy rozpocząć zgodnie z lokalnymi zaleceniami terapeutycznymi w przypadku dzieci z chorobami drgawkowymi lub 
z  drgawkami gorączkowymi w  wywiadzie, i  u  wszystkich dzieci otrzymujących Prevenar 13 jednocześnie ze szczepionkami zawierającymi pełnokomórkowy składnik krztuścowy.  4.5 Interakcje 
z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Niemowlęta i dzieci w wieku od 6 tygodni do 5 lat Prevenar 13 można podawać jednocześnie z następującymi szczepionkami, 
zarówno monowalentnymi jak i skojarzonymi: szczepionką przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi – acelularną lub pełnokomórkową, szczepionką przeciw Haemophilus influenzae typu b, inaktywowaną 
szczepionką przeciw polio, szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wskazówki dotyczące szczepionki Infanrix hexa, patrz punkt 4.4), szczepionką przeciw meningokokom typu C, 
szczepionką przeciw odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej i  szczepionką przeciw rotawirusom. Prevenar  13 można również podawać jednocześnie z  polisacharydową szczepionką przeciwko 
meningokokom grup serologicznych A, C, W i Y skoniugowaną z toksoidem tężcowym dzieciom w wieku od 12 do 23 miesięcy, które były wcześniej odpowiednio zaszczepione szczepionką Prevenar 13 
(zgodnie z lokalnymi zaleceniami). Dane z badań klinicznych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, oceniające wpływ profilaktycznego zastosowania leków przeciwgorączkowych (ibuprofenu 
i paracetamolu) na odpowiedź immunologiczną na szczepionkę Prevenar 13, sugerują, że podanie paracetamolu jednocześnie lub w dniu szczepienia, może osłabić odpowiedź immunologiczną na 
szczepionkę Prevenar 13 po zastosowaniu podstawowego cyklu szczepienia. Odpowiedź na dawkę uzupełniającą podaną w wieku 12 miesięcy pozostaje bez zmian. Znaczenie kliniczne tej obserwacji nie 
jest znane. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat Obecnie brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania z innymi szczepionkami. Dorośli w wieku od 18 do 49 lat Brak danych dotyczących 
jednoczesnego stosowania z innymi szczepionkami. Dorośli w wieku 50 lat i starsi Prevenar 13 można podawać równocześnie z sezonową trójwalentną inaktywowaną szczepionką przeciw grypie (TIV). 
W dwóch badaniach przeprowadzonych u osób dorosłych w wieku 50-59 lat oraz 65 lat i starszych wykazano, że Prevenar 13 może być podawany jednocześnie z trójwalentną inaktywowaną szczepionką 
przeciw grypie (TIV). Odpowiedź na wszystkie trzy antygeny TIV była porównywalna w przypadku kiedy szczepionka TIV była podana osobno, jak i równocześnie ze szczepionką Prevenar 13. W przypadku 
jednoczesnego podania szczepionki Prevenar 13 ze szczepionką TIV, odpowiedź immunologiczna na Prevenar 13 była mniejsza w porównaniu do podania szczepionki Prevenar 13 osobno, jednakże nie 
zaobserwowano długoterminowego wpływu na stężenia krążących przeciwciał. W trzecim badaniu u osób dorosłych w wieku 50–93 lat wykazano, że szczepionka Prevenar 13 może być podawana 
jednocześnie z czterowalentną inaktywowaną szczepionką przeciwko grypie sezonowej (QIV). Odpowiedź immunologiczna na wszystkie cztery szczepy QIV nie była niższa, gdy szczepionka Prevenar 13 
była podawana jednocześnie ze szczepionką QIV w porównaniu do podawania samej szczepionki QIV. Odpowiedź immunologiczna na szczepionkę Prevenar 13 nie była niższa, gdy szczepionka Prevenar 13 
była podawana jednocześnie ze szczepionką QIV w porównaniu do podawania samej szczepionki Prevenar 13. Podobnie jak w przypadku jednoczesnego podawania ze szczepionkami trójwalentnymi, 
odpowiedź immunologiczna na niektóre serotypy pneumokoków była niższa, gdy obie szczepionki były podawane jednocześnie. Jednoczesne podawanie z innymi szczepionkami nie zostało zbadane. 
Różne szczepionki parenteralne należy zawsze podawać w różne miejsca szczepienia. Równoczesne podanie szczepionki Prevenar 13 z 23-walentną polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom 
nie zostało zbadane. W badaniach klinicznych, w których Prevenar 13 został podany 1 rok po podaniu 23-walentnej polisacharydowej szczepionki przeciw pneumokokom, odpowiedź immunologiczna na 
wszystkie serotypy była mniejsza, w porównaniu do sytuacji, w której Prevenar 13 był podany osobom wcześniej niezaszczepionym 23-walentną polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom. 
Kliniczne znaczenie tej obserwacji nie jest znane. 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i  laktację Ciąża Brak danych dotyczących stosowania szczepionki przeciw pneumokokom 13-walentnej 
skoniugowanej u kobiet w okresie ciąży. Z tego powodu zaleca się unikanie stosowania produktu Prevenar 13 w czasie ciąży. Karmienie piersią Nie wiadomo, czy szczepionka przeciw pneumokokom 
13-walentna skoniugowana przenika do mleka ludzkiego. Płodność Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). 4.7 
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Prevenar 13 nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 
Jednak niektóre z  objawów wymienionych w  punkcie  4.8 „Działania niepożądane” mogą tymczasowo wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i  obsługiwania maszyn. 4.8 Działania 
niepożądane Analiza częstości zgłoszonych działań niepożądanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu wskazuje na zwiększone ryzyko występowania drgawek (z gorączką lub bez 
gorączki) oraz epizodów hipotoniczno-hiporeaktywnych w przypadku grup zgłaszających stosowanie szczepionki Prevenar 13 wraz ze szczepionką Infanrix hexa w porównaniu z grupami zgłaszającymi 
stosowanie samej szczepionki Prevenar 13. Działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu szczepionki do obrotu we wszystkich grupach wiekowych zostały 
wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów, ze zmniejszającą się częstością i nasileniem. Częstość występowania została określona następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 
do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 
Niemowlęta i dzieci w wieku od 6 tygodni do 5 lat Bezpieczeństwo stosowania szczepionki oceniano w kontrolowanych badaniach klinicznych, w których podano 14267 dawek szczepionki 4429 zdrowym 
niemowlętom; pierwszą dawkę w  wieku od 6 tygodni i  dawkę uzupełniającą w  wieku 11-16 miesięcy. We wszystkich badaniach z  udziałem niemowląt Prevenar 13 podawano równocześnie ze 
szczepionkami zalecanymi w  okresie dziecięcym (patrz punkt 4.5). Oceniano także bezpieczeństwo u  354 dzieci (w  wieku od 7 miesięcy do 5 lat), które nie były wcześniej szczepione. Najczęściej 
opisywanymi działaniami niepożądanymi u dzieci w wieku od 6 tygodni do 5 lat były reakcje w miejscu szczepienia, gorączka, drażliwość, zmniejszenie apetytu oraz senność i (lub) bezsenność.  W badaniu 
klinicznym u niemowląt zaszczepionych w 2., 3. i 4. miesiącu życia, gorączkę ≥ 38°C zgłaszano częściej wśród niemowląt, które otrzymały szczepionkę Prevenar (7-walentną) jednocześnie z Infanrix hexa 
(28,3% do 42,3%), niż u niemowląt, które otrzymały tylko Infanrix hexa (15,6% do 23,1%). Po szczepieniu przypominającym w 12.-15. miesiącu, gorączka ≥ 38°C występowała u 50,0% niemowląt, 
które otrzymały szczepionkę Prevenar (7-walentną) oraz Infanrix hexa w tym samym czasie, w porównaniu do 33,6% niemowląt, które otrzymały tylko Infanrix hexa. Reakcje te miały w większości 
umiarkowane nasilenie (gorączka ≤ 39°C) oraz były przemijające. U dzieci w wieku powyżej 12 miesięcy obserwowano większą częstość reakcji w miejscu szczepienia, niż u niemowląt po podstawowym 
cyklu szczepień produktem Prevenar 13. Działania niepożądane z badań klinicznych W badaniach klinicznych profil bezpieczeństwa produktu Prevenar 13 był podobny do produktu Prevenar. Obserwowane 
w  badaniach klinicznych produktu Prevenar 13 działania niepożądane zostały podzielone z  uwzględnieniem częstości występowania: Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: reakcje 
nadwrażliwości, w tym obrzęk twarzy, duszność, skurcz oskrzeli Zaburzenia układu nerwowego: Niezbyt często: drgawki (w tym drgawki gorączkowe) Rzadko: epizody hipotoniczno-hiporeaktywne 
Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo często: zmniejszenie apetytu Często: wymioty; biegunka Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Często: wysypka Niezbyt często: pokrzywka lub wysypka o charakterze 
pokrzywki Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo często: gorączka; drażliwość; rumień w miejscu szczepienia, stwardnienie/obrzęk lub ból/tkliwość; senność; niespokojny sen; rumień 
w miejscu szczepienia lub stwardnienie/obrzęk o średnicy 2,5-7 cm (po podaniu dawki uzupełniającej i u starszych dzieci [w wieku 2-5 lat]) Często: gorączka > 39°C; tkliwość w miejscu szczepienia 
upośledzająca ruch kończyny (z powodu bólu); rumień w miejscu szczepienia lub stwardnienie/obrzęk o średnicy 2,5-7 cm (po podaniu cyklu szczepienia u niemowląt) Niezbyt często: rumień w miejscu 
szczepienia, stwardnienie/obrzęk o średnicy ponad 7 cm; płacz Dodatkowa informacja dotycząca szczególnych grup wiekowych: Bezdech u niemowląt przedwcześnie urodzonych (≤ 28. tygodnia ciąży) 
(patrz punkt 4.4). Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat Bezpieczeństwo stosowania zostało ocenione u 592 dzieci (294 dzieci w wieku od 5 do 10 lat, które uprzednio były szczepione co najmniej jedną 
dawką szczepionki Prevenar oraz u 298 dzieci w wieku od 10 do 17 lat, które nie otrzymały szczepionki przeciw pneumokokom). Najczęściej występujące działania niepożądane u dzieci i młodzieży w wieku 
od 6 do 17 lat to: Zaburzenia układu nerwowego: Często: bóle głowy Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo często: zmniejszenie apetytu Często: wymioty; biegunka Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Często: 
wysypka; pokrzywka lub wysypka o charakterze pokrzywki Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo często: drażliwość; rumień w miejscu szczepienia; stwardnienie/obrzęk lub ból/tkliwość; 
senność; niespokojny sen; tkliwość w miejscu szczepienia (w tym upośledzająca ruch) Często: gorączka Inne działania niepożądane wcześniej obserwowane u niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni do 
5 lat mogą również dotyczyć tej grupy wiekowej, choć nie zostały zaobserwowane w tym badaniu, ze względu na małą liczbę uczestników. Dodatkowa informacja dotycząca szczególnych grup pacjentów 
U dzieci i młodzieży z niedokrwistością sierpowatą, zakażonych wirusem HIV lub po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku częstość występowania reakcji niepożądanych jest podobna, 
z wyjątkiem bólu głowy, wymiotów, biegunki, gorączki, zmęczenia oraz bólu stawów i mięśni, które występowały bardzo często. Dorośli w wieku ≥ 18 lat i osoby w podeszłym wieku Bezpieczeństwo 
stosowania szczepionki oceniono w 7 badaniach klinicznych obejmujących 91593 osób dorosłych w wieku od 18 do 101 lat. Prevenar 13 podano 48806 osobom dorosłym; 2616 (5,4%) w wieku od 50 do 
64 lat oraz 45291 (92,8%) w wieku 65 lat i starszym. Jedno z 7 badań obejmowało grupę dorosłych (n = 899) w wieku od 18 do 49 lat, którzy otrzymali szczepionkę Prevenar 13 oraz nie byli wcześniej 
szczepieni 23-walentną polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom. Spośród osób, które otrzymały Prevenar  13, 1916 osób dorosłych było wcześniej zaszczepionych 23-walentną 
polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom, co najmniej 3 lata przed badaniem, a 46890 nie było szczepionych 23-walentną polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom. Tendencja 
w kierunku występowania mniejszej częstości działań niepożądanych była związana ze starszym wiekiem; osoby powyżej 65 lat (niezależnie od tego, czy były wcześniej szczepione) zgłaszały mniej działań 
niepożądanych niż młodsze osoby dorosłe. Reakcje niepożądane występowały najczęściej u  najmłodszych dorosłych, czyli u  osób w  wieku od 18 do 29 lat. Ogólnie, kategorie częstości działań 
niepożądanych były podobne we wszystkich grupach wiekowych, z wyjątkiem częstości występowania wymiotów, które u osób dorosłych w wieku od 18 do 49 lat występowały bardzo często (≥1/10), 
a w innych grupach wiekowych często (≥1/100 to < 1/10) oraz gorączki, która występowała bardzo często u osób dorosłych wieku od 18 do 29 lat, a w pozostałych grupach wiekowych występowała 
często. Silny ból/tkliwość w miejscu szczepienia i znaczne upośledzenie ruchu ręką występowały bardzo często u osób w wieku od 18 do 39 lat oraz często w pozostałych grupach wiekowych. Działania 
niepożądane z  badań klinicznych W  6 badaniach klinicznych spodziewano się wystąpienia reakcji miejscowych i  zdarzeń układowych codziennie po każdym szczepieniu przez 14 dni, a  przez 7 dni 
w  pozostałym badaniu. Podane poniżej częstości występowania są oparte na działaniach niepożądanych, które oceniano w  badaniach klinicznych produktu Prevenar 13 osób dorosłych: Zaburzenia 
metabolizmu i odżywiania: Bardzo często: zmniejszenie apetytu Zaburzenia układu nerwowego: Bardzo często: bóle głowy Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo często: biegunka; wymioty (u osób dorosłych 
w wieku od 18 do 49 lat) Często: wymioty (u osób dorosłych w wieku 50 lat i starszych) Niezbyt często: nudności Zaburzenia układu immunologicznego: Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, w tym 
obrzęk twarzy, duszność, skurcz oskrzeli Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Bardzo często: wysypka Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo często: dreszcze; zmęczenie; rumień w miejscu 
szczepienia; stwardnienie/obrzęk w miejscu szczepienia; ból/tkliwość w miejscu szczepienia (silny ból/tkliwość w miejscu szczepienia występowały bardzo często u osób dorosłych w wieku od 18 do 39 
lat); upośledzony ruch ręką (znaczne upośledzenie ruchu ręką występowało bardzo często u osób w wieku od 18 do 39 lat) Często: gorączka (bardzo często u osób dorosłych w wieku od 18 do 29 lat) Niezbyt 
często: powiększenie węzłów chłonnych w okolicy miejsca szczepienia Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Bardzo często: ból stawów; ból mięśni Ogólnie, nie zaobserwowano znaczących 
różnic w  częstości występowania działań niepożądanych podczas podawania produktu Prevenar 13 osobom dorosłym szczepionym wcześniej polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom. 
Dodatkowa informacja dotycząca szczególnych grup pacjentów U dorosłych zakażonych wirusem HIV częstość występowania reakcji niepożądanych jest podobna, z wyjątkiem gorączki oraz wymiotów, 
które występowały bardzo często, i nudności, które występowały często. U dorosłych po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku częstość występowania reakcji niepożądanych jest podobna, 
z wyjątkiem gorączki oraz wymiotów, które występowały bardzo często. Obserwowano większą częstość występowania niektórych spodziewanych reakcji układowych podczas jednoczesnego podawania 
produktu Prevenar 13 z trójwalentną inaktywowaną szczepionką przeciw grypie (TIV) w porównaniu do szczepionki TIV podawanej osobno (ból głowy, dreszcze, wysypka, zmniejszony apetyt, ból stawów 
i ból mięśni) lub do produktu Prevenar 13 podawanego osobno (ból głowy, zmęczenie, dreszcze, zmniejszony apetyt i ból stawów). Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu szczepionki Prevenar 
13 do obrotu Podane niżej działania niepożądane uznaje się za działania niepożądane produktu Prevenar 13; ponieważ pochodzą one ze zgłoszeń spontanicznych, ich częstość występowania nie może być 
określona i dlatego uznawana jest jako częstość nieznana. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: powiększenie węzłów chłonnych (w okolicy miejsca szczepienia) Zaburzenia układu immunologicznego: 
reakcje anafilaktyczne / rzekomoanafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny; obrzęk naczynioruchowy Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień wielopostaciowy Zaburzenia ogólne i stany w miejscu 
podania: pokrzywka w miejscu szczepienia; zapalenie skóry w miejscu szczepienia; świąd w miejscu szczepienia; zaczerwienienie Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu 
produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. 
Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 
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ampułkostrzykawki. Stwierdzono jednak przypadki przedawkowania produktu Prevenar 13 u niemowląt i dzieci, polegające na podaniu kolejnej dawki w krótszym niż zalecany okres w stosunku do 
poprzedniej dawki. Zazwyczaj, działania niepożądane występujące w  przypadku przedawkowania produktu Prevenar 13 były takie same, jak działania niepożądane obserwowane po zalecanych 
schematach szczepienia produktem Prevenar 13 u niemowląt i dzieci. 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionki, 
szczepionki pneumokokowe, kod ATC: J07AL02. Prevenar 13 zawiera 7 pneumokokowych polisacharydów otoczkowych zawartych w szczepionce Prevenar (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) i 6 dodatkowych 
polisacharydów (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A), skoniugowanych z białkiem nośnikowym CRM197. Obciążenie chorobą Niemowlęta i dzieci w wieku od 6 tygodni do 5 lat W oparciu o obserwacje rozkładu serotypów 
występujących w  Europie, przeprowadzone przed wprowadzeniem produktu Prevenar do lecznictwa, szacuje się, że Prevenar 13 pokrywa około 73%-100% (w  zależności od kraju) serotypów 
odpowiedzialnych za inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP) u dzieci w wieku poniżej 5 lat. W tej grupie wiekowej serotypy 1, 3, 5, 6A, 7F i 19A odpowiadają za 15,6% do 59,7% przypadków choroby 
inwazyjnej, w zależności od kraju, czasu badania i zastosowania produktu Prevenar. Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) to częsta choroba wieku dziecięcego o różnej etiologii. Bakterie mogą być 
przyczyną 60-70% epizodów klinicznych OZUŚ. S. pneumoniae jest najczęstszą przyczyną wszystkich bakteryjnych przypadków OZUŚ na całym świecie. Szacuje się, że Prevenar 13 pokrywa ponad 90% 
opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe serotypów odpowiedzialnych za IChP. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat U dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, częstość występowania choroby 
pneumokokowej jest mała, natomiast występuje zwiększone ryzyko zachorowalności i śmiertelności u tych pacjentów, u których występują współistniejące choroby. Osoby dorosłe w wieku ≥ 18 lat 
i  starsze Najczęstszą postacią kliniczną choroby pneumokokowej u  osób dorosłych jest zapalenie płuc. Zgłaszana zapadalność na pozaszpitalne zapalenie płuc (PZP) i  IChP w  Europie różni się 
w poszczególnych krajach, zwiększa się wraz z wiekiem po 50. roku życia i jest największa u osób w wieku ≥ 65 lat. Najczęstszą przyczyną PZP jest S. pneumoniae, odpowiadając szacunkowo za około 
30% wszystkich przypadków PZP wymagających hospitalizacji u osób dorosłych w krajach rozwiniętych. Najczęściej występującymi postaciami IChP u osób dorosłych są zapalenie płuc przebiegające 
z bakteriemią (około 80% przypadków IChP u osób dorosłych), bakteriemia o nieustalonym pochodzeniu i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W oparciu o dane dotyczące choroby pneumokokowej, 
uzyskane po wprowadzeniu produktu Prevenar, ale przed wprowadzeniem produktu Prevenar 13 do programów szczepień dzieci, serotypy pneumokokowe występujące w produkcie Prevenar 13 mogą 
odpowiadać za co najmniej od 50% do 76% (w zależności od kraju) przypadków wystąpienia IChP u osób dorosłych. Ryzyko występowania PZP i IChP u osób dorosłych zwiększa się także w przypadku 
występowania przewlekłych chorób podstawowych, takich jak anatomiczny lub czynnościowy brak śledziony, cukrzyca, astma oskrzelowa, przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego, płuc, nerek 
lub wątroby i jest największe u osób z obniżoną odpornością, na przykład w przypadku chorób nowotworowych układu krwiotwórczego lub zakażenia wirusem HIV. Immunogenność produktu Prevenar 
13 w badaniach klinicznych u niemowląt, dzieci i młodzieży Skuteczność szczepionki Prevenar 13 w zapobieganiu IChP nie była badana. Zgodnie z zaleceniami WHO ocena potencjalnej skuteczności 
w zapobieganiu IChP u niemowląt i młodszych dzieci oparta jest na porównaniu odpowiedzi immunologicznej w odniesieniu do siedmiu serotypów zawartych zarówno w szczepionce Prevenar 13, jak 
i  w  szczepionce Prevenar, której skuteczność ochronną udowodniono wcześniej (skuteczność szczepionki Prevenar (7-walentnej) u  niemowląt i  dzieci, patrz poniżej). Badano również odpowiedź 
immunologiczną na dodatkowych 6 serotypów. Odpowiedź immunologiczna po podaniu trójdawkowego podstawowego cyklu szczepienia Badania kliniczne z  zastosowaniem różnych schematów 
szczepień zostały przeprowadzone w wielu krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, i obejmowały dwa randomizowane badania typu non-inferiority (Niemcy – podstawowy cykl szczepienia w 2., 
3., 4. miesiącu życia [006] i Stany Zjednoczone – podstawowy cykl szczepienia w 2., 4., 6. miesiącu życia [004]). W tych dwóch badaniach porównywano odpowiedź immunologiczną przy użyciu 
kryteriów, takich jak odsetek zaszczepionych, u których stężenie swoistych serotypowo przeciwciał IgG przeciw polisacharydom w surowicy wynosiło ≥0,35 µg/ml po upływie miesiąca od zakończenia 
szczepienia pierwotnego i porównanie średnich geometrycznych stężeń przeciwciał IgG (GMCs, ELISA); dodatkowo porównano miano przeciwciał w  teście OPA u pacjentów otrzymujących produkt 
Prevenar 13 i Prevenar. W przypadku dodatkowych sześciu serotypów wartości te zostały porównane z najsłabszą odpowiedzią wśród siedmiu wspólnych serotypów u zaszczepionych szczepionką Prevenar. 
Porównanie odpowiedzi immunologicznej (w oparciu o kryterium non-inferiority) w badaniu 006, podane na podstawie odsetka niemowląt, u których stężenie przeciwciał IgG w surowicy przeciw 
wszystkim serotypom szczepionkowym wynosiło ≥0,35 µg/ml, zostało przedstawione w Tabeli 1. W  badaniu 004 uzyskano podobne wyniki. Wykazano co najmniej równoważność odpowiedzi 
immunologicznej po zastosowaniu szczepionki Prevenar 13 (dolna granica 95% CI dla różnicy odsetka odpowiedzi na poziomie 0,35 µg/ml między grupami wyniosła >-10%) w odniesieniu do wszystkich 
wspólnych 7 serotypów, z wyjątkiem serotypu 6B w badaniu 006 i serotypów 6B i 9V w badaniu 004, przy czym różnica była niewielka. Dla wszystkich siedmiu wspólnych serotypów wykazano spełnienie 
kryteriów non-inferiority w odniesieniu do wyników średnich geometrycznych stężeń przeciwciał IgG (GMCs) mierzonych testem ELISA. Prevenar 13 indukuje wytworzenie porównywalnych, chociaż nieco 
niższych niż Prevenar, stężeń przeciwciał dla 7 wspólnych serotypów. Nie wiadomo, jakie jest znaczenie kliniczne tych różnic. Kryterium non-inferiority zostało spełnione w odniesieniu do 6 dodatkowych 
serotypów w oparciu o odsetek zaszczepionych niemowląt, u których stężenie przeciwciał IgG wyniosło ≥0,35 µg/ml oraz w oparciu o porównanie wyników średnich geometrycznych stężeń przeciwciał 
IgG (GMCs, ELISA) w  badaniu 006. Kryterium powyższe zostało również spełnione w  odniesieniu do 5 z  6 dodatkowych serotypów, z  wyjątkiem serotypu 3, w  badaniu 004. Odsetek pacjentów, 
otrzymujących szczepionkę Prevenar 13, u których stężenie przeciwciał IgG w surowicy wyniosło ≥0,35 µg/ml dla serotypu 3 wyniósł 98,2% (badanie 006) i 63,5% (badanie 004).
Tabela 1: Porównanie odsetka pacjentów, którzy po 3. dawce szczepionki uzyskali stężenie przeciwciał IgG przeciw polisacharydom pneumokokowym wynoszące 
≥ 0,35 μg/ml – badanie 006 

Serotypy Prevenar 13 % (N=282-285) Prevenar (7-walentny) % (N=277-279) Różnica (95% CI)
Serotypy – Prevenar (7-walentny)

4 98,2 98,2 0,0 (-2,5, 2,6)
6B 77,5 87,1 -9,6 (-16,0, -3,3)
9V 98,6 96,4 2,2 (-0,4, 5,2)
14 98,9 97,5 1,5 (-0,9, 4,1)

18C 97,2 98,6 -1,4 (-4,2, 1,2)
19F 95,8 96,0 -0,3 (-3,8, 3,3)
23F 88,7 89,5 -0,8 (-6,0, 4,5)

Dodatkowe serotypy w Prevenar 13
1 96,1 87,1* 9,1 (4,5, 13,9)
3 98,2 87,1 11,2 (7,0, 15,8)
5 93,0 87,1 5,9 (0,8, 11,1)

6A 91,9 87,1 4,8 (-0,3, 10,1)
7F 98,6 87,1 11,5 (7,4, 16,1)

19A 99,3 87,1 12,2 (8,3, 16,8)
* Serotyp w szczepionce Prevenar, dla którego odnotowano najniższy odsetek odpowiedzi to serotyp 6B w badaniu 006 (87,1%).
Prevenar 13 indukował wytworzenie aktywnych biologicznie przeciwciał przeciw wszystkim 13 serotypom w badaniach 004 i 006. W odniesieniu do 7 wspólnych serotypów nie było różnic pomiędzy 
grupami w zakresie odsetka pacjentów, u których miano przeciwciał wyniosło w teście OPA ≥ 1:8. W odniesieniu do każdego z siedmiu wspólnych serotypów miano przeciwciał w teście OPA ≥ 1:8, po 
miesiącu od podania podstawowego cyklu szczepienia, osiągnęło odpowiednio >96% i >90% pacjentów otrzymujących szczepionkę Prevenar 13 w badaniu 006 i 004. W odniesieniu do każdego 
z dodatkowych 6 serotypów, produkt Prevenar 13 indukował wytworzenie miana przeciwciał w teście OPA ≥ 1:8 u 91,4% do 100% zaszczepionych po upływie miesiąca od zakończenia szczepienia 
podstawowego w badaniach 004/006. Średnie geometryczne mian aktywnych biologicznie przeciwciał (OPA) dla serotypów 1, 3 i 5 były niższe niż w przypadku pozostałych dodatkowych serotypów; 
znaczenie kliniczne tej obserwacji dla skuteczności ochrony nie jest znane. Odpowiedź immunologiczna po podaniu dwudawkowego podstawowego cyklu szczepienia u niemowląt Immunogenność 
po podaniu dwóch dawek szczepionki niemowlętom została udokumentowana w  czterech badaniach. Odsetek niemowląt, u  których stężenie przeciwciał IgG przeciw pneumokokowym 
polisacharydom otoczkowym wynosiło ³0,35 µg/ml po upływie miesiąca od podania drugiej dawki, wynosił od 79,6% do 98,5% w odniesieniu do 11 z 13 serotypów szczepionkowych. To progowe 
stężenie przeciwciał osiągnięto u mniejszego odsetka niemowląt w przypadku serotypu 6B (od 27,9% do 57,3%) i 23F (od 55,8% do 68,1%) we wszystkich badaniach, w których zastosowano schemat 
szczepienia w 2. i 4. miesiącu życia w porównaniu do 58,4% dla serotypu 6B i 68,6% dla serotypu 23F w badaniu, w którym zastosowano schemat szczepienia w 3. i 5. miesiącu życia. Po podaniu dawki 
uzupełniającej, odpowiedź immunologiczna świadcząca o pobudzeniu układu immunologicznego po zakończeniu dwudawkowego cyklu szczepienia, wystąpiła dla wszystkich serotypów zawartych 
w  szczepionce, w  tym 6B i  23F. W  badaniu prowadzonym w Wielkiej Brytanii odpowiedzi immunologiczne (OPA) były porównywalne dla wszystkich serotypów, w  tym 6B i  23F, w  ramionach 
z  zastosowaniem szczepionki Prevenar i  Prevenar 13, po zakończeniu pierwotnego cyklu szczepienia w  drugim i  czwartym miesiącu życia, i  podaniu dawki uzupełniającej w  12. miesiącu życia. 
W przypadku szczepionki Prevenar 13 odsetek zaszczepionych, u których uzyskano miano przeciwciał w teście OPA ≥1:8 wynosił co najmniej 87% po podaniu 2. dawki i co najmniej 93% po podaniu 
dawki uzupełniającej. Średnie geometryczne mian przeciwciał w teście OPA dla serotypów 1, 3 i 5 były niższe niż w przypadku pozostałych dodatkowych serotypów; znaczenie kliniczne tej obserwacji 
nie jest znane. Odpowiedź immunologiczna po podaniu dawki uzupełniającej, po dwudawkowym i trójdawkowym podstawowym schemacie szczepienia u niemowląt Po podaniu dawki uzupełniającej 
stężenie przeciwciał wzrosło w stosunku do poziomu przed podaniem dawki uzupełniającej w odniesieniu do wszystkich 13 serotypów. Stężenia przeciwciał po podaniu dawki uzupełniającej były 
wyższe dla 12 serotypów w porównaniu do tych, które osiągano po zakończeniu pierwotnego cyklu szczepienia. Świadczy to o indukowaniu pamięci immunologicznej. Po podaniu dawki uzupełniającej 
nie zaobserwowano wzrostu odpowiedzi immunologicznej wobec serotypu 3 ponad poziom obserwowany po zakończeniu pierwotnego cyklu szczepienia. Znaczenie kliniczne tej obserwacji 
w odniesieniu do indukowania pamięci immunologicznej wobec serotypu 3 jest nieznane. Odpowiedź anamnestyczna po podaniu dawki uzupełniającej po dwudawkowym i trójdawkowym schemacie 
szczepienia była porównywalna dla wszystkich 13 serotypów. U dzieci w wieku od 7. miesiąca życia do 5 lat, zastosowanie odpowiedniego do wieku schematu szczepienia (jak podano w punkcie 4.2) 
powoduje wytworzenie odpowiedzi anamnestycznej wobec każdego z 13 serotypów na poziomie co najmniej porównywalnym z tym uzyskiwanym po zakończeniu trójdawkowego cyklu szczepienia 
pierwotnego u niemowląt. Utrzymywanie się przeciwciał i pamięć immunologiczną oceniano w badaniu z udziałem zdrowych dzieci, którym podano jedną dawkę szczepionki Prevenar 13 po upływie 
co najmniej 2 lat od poprzedniego uodpornienia w postaci 4 dawek produktu Prevenar, trójdawkowego cyklu szczepienia niemowląt szczepionką Prevenar, po którym podano produkt Prevenar 13 
w wieku 12 miesięcy, albo 4 dawek szczepionki Prevenar 13. Jedna dawka produktu Prevenar 13 u dzieci w wieku około 3,4 lat - niezależnie od tego, czy były poprzednio szczepione szczepionką 
Prevenar czy Prevenar 13 - wywołała silną odpowiedź przeciwciał zarówno w  odniesieniu do 7 wspólnych serotypów, jak i  6 dodatkowych serotypów w  szczepionce Prevenar 13. Od momentu 
wprowadzenia 7-walentnej szczepionki Prevenar w roku 2000 nie pojawiły się dane z zakresu nadzoru epidemiologicznego chorób pneumokokowych, które wskazywałyby na zanikanie w miarę 
upływu czasu odporności wywołanej szczepionką Prevenar w  okresie niemowlęcym. Wcześniaki Bezpieczeństwo stosowania i  immunogenność produktu Prevenar  13 podanego w  2., 3., 4. i  12. 
miesiącu życia oceniono w grupie około 100 przedwcześnie urodzonych niemowląt (średni szacunkowy wiek ciążowy - 31 tygodni; zakres od 26 do 36 tygodni) i porównano z wynikami uzyskanymi 
w grupie około 100 niemowląt urodzonych w terminie (średni szacunkowy wiek ciążowy - 39 tygodni; zakres od 37 do 42 tygodni). Odpowiedzi immunologiczne w grupie wcześniaków oraz niemowląt 
urodzonych w  terminie porównano, wykorzystując odsetek pacjentów osiągających stężenie przeciwciał IgG wiążących polisacharydy pneumokokowe wynoszące ≥0,35  µg/ml po miesiącu od 
zakończenia pierwotnego cyklu szczepienia niemowląt. Jest to oparta na wytycznych WHO metoda porównań immunogenności szczepionki Prevenar 13 i Prevenar. W grupie wcześniaków u ponad 85% 
uzyskano stężenie przeciwciał IgG wiążących polisacharydy pneumokokowe wynoszące ≥0,35 µg/ml po miesiącu od zakończenia pierwotnego cyklu szczepienia niemowląt, z wyjątkiem serotypów 
5 (71,7%), 6A (82,7%) i 6B (72,7%). W przypadku tych 3 serotypów odsetek odpowiedzi wśród wcześniaków był istotnie niższy niż w grupie niemowląt urodzonych w terminie. Około miesiąc po 
podaniu dawki uzupełniającej, odsetek pacjentów w każdej grupie osiągających te same progowe wartości stężenia przeciwciał wynosił >97%, z wyjątkiem serotypu 3 (71% w grupie wcześniaków 
i 79% w grupie niemowląt urodzonych w terminie). Nie wiadomo czy u wcześniaków pamięć immunologiczna jest indukowana dla wszystkich serotypów. Ogólnie średnie geometryczne wartości 
stężeń (GMCs) przeciwciał IgG swoistych dla serotypu były niższe u wcześniaków niż u niemowląt urodzonych w terminie. Po zakończeniu pierwotnego cyklu szczepienia wartości OPA GMTs były 
podobne u wcześniaków w porównaniu do niemowląt urodzonych w terminie z wyjątkiem serotypu 5, który był niższy u wcześniaków. Po podaniu dawki uzupełniającej odpowiadającej dawce po 
zakończeniu pierwotnego cyklu szczepienia, wartości OPA GMTs były podobne lub niższe dla 4 serotypów (4, 14, 18C i 19F) i istotnie statystycznie wyższe dla 6 z 13 serotypów (1, 3, 5, 7F, 9V i 19A) 
u wcześniaków w porównaniu do 10 z 13 serotypów (1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 18C, 19A i 23F) u niemowląt urodzonych w terminie. Dzieci (12-59 miesięcy) całkowicie uodpornione szczepionką Prevenar 
(7-walentną) Po podaniu jednej dawki produktu Prevenar 13 dzieciom (12-59 miesięcy), które uznaje się za całkowicie uodpornione szczepionką Prevenar (7-walentną) (2- lub 3-dawkowe szczepienie 
podstawowe plus dawka uzupełniająca), odsetek dzieci osiągających stężenie IgG w surowicy krwi ≥0,35µg/ml i miana przeciwciał w teście OPA ≥1:8 wynosił co najmniej 90%. Jednakże, 3 spośród 
6 dodatkowych serotypów (serotypy 1, 5 i 6A) wykazywały niższe IgG GMC i GMT OPA w porównaniu z dziećmi, które otrzymały poprzednio co najmniej jedno szczepienie produktem Prevenar 13. Nie 
jest obecnie znane kliniczne znaczenie niższych wartości GMCs i  GMTs. Dzieci nieszczepione (12-23 miesiące) Badania z  udziałem dzieci (12 -23 miesiące) nieszczepionych produktem Prevenar 
(7-walentnym) wykazały, że konieczne były 2 dawki, aby osiągnąć stężenia IgG w surowicy dla serotypów 6B i 23F zbliżone do wartości osiąganych w schemacie trójdawkowym u niemowląt. Dzieci 
i młodzież w wieku od 5 do 17 lat W otwartym badaniu z udziałem 592 zdrowych dzieci i młodzieży, obejmującym dzieci chore na astmę (17,4%), które mogą być predysponowane do zakażenia 
pneumokokami, szczepionka Prevenar 13 indukowała odpowiedź immunologiczną przeciw wszystkim 13 serotypom. Pojedynczą dawkę szczepionki Prevenar 13 zastosowano u dzieci w wieku od 5 do 
10 lat, które uprzednio były szczepione co najmniej jedną dawką szczepionki Prevenar oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat, które nigdy nie były szczepione przeciw pneumokokom. W obu 
grupach, u dzieci od 5 do 10 lat oraz u dzieci i młodzieży od 10 do 17 lat, odpowiedź immunologiczna w odniesieniu do szczepionki Prevenar 13 nie była niższa niż w przypadku szczepionki Prevenar 
dla 7 wspólnych serotypów oraz w  stosunku do szczepionki Prevenar 13 dla 6 dodatkowych serotypów w  porównaniu do odpowiedzi immunologicznej uzyskanej po 4. dawce u  niemowląt 
szczepionych w wieku 2, 4, 6 oraz 12-15 miesięcy zgodnie z wynikami stężenia przeciwciał IgG w surowicy. U dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat wartości OPA GMTs 1 miesiąc po szczepieniu 
nie były niższe w odniesieniu do wartości OPA GMTs w grupie od 5 do 10 lat dla 12 z 13 serotypów (z wyjątkiem serotypu 3). Odpowiedź immunologiczna po podaniu podskórnym Podanie podskórne 
szczepionki Prevenar 13 zostało ocenione w badaniu nie-porównawczym w Japonii. W badaniu wzięło udział 185 zdrowych niemowląt i dzieci, które otrzymały 4 dawki w wieku 2, 4, 6 i 12-15 miesięcy. 
Badanie wykazało, że bezpieczeństwo oraz immunogenność były zasadniczo porównywalne do obserwacji z badań, w których Prevenar 13 był podawany domięśniowo. Skuteczność szczepionki 
Prevenar  13 Inwazyjna choroba pneumokokowa Dane opublikowane przez Public Health England pokazują, że cztery lata po wprowadzeniu szczepionki Prevenar podawanej w  dwudawkowym, 
podstawowym cyklu szczepień niemowląt z dawką przypominającą w drugim roku życia w Anglii i Walii odnotowano zmniejszenie o 98% (95% CI 95; 99) liczby przypadków choroby spowodowanej 
przez 7 serotypów obecnych w szczepionce, przy czym odsetek zaszczepionych wynosił 94%. Następnie cztery lata po wprowadzeniu szczepionki Prevenar 13 stwierdzono dodatkowe zmniejszenie 
zapadalności na IChP spowodowaną 7 serotypami występującymi w szczepionce Prevenar, która wynosiła od 76% w grupie dzieci w wieku poniżej 2 lat do 91% u dzieci w wieku 5–14 lat. Redukcja 
swoista dla każdego z 5 dodatkowych serotypów w szczepionce Prevenar 13 (nie zaobserwowano przypadków IChP spowodowanej serotypem 5) w poszczególnych grupach wiekowych została 
przedstawiona w Tabeli 2. Wynosiła ona od 68% (serotyp 3) do 100% (serotyp 6A) u dzieci w wieku poniżej 5 lat. Istotne zmniejszenie zapadalności stwierdzono także w starszych grupach wiekowych, 
które nie zostały zaszczepione szczepionką Prevenar 13 (efekt pośredni).
Tabela 2: Swoista dla serotypu liczba przypadków IChP i zmniejszenie zapadalności na tę chorobę w Anglii i Walii w latach 2013/14 w porównaniu z okresem 
2008/09–2009/10 (2008/10) w zależności od wieku

<5 lat 5 do 64 lat ≥65 lat

2008–10§ 2013/14§ Zmniejszenie zapadalnoś-
ci,% (95% CI*) 2008–10§ 2013/14§ Zmniejszenie zapadalności, 

% (95% CI*) 2008–10§ 2013/14§ Zmniejszenie zapadalności, 
% (95% CI*)

Dodatkowe serotypy w szczepionce Prevenar 13

1 59 (54) 5 (5) 91%
(98%; 68%)** 458 (382) 77 (71) 83%

(88%; 74%)** 102 (89) 13 (13) 87%
(94%; 72%)**

3 26 (24) 8 (8) 68%
(89%; 6%) 178 (148) 73 (68) 59%

(72%; 38%)** 256 (224) 143 (146) 44%
(57%; 27%)**

6A 10 (9) 0 (0) 100%
(100%; 62%)** 53 (44) 5 (5) 90%

(97%; 56%)** 94 (82) 5 (5) 95%
(99%; 81%)**

7F 90 (82) 8 (8) 91%
(97%; 74%)** 430 (361) 160 (148) 63%

(71%; 50%)** 173 (152) 75 (77) 56%
(70%; 37%)**

19A 85 (77) 7 (7) 91%
(97%; 75%)** 225 (191) 104 (97) 54%

(65%; 32%)** 279 (246) 97 (99) 65%
(75%; 53%)**

§ Skorygowane względem odsetka próbek poddanych serotypowaniu, brakujących danych dotyczących wieku, denominatora w porównaniu z okresem 2009/10 i trendu całkowitej 
liczby przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej do okresu 2009/10 (w późniejszym czasie nie stosowano korekcji względem trendu). * 95% CI powiększony w stosunku do 
rozkładu Poissona z uwagi na nadmierny rozrzut wynoszący 2,1 w modelowaniu danych dotyczących IChP z okresu 200006 przed wprowadzeniem szczepionki Prevenar. ** Przyjęto 
p< 0,005 w celu uwzględnienia serotypu 6A, w przypadku którego p = 0,002.

Zapalenie ucha środkowego (ZUŚ) W badaniu opublikownym i przeprowadzonym w  Izraelu udokumentowano wpływ szczepionki Prevenar 13 podawanej w 2-dawkowym, podstawowym cyklu 
szczepień z  dawką przypominającą w  drugim roku życia, na zapadalność na ZUŚ. Dokonano tego na podstawie danych dotyczących posiewów płynu pobranego z  ucha środkowego w  trakcie 
tympanocentezy u dzieci z ZUŚ w wieku poniżej 2 lat, zgromadzonych w ramach izraelskiego populacyjnego system nadzoru epidemiologicznego czynnego. 
Po wprowadzeniu szczepionki Prevenar, a następnie Prevenar 13, nastąpiło zmniejszenie zapadalności na ZUŚ z 2,1 do 0,1 przypadków na 1000 dzieci (96%) w przypadku serotypów szczepionki 
Prevenar i serotypu 6A, oraz z 0,9 do 0,1 przypadków na 1000 dzieci (89%) w przypadku pozostałych serotypów 1, 3, 5, 7F i 19A obecnych w szczepionce Prevenar 13. Roczna całkowita zapadalność 
na ZUŚ wywołane przez pneumokoki zmniejszyła się z 9,6 do 2,1 przypadków na 1000 dzieci (78%) pomiędzy lipcem 2004 (przed wprowadzeniem szczepionki Prevenar), a czerwcem 2013 (po 
wprowadzeniu szczepionki Prevenar 13). Zapalenie płuc W wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym prowadzonym we Francji, porównującym okresy przed i po zastąpieniu szczepionki Prevenar 
szczepionką Prevenar 13, stwierdzono zmniejszenie o 16% (z 2060 do 1725 przypadków) liczby wszystkich przypadków pozaszpitalnego zapalenia płuc (PZP) rozpoznanych na oddziałach ratunkowych 
u dzieci w wieku od 1 miesiąca do 15 lat. Liczba przypadków PZP z wysiękiem opłucnowym zmniejszyła się o 53% (z 167 do 79 przypadków) (p<0,001), a liczba potwierdzonych mikrobiologicznie 
przypadków pneumokokowego PZP o 63% (z 64 do 24 przypadków) (p<0,001). W drugim roku po wprowadzeniu szczepionki Prevenar 13 całkowita liczba przypadków PZP spowodowanych przez 
6 dodatkowych serotypów obecnych w tej szczepionce zmniejszyła się z 27 do 7 izolatów (74%). Zmniejszenie ilości przypadków zapalenia płuc było najbardziej widoczne w młodszych wiekowo 
grupach, odpowiednio 31,8% (z 757 do 516 przypadków) oraz 16,6% (z 833 do 695 przypadków) w grupach wiekowych <2 lat oraz od 2 do 5 lat. Zapadalność u starszych dzieci, w większości 
nieszczepionych (>5 lat) nie uległa zmianie w trakcie trwania badania. Na podstawie danych gromadzonych obecnie w ramach systemu nadzoru epidemiologicznego (lata 2004 do 2013) w celu 
udokumentowania wpływu szczepionki Prevenar, a w późniejszym okresie szczepionki Prevenar 13, podawanych w dwudawkowym cyklu podstawowym z dawką przypominającą w drugim roku 
życia, na występowanie PZP u dzieci w wieku poniżej 5 lat w południowym Izraelu stwierdzono, że po wprowadzeniu szczepionki Prevenar 13 nastąpiło zmniejszenie o 68% (95% CI 73; 61) liczby 

wizyt ambulatoryjnych i o 32% (95% CI 39; 22) liczby hospitalizacji z powodu pęcherzykowego PZP w porównaniu z okresem przed wprowadzeniem szczepionki Prevenar. Wpływ na nosicielstwo 
nosogardłowe W badaniu porejestracyjnym prowadzonym we Francji z udziałem dzieci cierpiących na ostre zapalenie ucha środkowego oceniano zmiany w nosicielstwie nosogardłowym serotypów 
pneumokoków po wprowadzeniu szczepionki Prevenar (7-walentnej), a następnie Prevenar 13. W porównaniu z Prevenarem, Prevenar 13 znacząco zredukował nosicielstwo nosogardłowe wobec 
6 dodatkowych serotypów (oraz serotypu 6C) łącznie oraz pojedynczych serotypów 6C, 7F, 19A. Redukcję nosicielstwa obserwowano również wobec serotypu 3 (2,5% w  porównaniu do 1,1%; 
p=0,1). Nie zaobserwowano nosicielstwa serotypów 1 i 5. Wpływ skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom na nosicielstwo nosogardłowe analizowano w randomizowanym badaniu 
prowadzonym w Izraelu metodą podwójnie ślepej próby, w którym niemowlętom w wieku 2, 4, 6 i 12 miesięcy podawano Prevenar 13 bądź Prevenar (7-walentny). W porównaniu z Prevenarem, 
Prevenar  13 znacząco redukował nowo diagnozowane zarażenia nosogardłowe 6 serotypami dodatkowymi (oraz serotypem 6C) łącznie oraz pojedynczymi serotypami 1, 6A, 6C, 7F, 19A. Nie 
obserwowano redukcji wobec serotypu 3, a w przypadku serotypu 5 nie można było ocenić wpływu ze względu na zbyt rzadkie występowanie kolonizacji. Dla 6 spośród 7 pozostałych wspólnych 
serotypów obserwowano podobny odsetek zakażeń w  obu grupach szczepionych, natomiast wobec serotypu 19F odnotowano znaczącą redukcję. W  tym badaniu udokumentowano redukcję 
serotypów S.pneumoniae 19A, 19F i 6A niewrażliwych na wiele antybiotyków. Redukcje te wahały się między 34% a 62% w zależności od serotypu i antybiotyku. Skuteczność ochronna szczepionki 
Prevenar (7-walentnej) u niemowląt i dzieci Skuteczność 7-walentnej szczepionki Prevenar była oceniana w dwóch dużych badaniach – Northern California Kaiser Permanente (NCKP) i w badaniu 
Finnish Otitis Media (FinOM). Oba badania były randomizowane, podwójnie zaślepione, z aktywną kontrolą, w których niemowlęta zostały zrandomizowane w taki sposób, że otrzymywały szczepionkę 
Prevenar lub szczepionkę kontrolną (NCKP, szczepionka przeciw meningokokom grupy C skoniugowana z  białkiem nośnikowym CRM197 [MnCC], FinOM, szczepionka przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B) w wieku 2, 4, 6 i 12-15 miesięcy. Wyniki skuteczności (w zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej, zapaleniu płuc, ostremu zapaleniu ucha środkowego) zostały 
przedstawione poniżej (Tabela 3).
Tabela 3: Podsumowanie skuteczności szczepionki Prevenar (7-walentnej)1

Test N VE2 95% CI
NCKP: IChP wywołana serotypami obecnymi w szczepionce3 30258 97% 85, 100
NCKP: zapalenia płuc ze zmienionym chorobowo obrazem klatki piersiowej w badaniu RTG 23746 35% 4, 56
NCKP: Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ)4 23746
Całkowita liczba przypadków 7% 4, 10
Nawracające OZUŚ (3 przypadki w ciągu 6 miesięcy lub 4 przypadki w ciągu roku) 9% 3, 15
Nawracające OZUŚ (5 przypadków w ciągu 6 miesięcy lub 6 przypadków w ciągu roku) 23% 7, 36
Zakładanie drenażu ucha środkowego 20% 2, 35
FinOM: Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) 1662
Całkowita liczba przypadków 6% -4, 16
Wszystkie przypadki OZUŚ wywołane przez pneumokoki 34% 21, 45
Przypadki OZUŚ wywołane przez serotypy obecne w szczepionce 57% 44, 67
1 Analiza per protocol. 2 Skuteczność szczepionki. 3 październik 1995 do 20 kwietnia 1999. 4 październik 1995 do 30 kwietnia 1998
Skuteczność szczepionki Prevenar (7-walentnej) Skuteczność 7-walentnej szczepionki Prevenar (zarówno bezpośrednia jak i  pośrednia) przeciw chorobie pneumokokowej była oceniana zarówno 
w odniesieniu do trójdawkowego, jak i dwudawkowego podstawowego schematu szczepienia niemowląt, z podaniem dawki uzupełniającej (Tabela 4). W związku z powszechnym stosowaniem szczepionki 
Prevenar częstość występowania IChP uległa ciągłemu i znaczącemu zmniejszeniu. Za pomocą metody przesiewowej ustalono, że szacunkowa ocena skuteczności swoistej dla serotypów szczepionkowych 
w przypadku 2 dawek podanych w 1. roku życia wynosiła w Wielkiej Brytanii odpowiednio 66% (-29, 91%) i 100% (25, 100%) dla serotypów 6B i 23F.
Tabela 4: Podsumowanie skuteczności szczepionki Prevenar (7-walentnej) w zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej
Kraj (rok wprowadzenia do obrotu) Zalecany schemat dawkowania Zmniejszenie częstości zachorowań, % 95% CI
Wielka Brytania (Anglia i Walia)1 (2006) 2., 4., + 13. miesiąc życia Serotypy szczepionkowe:

Dwie dawki podane w 1. roku życia: 85% 49, 95%
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) (2000)
Dzieci < 52

Dorośli ≥ 653

2., 4., 6., + 12.-15. miesiąc życia
Serotypy szczepionkowe: 98%
Wszystkie serotypy: 77%
Serotypy szczepionkowe: 76%
Wszystkie serotypy: 38%

97, 99%
73, 79%

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Kanada (Quebec)4 
(2004)

2., 4., + 12. miesiąc życia Wszystkie serotypy: 73%
Serotypy szczepionkowe:
2-dawkowy cykl szczepienia: 99%
Pełny cykl:100%

Nie dotyczy

92, 100%
82, 100%

1 Dzieci < 2 lat. Szacowana skuteczność szczepionki obliczona w czerwcu 2008 (metoda Broome). 2 Dane z roku 2005. 3 Dane z roku 2004. 4 Dzieci < 5 lat. Styczeń 2005-grudzień 
2007. Dane dotyczące całkowitej skuteczności dla schematu 2+1 nie są jeszcze dostępne. 

Ostre zapalenie ucha środkowego Po wprowadzeniu szczepionki Prevenar do powszechnego programu szczepień niemowląt obserwowano skuteczność stosowania schematu 3+1 w zapobieganiu 
ostremu zapaleniu ucha środkowego i zapaleniu płuc. W retrospektywnej analizie danych pochodzących z bazy ubezpieczeniowej w USA, odnotowano zmniejszenie o 42,7% (95% CI, 42,4-43,1%) 
częstości wizyt lekarskich spowodowanych OZUŚ i zmniejszenie ilości recept przepisywanych w związku z leczeniem OZUŚ o 41,9% u dzieci poniżej 2. roku życia, w porównaniu z okresem przed 
wprowadzeniem szczepionki (2004 wobec 1997-1999). W podobnej analizie odnotowano zmniejszenie częstości hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych związanych z zapaleniem płuc o różnej etiologii 
odpowiednio o 52,4% i 41,1%. Dla przypadków, które zdiagnozowano jako zapalenie płuc wywołane przez pneumokoki, zaobserwowane zmniejszenie częstości hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych 
u  dzieci poniżej 2. roku życia wynosiło odpowiednio 57,6% i  46,9%, w  porównaniu z  okresem przed wprowadzeniem szczepionki (2004 wobec 1997-1999). Chociaż nie można udowodnić 
bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego na podstawie tego rodzaju obserwacji, dane te wskazują, że szczepionka Prevenar odgrywa istotną rolę w  zmniejszeniu skali zachorowań na 
choroby śluzówkowe (OZUŚ, zapalenie płuc) w  populacji docelowej. Badanie skuteczności u  osób dorosłych w  wieku 65 lat i  starszych Skuteczność przeciwko PZP i  IChP spowodowanym przez 
pneumokoki typu szczepionkowego (TS) oceniano w prowadzonym w Holandii dużym, randomizowanym badaniu z zastosowaniem podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo 
(ang. Community-Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults, CAPiTA). 84496 osób w wieku 65 lat i starszych otrzymało jedną dawkę szczepionki Prevenar 13 lub placebo przy randomizacji 
w stosunku 1:1. Do badania CAPiTA włączono ochotników w wieku ≥ 65 lat, których charakterystyka demograficzna i zdrowotna może różnić się od osób pragnących zaszczepić się. Pierwszy przypadek 
zapalenia płuc (potwierdzony w zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej) wymagający hospitalizacji, stwierdzono u około 2% tej populacji (n=1814 pacjentów), z czego 329 przypadków stanowiły 
potwierdzone pneumokokowe PZP, a 182 przypadki pneumokokowe TS PZP w analizie per protocol i zmodyfikowanej analizie zgodnej z zamiarem leczenia (mITT). Skuteczność wykazano w odniesieniu 
do pierwszorzędowego i drugorzędowych punktów końcowych w populacji zgodnej z protokołem (tabela 5).
Tabela 5: Skuteczność szczepionki (VE, ang. vaccine efficacy) w odniesieniu do pierwszorzędowego i drugorzędowych punktów końcowych 
badania CAPiTA (populacja zgodna z protokołem)

Punkt końcowy oceny skuteczności
Przypadki Skuteczność  szczepi-

onki (%)
(95,2% CI)

Wartość pŁącznie Grupa otrzymująca 
Prevenar 13

Grupa otrzymująca 
placebo

Pierwszorzędowy punkt końcowy
Pierwszy epizod potwierdzonego PZP  
wywołanego przez pneumokoki TS 139 49 90 45,56

(21,82; 62,49) 0,0006

Drugorzędowe punkty końcowe
Pierwszy epizod potwierdzonego PZP BB/NI1 
wywołanego przez pneumokoki TS 93 33 60 45,00

(14,21; 65,31) 0,0067

Pierwszy epizod TS-IChP2 35 7 28 75,00
(41,06; 90,87) 0,0005

1 BB/NI – [dotyczy pozaszpitalnego zapalenia płuc] przebiegające bez bakteriemii / nieinwazyjne. 2 TS-IChP – inwazyjna choroba pneumokokowa spowodowana przez 
pneumokoki typu szczepionkowego
Działanie ochronne w odniesieniu do pierwszego epizodu PZP wywołanego przez pneumokoki TS, PZP BB/NI wywołanego przez pneumokoki TS i TS-IChP utrzymywało się w trakcie całego 4-letniego 
badania. Badanie to nie zostało zaprojektowane w celu wykazania skuteczności w podgrupach, a liczba uczestników w wieku ≥ 85 lat nie była wystarczająca do wykazania skuteczności w tej grupie 
wiekowej. Przeprowadzono analizę post hoc w celu oszacowania następujących istotnych dla zdrowia publicznego punktów końcowych odnoszących się do klinicznego PZP (które zgodnie z definicją 
zastosowaną w badaniu CAPiTA rozpoznawano na podstawie wywiadu i badania fizykalnego niezależnie od obecności zmian naciekowych w płucach stwierdzanych w badaniu radiologicznym czy 
wyników badań potwierdzających etiologię): skuteczności szczepionki (VE), zmniejszenia współczynnika zapadalności (IRR, ang. incidence rate reduction) oraz liczby osób wymagających szczepienia 
(NNV, ang. numer needed to vaccinate) (tabela 6). Wskaźnik IRR, określany również jako zapadalność możliwa do zapobieżenia szczepieniami, to liczba przypadków choroby, którym można zapobiegać 
za pomocą szczepionki na 100 000 osobolat obserwacji. W tabeli 6 wskaźnik NNV jest miarą określającą liczbę osób, które należy zaszczepić, aby zapobiec jednemu przypadkowi klinicznego PZP. 
Tabela 6: Skuteczność szczepionki (VE) w odniesieniu do klinicznego PZP*

Liczba epizodów
Skuteczność szczepionki1  % 
(95% CI) (wartość p w teście 

jednostronnym)

Zapadalność na 100 000 osobolat 
obserwacji  (PYO, ang. person-years of 

observation)

Zmniejszenie 
współczynnika 
zapadalności2 

(95% CI)

Liczba osób 
wymaga-

jących 
szczepienia3Prevenar 13 Placebo Prevenar 13 Placebo

Analiza 
wszystkich 
epizodów

1375 1495
8,1

(-0,6; 16,1)
(0,034)

819,1 891,2 72,2
(-5,3; 149,6) 277

Analiza 
pierwszego 
epizodu

1126 1214
7,3

(-0,4; 14,4)
(0,031)

670,7 723,7 53,0
(-2,7; 108,7) 378

*Pacjenci, u których występują co najmniej 2 spośród następujących objawów: kaszel; plwocina ropna, temperatura ciała > 38°C lub < 36,1°C; zapalenie płuc (rozpoznane na 
podstawie zmian osłuchowych); leukocytoza; stężenie białka C-reaktywnego > 3-krotności górnej granicy normy; hipoksemia – ciśnienie parcjalne tlenu <60 mm Hg podczas 
oddychania powietrzem atmosferycznym. 1 Do obliczenia VE zastosowano model regresji Poissona z efektami losowymi. 2 Na 100 000 osobolat obserwacji. IRR oblicza się jako 
częstość występowania w grupie otrzymującej placebo minus częstość występowania w grupie otrzymującej szczepionkę i jest ono matematycznie równoważne VE × częstość 
występowania w grupie otrzymującej placebo.  3 W oparciu o 5-letni okres ochrony. NNV nie jest wskaźnikiem, ale określa liczbę przypadków, którym można zapobiec dla danej licz-
by zaszczepionych osób. NNV uwzględnia również okres trwania badania klinicznego lub czas trwania ochrony i jest obliczany jako 1 podzielone przez iloczyn wartości zmniejszenia 
współczynnika zapadalności i czasu trwania ochrony (lub badania) {= 1 / (wartość zmniejszenia współczynnika zapadalności × czas trwania)}.
Badania immunogenności u dorosłych w wieku ≥18 lat i osób w podeszłym wieku U osób dorosłych nie określono wartości progowego stężenia swoistych dla serotypu przeciwciał IgG na szczepionkę 
polisacharydową przeciw pneumokokom, związanego z  ochroną organizmu. Do oceny potencjalnej skuteczności działania przeciwko inwazyjnej chorobie pneumokokowej i  zapaleniu płuc, we 
wszystkich kluczowych badaniach klinicznych zastosowano zastępczo swoisty dla serotypu test opsonofagocytozy (OPA). Obliczono średnie geometryczne miana (GMTs) przeciwciał mierzonych 
w  teście OPA, po upływie 1 miesiąca od każdego szczepienia. Miana przeciwciał w  teście OPA są wyrażone jako odwrotność najwyższego rozcieńczenia serum, które zmniejsza przeżywalność 
pneumokoków o co najmniej 50%. Kluczowe badania produktu Prevenar 13 miały na celu wykazanie, że funkcjonalne odpowiedzi przeciwciał mierzonych w teście OPA w odniesieniu do 13 serotypów 
nie są gorsze, a dla niektórych serotypów są nawet lepsze, w porównaniu z 12 wspólnymi serotypami licencjonowanej 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom [1, 3, 4, 
5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F], po upływie jednego miesiąca od podania szczepionki. Odpowiedź na serotyp 6A, który jest unikalny dla produktu Prevenar 13, oceniono poprzez wykazanie 
4-krotnego wzrostu swoistego miana przeciwciał w  teście OPA powyżej poziomu sprzed szczepienia. W  Europie i  USA przeprowadzono pięć badań klinicznych oceniających immunogenność 
szczepionki Prevenar 13 w różnych grupach wiekowych od 18 do 95 lat. Badania kliniczne produktu Prevenar 13 dostarczają obecnie danych dotyczących immunogenności u osób dorosłych w wieku 
18 lat i starszych, w tym również osób w wieku 65 lat i starszych, którym 5 lat przed włączeniem do badania podano jedną lub więcej dawek 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw 
pneumokokom. Każde badanie obejmowało zdrowe i immunokompetentne osoby dorosłe ze stabilnymi współistniejącymi chorobami predysponującymi do zakażeń pneumokokowych (tj. przewlekła 
choroba układu krążenia, przewlekła choroba płuc włączając astmę, zaburzenia czynności nerek i cukrzyca, przewlekła choroba wątroby, w tym alkoholowa marskość wątroby) oraz osoby dorosłe 
z czynnikami ryzyka tj. palenie i nadużywanie alkoholu. Immunogenność i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Prevenar 13 wykazano w badaniach z udziałem dorosłych osób w wieku 
18 lat i  starszych, włącznie z  osobami poprzednio szczepionymi polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom. Dorośli, którzy poprzednio nie byli szczepieni 23-walentną polisacharydową 
szczepionką przeciw pneumokokom W bezpośrednim badaniu porównawczym prowadzonym z udziałem dorosłych w wieku 60-64 lata, podawano jednorazową dawkę szczepionki Prevenar 13 lub 
23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom. W tym samym badaniu inna grupa dorosłych w wieku 50-59 lat i inna grupa dorosłych w wieku od 18 do 49 lat otrzymywały 
jednorazową dawkę produktu Prevenar 13. W Tabeli 7 porównano GMTs OPA po upływie 1 miesiąca od podania dawki, u osób w wieku 60-64 lata, które otrzymały jednorazową dawkę produktu 
Prevenar 13 lub 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom, oraz osób w wieku 50-59 lat, które otrzymały jednorazową dawkę produktu Prevenar 13. 
Tabela 7: GMTs OPA u osób w wieku 60-64 lat, które otrzymały Prevenar 13 lub 23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw 
pneumokokom (PPSV23) oraz osób w wieku 50-59 lat, które otrzymały Prevenar 13a,b,c

Prevenar 13 Prevenar 13 PPSV23 Prevenar 13
50-59 lat w stosunku  do 

60-64 lata

Prevenar 13 w stosunku  do 
PPSV23,

60-64 lata
50-59 lat

N=350-384
60-64 lata

N=359-404
60-64 lata

N=367-402
Serotyp GMT GMT GMT GMR (95% CI) GMR (95% CI)

1 200 146 104 1,4 (1,08, 1,73) 1,4 (1,10, 1,78)
3 91 93 85 1,0 (0,81, 1,19) 1,1 (0,90, 1,32)
4 2833 2062 1295 1,4 (1,07, 1,77) 1,6 (1,19, 2,13)
5 269 199 162 1,4 (1,01, 1,80) 1,2 (0,93, 1,62)

6A† 4328 2593 213 1,7 (1,30, 2,15) 12,1 (8,63, 17,08)
6B 3212 1984 788 1,6 (1,24, 2,12) 2,5 (1,82, 3,48)
7F 1520 1120 405 1,4 (1,03, 1,79) 2,8 (1,98, 3,87)
9V 1726 1164 407 1,5 (1,11, 1,98) 2,9 (2,00, 4,08)
14 957 612 692 1,6 (1,16, 2,12) 0,9 (0,64, 1,21)

18C 1939 1726 925 1,1 (0,86, 1,47) 1,9 (1,39, 2,51)
19A 956 682 352 1,4 (1,16, 1,69) 1,9 (1,56, 2,41)
19F 599 517 539 1,2 (0,87, 1,54) 1,0 (0,72, 1,28)
23F 494 375 72 1,3 (0,94, 1,84) 5,2 (3,67, 7,33)

Tabela 7: GMTs OPA u osób w wieku 60-64 lat, które otrzymały Prevenar 13 lub 23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw 
pneumokokom (PPSV23) oraz osób w wieku 50-59 lat, które otrzymały Prevenar 13a,b,c

Prevenar 13 Prevenar 13 PPSV23 Prevenar 13
50-59 lat w stosunku  do 

60-64 lata

Prevenar 13 w stosunku  do 
PPSV23,

60-64 lata
50-59 lat

N=350-384
60-64 lata

N=359-404
60-64 lata

N=367-402
Serotyp GMT GMT GMT GMR (95% CI) GMR (95% CI)

a Równoważność stwierdzano, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 0,5. b Odpowiedź określano jako wyższą w sposób statystycznie 
znaczący, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 1. c Dla serotypu 6A†, który występuje tylko w Prevenar 13, odpowiedź określano jako 
wyższą w sposób statystycznie znaczący, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 2.

U  osób w  wieku 60-64 lata wartości GMTs OPA dla produktu Prevenar 13 nie były gorsze niż GMTs OPA wywołane przez 23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw pneumokokom, 
w  odniesieniu do 12 serotypów wspólnych dla obu szczepionek. W  przypadku 9 serotypów wykazano, że miana przeciwciał w  teście OPA były większe w  sposób statystycznie znaczący u  osób 
otrzymujących Prevenar 13. U  osób w  wieku 50-59 lat wartości GMTs OPA dla wszystkich 13 serotypów w  szczepionce Prevenar  13 nie były gorsze niż odpowiedzi u  osób w  wieku 60-64  lata. 
W przypadku 9 serotypów odpowiedzi immunologiczne były związane z wiekiem i były wyższe w sposób statystycznie znaczący w grupie osób 50-59-letnich niż wśród osób w wieku 60-64 lata. 
U wszystkich osób dorosłych w wieku ≥ 50 lat, które otrzymały jednorazową dawkę produktu Prevenar 13, miana przeciwciał w teście OPA na serotyp 6A były wyższe w sposób statystycznie znaczący 
niż u osób w wieku ≥ 60 lat, które otrzymały jednorazową dawkę 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom. Po upływie jednego roku od zaszczepienia produktem Prevenar 
13 miana przeciwciał w teście OPA zmniejszyły się w porównaniu do jednego miesiąca od zaszczepienia, mimo to miana przeciwciał w teście OPA dla wszystkich serotypów pozostały na poziomie 
wyższym niż w punkcie początkowym. 

Wartości początkowe OPA GMT Wartości OPA GMT jeden rok po podaniu 
Prevenar 13

Dorośli w wieku 50-59 lat, którzy nie byli wcześniej zaszczepieni 23walentną 
szczepionką polisacharydową przeciw pneumokokom 5 - 45 20 – 1234
Dorośli w wieku 60-64 lata, którzy nie byli wcześniej zaszczepieni 23walentną 
szczepionką polisacharydową przeciw pneumokokom 5 - 37 19 – 733
W Tabeli 8 przedstawiono wartości GMTs OPA po 1 miesiącu od podania jednej dawki szczepionki Prevenar 13 u osób w wieku 18–49 lat i 60–64 lata.
Tabela 8: GMTs OPA u osób w wieku 18–49 lat i 60-64 lata, które otrzymały produkt Prevenar 13a,b

18–49 lat. N=836–866 60–64 lata. N=359–404 18–49 lat w stosunku do 60–64 lata 
Serotyp GMTb GMTb GMR (95% CIc)

1 353 146 2,4 (2,03; 2,87)
3 91 93 1,0 (0,84; 1,13)
4 4747 2062 2,3 (1,92; 2,76)
5 386 199 1,9 (1,55; 2,42)

6A 5746 2593 2,2 (1,84; 2,67)
6B 9813 1984 4,9 (4,13; 5,93)
7F 3249 1120 2,9 (2,41; 3,49)
9V 3339 1164 2,9 (2,34; 3,52)
14 2983 612 4,9 (4,01; 5,93)

18C 3989 1726 2,3 (1,91; 2,79)
19A 1580 682 2,3 (2,02; 2,66)
19F 1533 517 3,0 (2,44; 3,60)
23F 1570 375 4,2 (3,31; 5,31)

a Równoważność stwierdzano, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 0,5. b Odpowiedź określano jako wyższą w sposób statystycznie 
znaczący, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 1. c Przedziały ufności (ang. confidence interval, CI) dla GMR uzyskuje się przez odwrotne 
przekształcenie przedziału ufności obliczonego na podstawie rozkładu t-Studenta dla średniej różnicy logarytmów mierzonych wartości.
U osób dorosłych w wieku 18–49 lat wartości GMTs OPA dla wszystkich 13 serotypów, które zawiera szczepionka Prevenar 13, spełniały kryterium non-inferiority w stosunku do odpowiedzi po podaniu 
szczepionki Prevenar 13 u osób w wieku 60–64 lat. Po roku od podania szczepionki Prevenar 13 miana przeciwciał w teście OPA były niższe niż miesiąc po zaszczepieniu, jednak miana przeciwciał 
w teście OPA dla wszystkich serotypów utrzymywały się powyżej poziomu wyjściowego.

Wyjściowe wartości OPA GMT Wartości OPA GMT rok po podaniu szczepionki 
Prevenar 13

Osoby dorosłe w wieku 18–49 lat, którzy nie byli wcześniej szczepieni 23-walentną 
szczepionką polisacharydową przeciw pneumokokom od 5 do 186 od 23 do 2948

Osoby dorosłe, które poprzednio otrzymały 23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw pneumokokom Odpowiedzi immunologiczne na szczepionkę Prevenar 13 i  23-walentną szczepionkę 
polisacharydową przeciw pneumokokom porównywano w  bezpośrednim badaniu porównawczym u  osób w  wieku ≥  70  lat, które przyjęły jednorazową dawkę szczepionki polisacharydowej 
przeciw pneumokokom co najmniej 5 lat przed zaszczepieniem w ramach badania. W Tabeli 9 porównano GMTs OPA po upływie 1 miesiąca od przyjęcia dawki, u osób dorosłych w wieku ≥ 70 lat 
poprzednio zaszczepionych polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom, które otrzymały jednorazową dawkę produktu Prevenar 13 lub 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw 
pneumokokom. 
Tabela 9: GMTs OPA u osób w wieku ≥ 70 lat zaszczepionych pneumokokową szczepionką polisacharydową, które otrzymały Prevenar 13 lub 
23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw pneumokokom (PPSV23)a,b,c 

Prevenar 13. N=400-426 PPSV23. N=395-445 Prevenar OPA GMT w stosunku do PPSV23
Serotyp OPA GMT OPA GMT GMR (95% CI)

1 81 55 1,5 (1,17, 1,88)
3 55 49 1,1 (0,91, 1,35)
4 545 203 2,7 (1,93, 3,74)
5 72 36 2,0 (1,55, 2,63)

6A† 903 94 9,6 (7,00, 13,26)
6B 1261 417 3,0 (2,21, 4,13)
7F 245 160 1,5 (1,07, 2,18)
9V 181 90 2,0 (1,36, 2,97)
14 280 285 1,0 (0,73, 1,33)

18C 907 481 1,9 (1,42, 2,50)
19A 354 200 1,8 (1,43, 2,20)
19F 333 214 1,6 (1,17, 2,06)
23F 158 43 3,7 (2,69, 5,09)

a Równoważność stwierdzano, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 0,5. b Odpowiedź określano jako wyższą w sposób statystycznie 
znaczący, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 1. c Dla serotypu 6A†, który występuje tylko w Prevenar 13, odpowiedź określano jako 
wyższą w sposób statystycznie znaczący, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 2.
U osób dorosłych, które otrzymały szczepionkę polisacharydową przeciw pneumokokom co najmniej 5 lat przed udziałem w badaniu klinicznym, wartości GMTs OPA dla produktu Prevenar 13 nie były 
gorsze niż odpowiedzi na 23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw pneumokokom, w zakresie 12 wspólnych serotypów. W tym badaniu wykazano ponadto, że wartości GMTs OPA są wyższe 
w sposób statystycznie znaczący dla 10 spośród 12 wspólnych serotypów. Odpowiedzi immunologiczne na serotyp 6A były wyższe w sposób statystycznie znaczący po zaszczepieniu produktem 
Prevenar 13 niż 23-walentną szczepionką polisacharydową przeciw pneumokokom. 
U osób dorosłych w wieku 70 lat i starszych, które przyjmowały 23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw pneumokokom co najmniej 5 lat przed włączeniem do udziału w badaniu, miana 
przeciwciał w teście OPA po jednym roku od zaszczepienia w ramach badania zmniejszyły się w porównaniu z wartościami po jednym miesiącu od zaszczepienia, ale pozostały dla wszystkich serotypów 
wyższe od wartości w punkcie początkowym.

Wartości początkowe OPA GMT Wartości OPA GMT jeden rok po podaniu 
Prevenar 13

Dorośli w wieku ≥ 70 lat zaszczepieni 23walentną szczepionką polisacharydową 
przeciw pneumokokom co najmniej 5 lat przed badaniem 9 – 122 18 – 381

Odpowiedź immunologiczna w szczególnych grupach pacjentów U osób, u których występują opisane poniżej choroby, ryzyko choroby pneumokokowej jest zwiększone. Znaczenie kliniczne stężeń 
przeciwciał wywołanych podaniem produktu Prevenar 13 w tych szczególnych grupach pacjentów jest nieznane. Niedokrwistość sierpowata W jednoramiennym badaniu przeprowadzonym metodą 
otwartej próby we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Libanie, Egipcie i Arabii Saudyjskiej podano 2 dawki produktu Prevenar 13 w odstępie 6 miesięcy w 158-osobowej grupie dzieci i młodzieży 
z niedokrwistością sierpowatą w wieku od ≥ 6 lat do < 18 lat, którym podano wcześniej jedną lub więcej dawek 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciwko pneumokokom co najmniej 6 
miesięcy przed włączeniem do badania. Po pierwszym szczepieniu stężenie przeciwciał wywołane podaniem produktu leczniczego Prevenar 13, mierzone za pomocą wartości IgG GMCs, jak i wartości 
OPA GMTs, było statystycznie istotnie wyższe niż przed szczepieniem. Odpowiedź immunologiczna po drugiej dawce była porównywalna z odpowiedzią uzyskaną po pierwszej dawce. Rok po podaniu 
drugiej dawki stężenia przeciwciał mierzone zarówno za pomocą wartości IgG GMCs, jak i wartości OPA GMTs były wyższe niż przed podaniem pierwszej dawki produktu Prevenar 13, poza wartościami 
IgG GMCs dla serotypów 3 i 5, które były ilościowo porównywalne. Dodatkowe dane dotyczące immunogenności szczepionki Prevenar (7-walentnej): dzieci z niedokrwistością sierpowatą Immunogenność 
szczepionki Prevenar oceniono w wieloośrodkowym badaniu przeprowadzonym metodą otwartej próby, w którym uczestniczyło 49 dzieci z niedokrwistością sierpowatą. Dzieci zostały zaszczepione 
szczepionką Prevenar (3 dawki w odstępie miesiąca, począwszy od 2. miesiąca życia); 46 dzieci z  tej grupy otrzymało również 23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw pneumokokom 
w wieku 15–18 miesięcy. Po podstawowej immunizacji u 95,6% pacjentów stężenie przeciwciał wynosiło co najmniej 0,35 μg/ml w przypadku wszystkich siedmiu serotypów obecnych w produkcie 
Prevenar. Po podaniu szczepionki polisacharydowej zaobserwowano istotne zwiększenie stężenia przeciwciał przeciwko siedmiu serotypom, co sugeruje, że pamięć immunologiczna była dobrze 
zachowana. Zakażenie wirusem HIV Dzieci i dorośli nieszczepieni wcześniej szczepionką przeciw pneumokokom Dzieci i dorośli zakażeni wirusem HIV z CD4 ≥ 200 komórek/µl (średnio 717,0 komórek/
µl), wiremią < 50 000 kopii/ml (średnio 2090,0 kopii/ml) i brakiem aktywnej choroby związanej z AIDS, którzy nie byli wcześniej szczepieni szczepionką przeciw pneumokokom, otrzymali 3 dawki 
produktu Prevenar 13. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami następnie podano jedną dawkę 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom. Szczepionki były podawane w odstępach 
1  miesiąca. Odpowiedzi immunologiczne oceniano u  259–270  kwalifikujących się do oceny pacjentów po około 1  miesiącu od podania każdej dawki szczepionki. Po pierwszej dawce produktu 
Prevenar 13, stężenia przeciwciał mierzone zarówno za pomocą wartości IgG GMCs, jak i wartości OPA GMTs były statystycznie istotnie wyższe w stosunku do wartości przed szczepieniem. Po drugiej 
i trzeciej dawce produktu Prevenar 13 odpowiedź immunologiczna była porównywalna z odpowiedzią po pierwszej dawce lub od niej wyższa. Dorośli szczepieni wcześniej 23-walentną szczepionką 
polisacharydową przeciw pneumokokom Dorośli zakażeni wirusem HIV w wieku ≥ 18 lat z CD4 ≥ 200 komórek/µl (średnio 609,1 komórek/µl), wiremią < 50 000 kopii/ml (średnio 330,6 kopii/ml) 
i brakiem aktywnej choroby związanej z AIDS, którzy byli wcześniej szczepieni 23-walentną szczepionką polisacharydową przeciwko pneumokokom podaną co najmniej 6 miesięcy przed włączeniem 
do badania, otrzymali 3 dawki produktu Prevenar  13 — w  momencie włączenia do badania, a  następnie po 6 i  12 miesiącach od podania pierwszej dawki produktu Prevenar  13. Odpowiedzi 
immunologiczne oceniano u 231–255 kwalifikujących się do oceny pacjentów po około 1 miesiącu od podania każdej dawki szczepionki Prevenar 13. Po pierwszej dawce produktu Prevenar 13, stężenia 
przeciwciał mierzone za pomocą wartości IgG GMCs, jak i wartości OPA GMTs, były statystycznie istotnie wyższe w stosunku do wartości przed szczepieniem. Po drugiej i  trzeciej dawce produktu 
Prevenar  13 odpowiedź immunologiczna była porównywalna z  odpowiedzią po pierwszej dawce lub od niej wyższa. W  badaniu 162 pacjentów otrzymało wcześniej jedną dawkę 23-waletnej 
szczepionki polisacharydowej przeciwko pneumokokom, 143 pacjentów otrzymało wcześniej 2 dwie dawki i  26 pacjentów otrzymało wcześniej więcej niż 2 dawki 23-walentnej szczepionki 
polisacharydowej przeciwko pneumokokom. U  pacjentów, którzy otrzymali wcześniej dwie lub więcej dawek 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciwko pneumokokom stwierdzono 
podobną odpowiedź immunologiczną, jak u pacjentów, którzy otrzymali wcześniej jedną dawkę. Przeszczep komórek hematopoetycznych szpiku Dzieci i dorośli po allogenicznym przeszczepieniu 
komórek hematopoetycznych szpiku w wieku ≥ 2 lat z całkowitą remisją hematologiczną podstawowej choroby lub bardzo dobrą częściową remisją w przypadku chłoniaka i szpiczaka otrzymali trzy 
dawki produktu Prevenar 13 z odstępem przynajmniej 1 miesiąca między dawkami. Pierwszą dawkę podano od 3 do 6 miesięcy po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku. Czwartą dawkę 
(uzupełniającą) produktu Prevenar 13 podano 6 miesięcy po trzeciej dawce. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami 1 miesiąc po czwartej dawce produktu Prevenar 13 podano jedną dawkę 23-walentnej 
szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom. Odpowiedzi immunologiczne mierzone za pomocą wartości IgG GMCs oceniano u 168–211 kwalifikujących się do oceny pacjentów po około 
1 miesiącu po szczepieniu. Po każdej dawce produktu Prevenar 13 uzyskiwano podwyższone stężenia przeciwciał. Po czwartej dawce produktu Prevenar 13 odpowiedzi immunologiczne były istotnie 
podwyższone dla wszystkich serotypów w porównaniu ze stężeniami po trzeciej dawce. W tym badaniu nie mierzono mian aktywnych biologicznie przeciwciał (mian przeciwciał w teście OPA). 
5.2 Właściwości farmakokinetyczne Nie dotyczy. 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących 
bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym, tolerancji miejscowej oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniają szczególnego zagrożenia 
dla człowieka. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Sodu chlorek Kwas bursztynowy Polisorbat 80 Woda do wstrzykiwań Adiuwant, patrz punkt 2. 
6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.  6.3 Okres ważności 
3 lata 6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Nie zamrażać. Prevenar 13 przechowywany w temperaturze nieprzekraczającej 
25°C zachowuje stabilność przez cztery dni. Jeśli nie zostanie zużyty w tym okresie, Prevenar 13 należy zniszczyć. Powyższe dane przeznaczone są dla fachowego personelu medycznego, jako wytyczne 
postępowania w  przypadku wystąpienia przejściowych wahań temperatury. 6.5 Rodzaj i  zawartość opakowania 0,5  ml zawiesiny do wstrzykiwań w  ampułkostrzykawce (szkło typu I) 
z zatyczką tłoka (bezlateksowa guma chlorobutylowa) i wieczkiem ochronnym (bezlateksowa guma izoprenowo-bromobutylowa). Wielkość opakowania 1, 10 lub 50 ampułkostrzykawek z igłą lub bez 
igły. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w  obrocie. 6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i  przygotowania produktu leczniczego do 
stosowania Podczas przechowywania może powstać biały osad oraz przezroczysty supernatant. Nie oznacza to pogorszenia jakości produktu. Przed usunięciem powietrza ze strzykawki, należy 
dobrze wstrząsnąć szczepionką w celu uzyskania jednorodnej, białej zawiesiny. Przed podaniem szczepionki należy ocenić wzrokowo, czy w fiolce nie znajdują się ciała obce i (lub) nie wystąpiły zmiany 
właściwości fizycznych. W przypadku stwierdzenia takich zmian, szczepionki nie należy stosować. Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu 
leczniczego lub jego odpady, należy usunąć zgodnie z  lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG 
Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles Belgia 8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/09/590/001 EU/1/09/590/002 EU/1/09/590/003 EU/1/09/590/004 
EU/1/09/590/005 EU/1/09/590/006 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09 grudnia 2009 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 18 września 2014 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU 
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 25.11.2020 Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA) http://
www.ema.europa.eu. Pozwolenie wydane przez: Komisję Wspólnoty Europejskiej. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt leczniczy wydawany na receptę. Nie wszystkie wielkości 
opakowań muszą znajdować się w obrocie.



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)  2.  SKŁAD 
JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Polisacharyd pneumokokowy serotyp 11 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 31 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 41 2,2 
µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 51 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 6A1 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 6B1 4,4 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 7F1 2,2 
µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 9V1 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 141 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 18C1 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 
19A1 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 19F1 2,2 µg; Polisacharyd pneumokokowy serotyp 23F1 2,2 µg; 1 skoniugowany z białkiem nośnikowym CRM197, adsorbowany na fosforanie glinu. 
1 dawka (0,5 ml) zawiera około 32 µg białka nośnikowego CRM197 i 0,125 mg glinu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ 
FARMACEUTYCZNA Zawiesina do wstrzykiwań. Szczepionka jest jednorodną, białą zawiesiną. 4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Czynne uodpornienie 
przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu płuc i ostremu zapaleniu ucha środkowego wywoływanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae u niemowląt, dzieci i młodzieży od ukończenia 6. tygodnia 
do ukończenia 17. roku życia. Czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej i  zapaleniu płuc wywoływanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae u  dorosłych w  wieku ≥18 lat i  osób 
w  podeszłym wieku. Informacje dotyczące ochrony przeciw określonym serotypom pneumokokowym, patrz punkty 4.4 i  5.1. Stosowanie szczepionki Prevenar 13 powinno być ustalone zgodnie 
z oficjalnymi zaleceniami z uwzględnieniem ryzyka występowania choroby inwazyjnej i zapalenia płuc w różnych grupach wiekowych, chorób współistniejących, jak również danych epidemiologicznych 
o zmienności serotypów w różnych obszarach geograficznych. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Schematy szczepienia szczepionką Prevenar 13 powinny być oparte na oficjalnych zaleceniach. 
Dawkowanie Niemowlęta i dzieci w wieku od 6 tygodni do 5 lat Zaleca się, aby niemowlęta, które jako pierwszą dawkę otrzymały szczepionkę Prevenar 13 dokończyły cykl szczepienia produktem Prevenar 
13. Niemowlęta w wieku od 6 tygodni do 6 miesięcy Trójdawkowy podstawowy cykl szczepienia Zalecany cykl szczepienia obejmuje cztery dawki, każda po 0,5 ml. Podstawowy cykl szczepienia obejmuje 
trzy dawki, pierwsza dawka zwykle podawana w drugim miesiącu życia, a dawki następne przy zachowaniu odstępu przynajmniej 1 miesiąca pomiędzy dawkami. Pierwszą dawkę można podać już 
w wieku 6 tygodni. Czwartą dawkę (uzupełniającą) zaleca się pomiędzy 11. a 15. miesiącem życia. Dwudawkowy podstawowy cykl szczepienia Alternatywnie, jeżeli Prevenar 13 jest podawany w ramach 
obowiązującego programu szczepień niemowląt, można rozważyć zastosowanie 3-dawkowego schematu szczepienia, w którym podaje się dawki po 0,5 ml szczepionki. Pierwsza dawka może być podana 
od 2. miesiąca życia, druga dawka 2 miesiące później. Podanie dawki trzeciej (przypominającej) zaleca się pomiędzy 11. a 15. miesiącem życia (patrz punkt 5.1). Wcześniaki (< 37 tygodnia ciąży) 
U wcześniaków zalecany cykl szczepienia obejmuje cztery dawki, każda po 0,5 ml. Podstawowy cykl szczepienia niemowląt obejmuje trzy dawki, przy czym pierwszą dawkę podaje się w 2. miesiącu życia, 
a odstępy między kolejnymi dawkami powinny wynosić co najmniej miesiąc. Pierwszą dawkę można podać już w wieku 6 tygodni. Czwartą dawkę (uzupełniającą) zaleca się pomiędzy 11. a 15. miesiącem 
życia (patrz punkty 4.4 i 5.1). Dzieci, które nie były wcześniej szczepione i dzieci w wieku ≥ 7 miesięcy Niemowlęta w wieku 7-11 miesięcy Dwie dawki, każda po 0,5 ml przy zachowaniu odstępu 
przynajmniej 1 miesiąca pomiędzy dawkami. Trzecią dawkę zaleca się w drugim roku życia. Dzieci w wieku 12-23 miesięcy Dwie dawki, każda po 0,5 ml, przy zachowaniu odstępu przynajmniej 2 miesięcy 
pomiędzy dawkami (patrz punkt 5.1). Dzieci i młodzież w wieku 2-17 lat Jedna dawka 0,5 ml. Schemat szczepienia produktem Prevenar 13 u niemowląt i dzieci szczepionych wcześniej produktem Prevenar 
(7-walentnym) (Streptococcus pneumoniae serotypy 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F) Prevenar 13 zawiera 7 takich samych serotypów, jak te zawarte w produkcie Prevenar, przy zastosowaniu tego samego 
białka nośnikowego CRM197. U niemowląt i dzieci, które rozpoczęły cykl szczepienia produktem Prevenar, można zmienić szczepionkę na Prevenar 13 na każdym etapie schematu szczepienia. Młodsze 
dzieci (w wieku 12-59 miesięcy) całkowicie uodpornione szczepionką Prevenar (7-walentną) Młodsze dzieci, które uznaje się za całkowicie uodpornione szczepionką Prevenar (7-walentną), powinny 
otrzymać jedną dawkę 0,5 ml szczepionki Prevenar 13 w celu wywołania odpowiedzi immunologicznej na 6 dodatkowych serotypów. Dawkę tę należy podać co najmniej 8 tygodni po podaniu ostatniej 
dawki szczepionki Prevenar (7-walentnej) (patrz punkt 5.1). Dzieci i młodzież w wieku 5-17 lat  Dzieci w wieku od 5 do 17 lat mogą otrzymać jedną dawkę szczepionki Prevenar 13, jeżeli uprzednio były 
szczepione jedną dawką lub kilkoma dawkami szczepionki Prevenar. Tę dawkę szczepionki Prevenar 13 należy podać co najmniej 8 tygodni po podaniu ostatniej dawki szczepionki Prevenar (7-walentnej) 
(patrz punkt 5.1). Dorośli w  wieku ≥ 18 lat i  osoby w  podeszłym wieku Jedna dawka. Nie ustalono potrzeby ponownego szczepienia kolejną dawką szczepionki Prevenar 13. Jeżeli zastosowanie 
23-walentnej polisacharydowej szczepionki przeciw pneumokokom wydaje się być uzasadnione, to bez względu na wcześniejszy stan szczepienia przeciw pneumokokom, należy podać Prevenar 13 jako 
pierwszy (patrz punkty 4.5 i 5.1). Szczególne grupy pacjentów Osoby ze współistniejącymi chorobami predysponującymi do inwazyjnej choroby pneumokokowej (takimi jak niedokrwistość sierpowata 
lub zakażenie wirusem HIV), w tym osoby wcześniej szczepione jedną lub kilkoma dawkami 23-walentnej polisacharydowej szczepionki przeciwko pneumokokom, mogą otrzymać co najmniej jedną 
dawkę produktu Prevenar 13 (patrz punkt 5.1). W przypadku osób po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku zalecany cykl szczepienia obejmuje cztery dawki szczepionki Prevenar 13, każda 
po 0,5 ml. Podstawowy cykl obejmuje trzy dawki, przy czym pierwszą dawkę podaje się od 3 do 6 miesięcy po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku, a odstępy między kolejnymi dawkami 
powinny wynosić co najmniej miesiąc. Czwartą dawkę (uzupełniającą) zaleca się 6 miesięcy po trzeciej dawce (patrz punkt 5.1). Sposób podawania Szczepionkę należy wstrzykiwać domięśniowo. 
Preferowane miejsca wstrzyknięcia to przednio-boczna powierzchnia uda (mięsień obszerny boczny) u niemowląt oraz mięsień naramienny u dzieci i dorosłych. 4.3 Przeciwwskazania Nadwrażliwość 
na substancje czynne, na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub na toksoid błoniczy. Podobnie jak w przypadku innych szczepionek, podanie szczepionki Prevenar 13 należy 
odłożyć na późniejszy termin u pacjentów z ostrą chorobą przebiegającą z gorączką. Niewielka infekcja, taka jak przeziębienie, nie powinna jednak być powodem odroczenia szczepienia. 4.4 Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Produktu Prevenar 13 nie wolno podawać donaczyniowo. Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek parenteralnych, należy 
zabezpieczyć odpowiednie leki i nadzór medyczny na wypadek ewentualnego wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. Szczepionki nie należy podawać domięśniowo pacjentom 
z trombocytopenią lub z innym zaburzeniem krzepnięcia, które może stanowić przeciwwskazanie do wstrzyknięcia domięśniowego, ale można podać podskórnie, jeśli potencjalne korzyści ze szczepienia 
znacznie przeważają ryzyko (patrz punkt  5.1). Prevenar 13 zapewnia ochronę tylko przed serotypami Streptococcus pneumoniae, które są zawarte w  szczepionce, a  nie chroni przed innymi 
mikroorganizmami powodującymi chorobę inwazyjną, zapalenie płuc lub zapalenie ucha środkowego. Tak jak w przypadku innych szczepionek, Prevenar 13 może nie zapewnić wszystkim zaszczepionym 
osobom ochrony przed chorobą pneumokokową. Należy zwrócić się do właściwej organizacji krajowej, aby uzyskać aktualne dane epidemiologiczne dla danego kraju. U osób z zaburzoną odpowiedzią 
immunologiczną występującą z powodu leczenia immunosupresyjnego, wady genetycznej, zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) lub innych przyczyn, może nastąpić zmniejszenie 
produkcji przeciwciał w  odpowiedzi na szczepienie. Dostępne są dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i  immunogenności obejmujące ograniczoną liczbę osób cierpiących na niedokrwistość 
sierpowatą, zakażonych wirusem HIV lub po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku (patrz punkt 5.1). Nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i  immunogenności 
produktu Prevenar 13 u osób w  innych określonych grupach o obniżonej odporności (np. pacjenci z chorobą nowotworową lub zespołem nerczycowym); decyzję o szczepieniu należy podejmować 
indywidualnie. Niniejszy produkt leczniczy zawiera poniżej 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę tj. zasadniczo nie zawiera sodu. Niemowlęta i dzieci w wieku od 6 tygodni do 5 lat W badaniach klinicznych 
Prevenar 13 indukował odpowiedź immunologiczną w stosunku do wszystkich trzynastu serotypów zawartych w szczepionce. Odpowiedź immunologiczna w odniesieniu do serotypu 3 po podaniu dawki 
uzupełniającej nie wzrosła ponad poziom obserwowany po cyklu szczepień u niemowląt; znaczenie kliniczne tej obserwacji w odniesieniu do indukcji pamięci immunologicznej wobec serotypu 3 nie jest 
znane (patrz punkt 5.1). Odsetek dzieci, u których uzyskano indukcję aktywnych biologicznie przeciwciał (miano OPA ≥1:8) wobec serotypów 1, 3 i 5 był wysoki. Jednakże średnie geometryczne miana 
w teście OPA (GMTs) były niższe niż te przeciw pozostałym dodatkowym serotypom obecnym w szczepionce; znaczenie kliniczne tej obserwacji w odniesieniu do zapewnienia skuteczności jest nieznane 
(patrz punkt 5.1). Na podstawie ograniczonych danych wykazano, że produkt Prevenar 7-walentny (podstawowy cykl szczepienia obejmujący 3 dawki) powoduje powstanie odpowiedniej odpowiedzi 
immunologicznej u niemowląt z niedokrwistością sierpowatą, przy profilu bezpieczeństwa podobnym do obserwowanego w grupie o niskim ryzyku (patrz punkt 5.1). Dzieci poniżej 2. roku życia powinny 
otrzymać odpowiednią dla wieku liczbę dawek szczepionki Prevenar 13 (patrz punkt 4.2). Zastosowanie tej skoniugowanej szczepionki pneumokokowej nie zastępuje podawania 23-walentnych 
szczepionek pneumokokowych dzieciom ≥2. roku życia z chorobami (takimi jak: niedokrwistość sierpowata, brak śledziony, zakażenie HIV, choroba przewlekła lub niedobór odporności) klasyfikującymi je 
w grupie podwyższonego ryzyka choroby inwazyjnej spowodowanej przez Streptococcus pneumoniae. Jeżeli jest to zalecane, dzieci w wieku ≥ 24 miesięcy z grupy wysokiego ryzyka, wcześniej szczepione 
produktem Prevenar 13, powinny otrzymać 23-walentną szczepionkę pneumokokową. Odstęp pomiędzy podaniem 13-walentnej skoniugowanej szczepionki pneumokokowej (Prevenar 13) 
i  23walentnej szczepionki pneumokokowej polisacharydowej nie powinien być krótszy niż 8 tygodni. Brak jest danych stwierdzających czy zastosowanie 23-walentnej szczepionki pneumokokowej 
polisacharydowej u dzieci dotychczas nieszczepionych lub szczepionych produktem Prevenar 13 może powodować zmniejszoną odpowiedź immunologiczną na kolejne dawki produktu Prevenar 13. 
Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek podstawowego cyklu szczepienia 
bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodniu ciąży), szczególnie dotyczy to niemowląt, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści 
wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać. Ze względu na serotypy szczepionki można się spodziewać, iż ochrona przed zapaleniem ucha 
środkowego będzie mniejsza niż ochrona przed chorobą inwazyjną. Ze względu na to, że zapalenie ucha środkowego wywoływane jest przez liczne drobnoustroje, inne niż serotypy pneumokokowe 
występujące w szczepionce, należy wziąć pod uwagę, iż ochrona przed zapaleniem ucha środkowego może być mniejsza (patrz punkt 5.1). Podczas jednoczesnego podawania szczepionki Prevenar 13 
z Infanrix hexa (DTPa-HBV-IPV/Hib), częstość występowania gorączki była podobna do tej, obserwowanej po jednoczesnym podaniu szczepionki Prevenar (7-walentnej) ze szczepionką Infanrix hexa (patrz 
punkt 4.8). W przypadku jednoczesnego podawania szczepionki Prevenar 13 i szczepionki Infanrix hexa obserwowano zwiększoną częstość zgłaszania drgawek (z gorączką lub bez gorączki) oraz epizodów 
hipotoniczno-hiporeaktywnych (patrz punkt 4.8). Leczenie przeciwgorączkowe należy rozpocząć zgodnie z lokalnymi zaleceniami terapeutycznymi w przypadku dzieci z chorobami drgawkowymi lub 
z  drgawkami gorączkowymi w  wywiadzie, i  u  wszystkich dzieci otrzymujących Prevenar 13 jednocześnie ze szczepionkami zawierającymi pełnokomórkowy składnik krztuścowy.  4.5 Interakcje 
z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Niemowlęta i dzieci w wieku od 6 tygodni do 5 lat Prevenar 13 można podawać jednocześnie z następującymi szczepionkami, 
zarówno monowalentnymi jak i skojarzonymi: szczepionką przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi – acelularną lub pełnokomórkową, szczepionką przeciw Haemophilus influenzae typu b, inaktywowaną 
szczepionką przeciw polio, szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wskazówki dotyczące szczepionki Infanrix hexa, patrz punkt 4.4), szczepionką przeciw meningokokom typu C, 
szczepionką przeciw odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej i  szczepionką przeciw rotawirusom. Prevenar  13 można również podawać jednocześnie z  polisacharydową szczepionką przeciwko 
meningokokom grup serologicznych A, C, W i Y skoniugowaną z toksoidem tężcowym dzieciom w wieku od 12 do 23 miesięcy, które były wcześniej odpowiednio zaszczepione szczepionką Prevenar 13 
(zgodnie z lokalnymi zaleceniami). Dane z badań klinicznych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, oceniające wpływ profilaktycznego zastosowania leków przeciwgorączkowych (ibuprofenu 
i paracetamolu) na odpowiedź immunologiczną na szczepionkę Prevenar 13, sugerują, że podanie paracetamolu jednocześnie lub w dniu szczepienia, może osłabić odpowiedź immunologiczną na 
szczepionkę Prevenar 13 po zastosowaniu podstawowego cyklu szczepienia. Odpowiedź na dawkę uzupełniającą podaną w wieku 12 miesięcy pozostaje bez zmian. Znaczenie kliniczne tej obserwacji nie 
jest znane. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat Obecnie brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania z innymi szczepionkami. Dorośli w wieku od 18 do 49 lat Brak danych dotyczących 
jednoczesnego stosowania z innymi szczepionkami. Dorośli w wieku 50 lat i starsi Prevenar 13 można podawać równocześnie z sezonową trójwalentną inaktywowaną szczepionką przeciw grypie (TIV). 
W dwóch badaniach przeprowadzonych u osób dorosłych w wieku 50-59 lat oraz 65 lat i starszych wykazano, że Prevenar 13 może być podawany jednocześnie z trójwalentną inaktywowaną szczepionką 
przeciw grypie (TIV). Odpowiedź na wszystkie trzy antygeny TIV była porównywalna w przypadku kiedy szczepionka TIV była podana osobno, jak i równocześnie ze szczepionką Prevenar 13. W przypadku 
jednoczesnego podania szczepionki Prevenar 13 ze szczepionką TIV, odpowiedź immunologiczna na Prevenar 13 była mniejsza w porównaniu do podania szczepionki Prevenar 13 osobno, jednakże nie 
zaobserwowano długoterminowego wpływu na stężenia krążących przeciwciał. W trzecim badaniu u osób dorosłych w wieku 50–93 lat wykazano, że szczepionka Prevenar 13 może być podawana 
jednocześnie z czterowalentną inaktywowaną szczepionką przeciwko grypie sezonowej (QIV). Odpowiedź immunologiczna na wszystkie cztery szczepy QIV nie była niższa, gdy szczepionka Prevenar 13 
była podawana jednocześnie ze szczepionką QIV w porównaniu do podawania samej szczepionki QIV. Odpowiedź immunologiczna na szczepionkę Prevenar 13 nie była niższa, gdy szczepionka Prevenar 13 
była podawana jednocześnie ze szczepionką QIV w porównaniu do podawania samej szczepionki Prevenar 13. Podobnie jak w przypadku jednoczesnego podawania ze szczepionkami trójwalentnymi, 
odpowiedź immunologiczna na niektóre serotypy pneumokoków była niższa, gdy obie szczepionki były podawane jednocześnie. Jednoczesne podawanie z innymi szczepionkami nie zostało zbadane. 
Różne szczepionki parenteralne należy zawsze podawać w różne miejsca szczepienia. Równoczesne podanie szczepionki Prevenar 13 z 23-walentną polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom 
nie zostało zbadane. W badaniach klinicznych, w których Prevenar 13 został podany 1 rok po podaniu 23-walentnej polisacharydowej szczepionki przeciw pneumokokom, odpowiedź immunologiczna na 
wszystkie serotypy była mniejsza, w porównaniu do sytuacji, w której Prevenar 13 był podany osobom wcześniej niezaszczepionym 23-walentną polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom. 
Kliniczne znaczenie tej obserwacji nie jest znane. 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i  laktację Ciąża Brak danych dotyczących stosowania szczepionki przeciw pneumokokom 13-walentnej 
skoniugowanej u kobiet w okresie ciąży. Z tego powodu zaleca się unikanie stosowania produktu Prevenar 13 w czasie ciąży. Karmienie piersią Nie wiadomo, czy szczepionka przeciw pneumokokom 
13-walentna skoniugowana przenika do mleka ludzkiego. Płodność Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). 4.7 
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Prevenar 13 nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 
Jednak niektóre z  objawów wymienionych w  punkcie  4.8 „Działania niepożądane” mogą tymczasowo wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i  obsługiwania maszyn. 4.8 Działania 
niepożądane Analiza częstości zgłoszonych działań niepożądanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu wskazuje na zwiększone ryzyko występowania drgawek (z gorączką lub bez 
gorączki) oraz epizodów hipotoniczno-hiporeaktywnych w przypadku grup zgłaszających stosowanie szczepionki Prevenar 13 wraz ze szczepionką Infanrix hexa w porównaniu z grupami zgłaszającymi 
stosowanie samej szczepionki Prevenar 13. Działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu szczepionki do obrotu we wszystkich grupach wiekowych zostały 
wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów, ze zmniejszającą się częstością i nasileniem. Częstość występowania została określona następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 
do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 
Niemowlęta i dzieci w wieku od 6 tygodni do 5 lat Bezpieczeństwo stosowania szczepionki oceniano w kontrolowanych badaniach klinicznych, w których podano 14267 dawek szczepionki 4429 zdrowym 
niemowlętom; pierwszą dawkę w  wieku od 6 tygodni i  dawkę uzupełniającą w  wieku 11-16 miesięcy. We wszystkich badaniach z  udziałem niemowląt Prevenar 13 podawano równocześnie ze 
szczepionkami zalecanymi w  okresie dziecięcym (patrz punkt 4.5). Oceniano także bezpieczeństwo u  354 dzieci (w  wieku od 7 miesięcy do 5 lat), które nie były wcześniej szczepione. Najczęściej 
opisywanymi działaniami niepożądanymi u dzieci w wieku od 6 tygodni do 5 lat były reakcje w miejscu szczepienia, gorączka, drażliwość, zmniejszenie apetytu oraz senność i (lub) bezsenność.  W badaniu 
klinicznym u niemowląt zaszczepionych w 2., 3. i 4. miesiącu życia, gorączkę ≥ 38°C zgłaszano częściej wśród niemowląt, które otrzymały szczepionkę Prevenar (7-walentną) jednocześnie z Infanrix hexa 
(28,3% do 42,3%), niż u niemowląt, które otrzymały tylko Infanrix hexa (15,6% do 23,1%). Po szczepieniu przypominającym w 12.-15. miesiącu, gorączka ≥ 38°C występowała u 50,0% niemowląt, 
które otrzymały szczepionkę Prevenar (7-walentną) oraz Infanrix hexa w tym samym czasie, w porównaniu do 33,6% niemowląt, które otrzymały tylko Infanrix hexa. Reakcje te miały w większości 
umiarkowane nasilenie (gorączka ≤ 39°C) oraz były przemijające. U dzieci w wieku powyżej 12 miesięcy obserwowano większą częstość reakcji w miejscu szczepienia, niż u niemowląt po podstawowym 
cyklu szczepień produktem Prevenar 13. Działania niepożądane z badań klinicznych W badaniach klinicznych profil bezpieczeństwa produktu Prevenar 13 był podobny do produktu Prevenar. Obserwowane 
w  badaniach klinicznych produktu Prevenar 13 działania niepożądane zostały podzielone z  uwzględnieniem częstości występowania: Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: reakcje 
nadwrażliwości, w tym obrzęk twarzy, duszność, skurcz oskrzeli Zaburzenia układu nerwowego: Niezbyt często: drgawki (w tym drgawki gorączkowe) Rzadko: epizody hipotoniczno-hiporeaktywne 
Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo często: zmniejszenie apetytu Często: wymioty; biegunka Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Często: wysypka Niezbyt często: pokrzywka lub wysypka o charakterze 
pokrzywki Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo często: gorączka; drażliwość; rumień w miejscu szczepienia, stwardnienie/obrzęk lub ból/tkliwość; senność; niespokojny sen; rumień 
w miejscu szczepienia lub stwardnienie/obrzęk o średnicy 2,5-7 cm (po podaniu dawki uzupełniającej i u starszych dzieci [w wieku 2-5 lat]) Często: gorączka > 39°C; tkliwość w miejscu szczepienia 
upośledzająca ruch kończyny (z powodu bólu); rumień w miejscu szczepienia lub stwardnienie/obrzęk o średnicy 2,5-7 cm (po podaniu cyklu szczepienia u niemowląt) Niezbyt często: rumień w miejscu 
szczepienia, stwardnienie/obrzęk o średnicy ponad 7 cm; płacz Dodatkowa informacja dotycząca szczególnych grup wiekowych: Bezdech u niemowląt przedwcześnie urodzonych (≤ 28. tygodnia ciąży) 
(patrz punkt 4.4). Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat Bezpieczeństwo stosowania zostało ocenione u 592 dzieci (294 dzieci w wieku od 5 do 10 lat, które uprzednio były szczepione co najmniej jedną 
dawką szczepionki Prevenar oraz u 298 dzieci w wieku od 10 do 17 lat, które nie otrzymały szczepionki przeciw pneumokokom). Najczęściej występujące działania niepożądane u dzieci i młodzieży w wieku 
od 6 do 17 lat to: Zaburzenia układu nerwowego: Często: bóle głowy Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo często: zmniejszenie apetytu Często: wymioty; biegunka Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Często: 
wysypka; pokrzywka lub wysypka o charakterze pokrzywki Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo często: drażliwość; rumień w miejscu szczepienia; stwardnienie/obrzęk lub ból/tkliwość; 
senność; niespokojny sen; tkliwość w miejscu szczepienia (w tym upośledzająca ruch) Często: gorączka Inne działania niepożądane wcześniej obserwowane u niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni do 
5 lat mogą również dotyczyć tej grupy wiekowej, choć nie zostały zaobserwowane w tym badaniu, ze względu na małą liczbę uczestników. Dodatkowa informacja dotycząca szczególnych grup pacjentów 
U dzieci i młodzieży z niedokrwistością sierpowatą, zakażonych wirusem HIV lub po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku częstość występowania reakcji niepożądanych jest podobna, 
z wyjątkiem bólu głowy, wymiotów, biegunki, gorączki, zmęczenia oraz bólu stawów i mięśni, które występowały bardzo często. Dorośli w wieku ≥ 18 lat i osoby w podeszłym wieku Bezpieczeństwo 
stosowania szczepionki oceniono w 7 badaniach klinicznych obejmujących 91593 osób dorosłych w wieku od 18 do 101 lat. Prevenar 13 podano 48806 osobom dorosłym; 2616 (5,4%) w wieku od 50 do 
64 lat oraz 45291 (92,8%) w wieku 65 lat i starszym. Jedno z 7 badań obejmowało grupę dorosłych (n = 899) w wieku od 18 do 49 lat, którzy otrzymali szczepionkę Prevenar 13 oraz nie byli wcześniej 
szczepieni 23-walentną polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom. Spośród osób, które otrzymały Prevenar  13, 1916 osób dorosłych było wcześniej zaszczepionych 23-walentną 
polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom, co najmniej 3 lata przed badaniem, a 46890 nie było szczepionych 23-walentną polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom. Tendencja 
w kierunku występowania mniejszej częstości działań niepożądanych była związana ze starszym wiekiem; osoby powyżej 65 lat (niezależnie od tego, czy były wcześniej szczepione) zgłaszały mniej działań 
niepożądanych niż młodsze osoby dorosłe. Reakcje niepożądane występowały najczęściej u  najmłodszych dorosłych, czyli u  osób w  wieku od 18 do 29 lat. Ogólnie, kategorie częstości działań 
niepożądanych były podobne we wszystkich grupach wiekowych, z wyjątkiem częstości występowania wymiotów, które u osób dorosłych w wieku od 18 do 49 lat występowały bardzo często (≥1/10), 
a w innych grupach wiekowych często (≥1/100 to < 1/10) oraz gorączki, która występowała bardzo często u osób dorosłych wieku od 18 do 29 lat, a w pozostałych grupach wiekowych występowała 
często. Silny ból/tkliwość w miejscu szczepienia i znaczne upośledzenie ruchu ręką występowały bardzo często u osób w wieku od 18 do 39 lat oraz często w pozostałych grupach wiekowych. Działania 
niepożądane z  badań klinicznych W  6 badaniach klinicznych spodziewano się wystąpienia reakcji miejscowych i  zdarzeń układowych codziennie po każdym szczepieniu przez 14 dni, a  przez 7 dni 
w  pozostałym badaniu. Podane poniżej częstości występowania są oparte na działaniach niepożądanych, które oceniano w  badaniach klinicznych produktu Prevenar 13 osób dorosłych: Zaburzenia 
metabolizmu i odżywiania: Bardzo często: zmniejszenie apetytu Zaburzenia układu nerwowego: Bardzo często: bóle głowy Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo często: biegunka; wymioty (u osób dorosłych 
w wieku od 18 do 49 lat) Często: wymioty (u osób dorosłych w wieku 50 lat i starszych) Niezbyt często: nudności Zaburzenia układu immunologicznego: Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, w tym 
obrzęk twarzy, duszność, skurcz oskrzeli Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Bardzo często: wysypka Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo często: dreszcze; zmęczenie; rumień w miejscu 
szczepienia; stwardnienie/obrzęk w miejscu szczepienia; ból/tkliwość w miejscu szczepienia (silny ból/tkliwość w miejscu szczepienia występowały bardzo często u osób dorosłych w wieku od 18 do 39 
lat); upośledzony ruch ręką (znaczne upośledzenie ruchu ręką występowało bardzo często u osób w wieku od 18 do 39 lat) Często: gorączka (bardzo często u osób dorosłych w wieku od 18 do 29 lat) Niezbyt 
często: powiększenie węzłów chłonnych w okolicy miejsca szczepienia Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Bardzo często: ból stawów; ból mięśni Ogólnie, nie zaobserwowano znaczących 
różnic w  częstości występowania działań niepożądanych podczas podawania produktu Prevenar 13 osobom dorosłym szczepionym wcześniej polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom. 
Dodatkowa informacja dotycząca szczególnych grup pacjentów U dorosłych zakażonych wirusem HIV częstość występowania reakcji niepożądanych jest podobna, z wyjątkiem gorączki oraz wymiotów, 
które występowały bardzo często, i nudności, które występowały często. U dorosłych po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku częstość występowania reakcji niepożądanych jest podobna, 
z wyjątkiem gorączki oraz wymiotów, które występowały bardzo często. Obserwowano większą częstość występowania niektórych spodziewanych reakcji układowych podczas jednoczesnego podawania 
produktu Prevenar 13 z trójwalentną inaktywowaną szczepionką przeciw grypie (TIV) w porównaniu do szczepionki TIV podawanej osobno (ból głowy, dreszcze, wysypka, zmniejszony apetyt, ból stawów 
i ból mięśni) lub do produktu Prevenar 13 podawanego osobno (ból głowy, zmęczenie, dreszcze, zmniejszony apetyt i ból stawów). Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu szczepionki Prevenar 
13 do obrotu Podane niżej działania niepożądane uznaje się za działania niepożądane produktu Prevenar 13; ponieważ pochodzą one ze zgłoszeń spontanicznych, ich częstość występowania nie może być 
określona i dlatego uznawana jest jako częstość nieznana. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: powiększenie węzłów chłonnych (w okolicy miejsca szczepienia) Zaburzenia układu immunologicznego: 
reakcje anafilaktyczne / rzekomoanafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny; obrzęk naczynioruchowy Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień wielopostaciowy Zaburzenia ogólne i stany w miejscu 
podania: pokrzywka w miejscu szczepienia; zapalenie skóry w miejscu szczepienia; świąd w miejscu szczepienia; zaczerwienienie Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu 
produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. 
Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 
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ampułkostrzykawki. Stwierdzono jednak przypadki przedawkowania produktu Prevenar 13 u niemowląt i dzieci, polegające na podaniu kolejnej dawki w krótszym niż zalecany okres w stosunku do 
poprzedniej dawki. Zazwyczaj, działania niepożądane występujące w  przypadku przedawkowania produktu Prevenar 13 były takie same, jak działania niepożądane obserwowane po zalecanych 
schematach szczepienia produktem Prevenar 13 u niemowląt i dzieci. 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionki, 
szczepionki pneumokokowe, kod ATC: J07AL02. Prevenar 13 zawiera 7 pneumokokowych polisacharydów otoczkowych zawartych w szczepionce Prevenar (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) i 6 dodatkowych 
polisacharydów (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A), skoniugowanych z białkiem nośnikowym CRM197. Obciążenie chorobą Niemowlęta i dzieci w wieku od 6 tygodni do 5 lat W oparciu o obserwacje rozkładu serotypów 
występujących w  Europie, przeprowadzone przed wprowadzeniem produktu Prevenar do lecznictwa, szacuje się, że Prevenar 13 pokrywa około 73%-100% (w  zależności od kraju) serotypów 
odpowiedzialnych za inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP) u dzieci w wieku poniżej 5 lat. W tej grupie wiekowej serotypy 1, 3, 5, 6A, 7F i 19A odpowiadają za 15,6% do 59,7% przypadków choroby 
inwazyjnej, w zależności od kraju, czasu badania i zastosowania produktu Prevenar. Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) to częsta choroba wieku dziecięcego o różnej etiologii. Bakterie mogą być 
przyczyną 60-70% epizodów klinicznych OZUŚ. S. pneumoniae jest najczęstszą przyczyną wszystkich bakteryjnych przypadków OZUŚ na całym świecie. Szacuje się, że Prevenar 13 pokrywa ponad 90% 
opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe serotypów odpowiedzialnych za IChP. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat U dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, częstość występowania choroby 
pneumokokowej jest mała, natomiast występuje zwiększone ryzyko zachorowalności i śmiertelności u tych pacjentów, u których występują współistniejące choroby. Osoby dorosłe w wieku ≥ 18 lat 
i  starsze Najczęstszą postacią kliniczną choroby pneumokokowej u  osób dorosłych jest zapalenie płuc. Zgłaszana zapadalność na pozaszpitalne zapalenie płuc (PZP) i  IChP w  Europie różni się 
w poszczególnych krajach, zwiększa się wraz z wiekiem po 50. roku życia i jest największa u osób w wieku ≥ 65 lat. Najczęstszą przyczyną PZP jest S. pneumoniae, odpowiadając szacunkowo za około 
30% wszystkich przypadków PZP wymagających hospitalizacji u osób dorosłych w krajach rozwiniętych. Najczęściej występującymi postaciami IChP u osób dorosłych są zapalenie płuc przebiegające 
z bakteriemią (około 80% przypadków IChP u osób dorosłych), bakteriemia o nieustalonym pochodzeniu i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W oparciu o dane dotyczące choroby pneumokokowej, 
uzyskane po wprowadzeniu produktu Prevenar, ale przed wprowadzeniem produktu Prevenar 13 do programów szczepień dzieci, serotypy pneumokokowe występujące w produkcie Prevenar 13 mogą 
odpowiadać za co najmniej od 50% do 76% (w zależności od kraju) przypadków wystąpienia IChP u osób dorosłych. Ryzyko występowania PZP i IChP u osób dorosłych zwiększa się także w przypadku 
występowania przewlekłych chorób podstawowych, takich jak anatomiczny lub czynnościowy brak śledziony, cukrzyca, astma oskrzelowa, przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego, płuc, nerek 
lub wątroby i jest największe u osób z obniżoną odpornością, na przykład w przypadku chorób nowotworowych układu krwiotwórczego lub zakażenia wirusem HIV. Immunogenność produktu Prevenar 
13 w badaniach klinicznych u niemowląt, dzieci i młodzieży Skuteczność szczepionki Prevenar 13 w zapobieganiu IChP nie była badana. Zgodnie z zaleceniami WHO ocena potencjalnej skuteczności 
w zapobieganiu IChP u niemowląt i młodszych dzieci oparta jest na porównaniu odpowiedzi immunologicznej w odniesieniu do siedmiu serotypów zawartych zarówno w szczepionce Prevenar 13, jak 
i  w  szczepionce Prevenar, której skuteczność ochronną udowodniono wcześniej (skuteczność szczepionki Prevenar (7-walentnej) u  niemowląt i  dzieci, patrz poniżej). Badano również odpowiedź 
immunologiczną na dodatkowych 6 serotypów. Odpowiedź immunologiczna po podaniu trójdawkowego podstawowego cyklu szczepienia Badania kliniczne z  zastosowaniem różnych schematów 
szczepień zostały przeprowadzone w wielu krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, i obejmowały dwa randomizowane badania typu non-inferiority (Niemcy – podstawowy cykl szczepienia w 2., 
3., 4. miesiącu życia [006] i Stany Zjednoczone – podstawowy cykl szczepienia w 2., 4., 6. miesiącu życia [004]). W tych dwóch badaniach porównywano odpowiedź immunologiczną przy użyciu 
kryteriów, takich jak odsetek zaszczepionych, u których stężenie swoistych serotypowo przeciwciał IgG przeciw polisacharydom w surowicy wynosiło ≥0,35 µg/ml po upływie miesiąca od zakończenia 
szczepienia pierwotnego i porównanie średnich geometrycznych stężeń przeciwciał IgG (GMCs, ELISA); dodatkowo porównano miano przeciwciał w  teście OPA u pacjentów otrzymujących produkt 
Prevenar 13 i Prevenar. W przypadku dodatkowych sześciu serotypów wartości te zostały porównane z najsłabszą odpowiedzią wśród siedmiu wspólnych serotypów u zaszczepionych szczepionką Prevenar. 
Porównanie odpowiedzi immunologicznej (w oparciu o kryterium non-inferiority) w badaniu 006, podane na podstawie odsetka niemowląt, u których stężenie przeciwciał IgG w surowicy przeciw 
wszystkim serotypom szczepionkowym wynosiło ≥0,35 µg/ml, zostało przedstawione w Tabeli 1. W  badaniu 004 uzyskano podobne wyniki. Wykazano co najmniej równoważność odpowiedzi 
immunologicznej po zastosowaniu szczepionki Prevenar 13 (dolna granica 95% CI dla różnicy odsetka odpowiedzi na poziomie 0,35 µg/ml między grupami wyniosła >-10%) w odniesieniu do wszystkich 
wspólnych 7 serotypów, z wyjątkiem serotypu 6B w badaniu 006 i serotypów 6B i 9V w badaniu 004, przy czym różnica była niewielka. Dla wszystkich siedmiu wspólnych serotypów wykazano spełnienie 
kryteriów non-inferiority w odniesieniu do wyników średnich geometrycznych stężeń przeciwciał IgG (GMCs) mierzonych testem ELISA. Prevenar 13 indukuje wytworzenie porównywalnych, chociaż nieco 
niższych niż Prevenar, stężeń przeciwciał dla 7 wspólnych serotypów. Nie wiadomo, jakie jest znaczenie kliniczne tych różnic. Kryterium non-inferiority zostało spełnione w odniesieniu do 6 dodatkowych 
serotypów w oparciu o odsetek zaszczepionych niemowląt, u których stężenie przeciwciał IgG wyniosło ≥0,35 µg/ml oraz w oparciu o porównanie wyników średnich geometrycznych stężeń przeciwciał 
IgG (GMCs, ELISA) w  badaniu 006. Kryterium powyższe zostało również spełnione w  odniesieniu do 5 z  6 dodatkowych serotypów, z  wyjątkiem serotypu 3, w  badaniu 004. Odsetek pacjentów, 
otrzymujących szczepionkę Prevenar 13, u których stężenie przeciwciał IgG w surowicy wyniosło ≥0,35 µg/ml dla serotypu 3 wyniósł 98,2% (badanie 006) i 63,5% (badanie 004).
Tabela 1: Porównanie odsetka pacjentów, którzy po 3. dawce szczepionki uzyskali stężenie przeciwciał IgG przeciw polisacharydom pneumokokowym wynoszące 
≥ 0,35 μg/ml – badanie 006 

Serotypy Prevenar 13 % (N=282-285) Prevenar (7-walentny) % (N=277-279) Różnica (95% CI)
Serotypy – Prevenar (7-walentny)

4 98,2 98,2 0,0 (-2,5, 2,6)
6B 77,5 87,1 -9,6 (-16,0, -3,3)
9V 98,6 96,4 2,2 (-0,4, 5,2)
14 98,9 97,5 1,5 (-0,9, 4,1)

18C 97,2 98,6 -1,4 (-4,2, 1,2)
19F 95,8 96,0 -0,3 (-3,8, 3,3)
23F 88,7 89,5 -0,8 (-6,0, 4,5)

Dodatkowe serotypy w Prevenar 13
1 96,1 87,1* 9,1 (4,5, 13,9)
3 98,2 87,1 11,2 (7,0, 15,8)
5 93,0 87,1 5,9 (0,8, 11,1)

6A 91,9 87,1 4,8 (-0,3, 10,1)
7F 98,6 87,1 11,5 (7,4, 16,1)

19A 99,3 87,1 12,2 (8,3, 16,8)
* Serotyp w szczepionce Prevenar, dla którego odnotowano najniższy odsetek odpowiedzi to serotyp 6B w badaniu 006 (87,1%).
Prevenar 13 indukował wytworzenie aktywnych biologicznie przeciwciał przeciw wszystkim 13 serotypom w badaniach 004 i 006. W odniesieniu do 7 wspólnych serotypów nie było różnic pomiędzy 
grupami w zakresie odsetka pacjentów, u których miano przeciwciał wyniosło w teście OPA ≥ 1:8. W odniesieniu do każdego z siedmiu wspólnych serotypów miano przeciwciał w teście OPA ≥ 1:8, po 
miesiącu od podania podstawowego cyklu szczepienia, osiągnęło odpowiednio >96% i >90% pacjentów otrzymujących szczepionkę Prevenar 13 w badaniu 006 i 004. W odniesieniu do każdego 
z dodatkowych 6 serotypów, produkt Prevenar 13 indukował wytworzenie miana przeciwciał w teście OPA ≥ 1:8 u 91,4% do 100% zaszczepionych po upływie miesiąca od zakończenia szczepienia 
podstawowego w badaniach 004/006. Średnie geometryczne mian aktywnych biologicznie przeciwciał (OPA) dla serotypów 1, 3 i 5 były niższe niż w przypadku pozostałych dodatkowych serotypów; 
znaczenie kliniczne tej obserwacji dla skuteczności ochrony nie jest znane. Odpowiedź immunologiczna po podaniu dwudawkowego podstawowego cyklu szczepienia u niemowląt Immunogenność 
po podaniu dwóch dawek szczepionki niemowlętom została udokumentowana w  czterech badaniach. Odsetek niemowląt, u  których stężenie przeciwciał IgG przeciw pneumokokowym 
polisacharydom otoczkowym wynosiło ³0,35 µg/ml po upływie miesiąca od podania drugiej dawki, wynosił od 79,6% do 98,5% w odniesieniu do 11 z 13 serotypów szczepionkowych. To progowe 
stężenie przeciwciał osiągnięto u mniejszego odsetka niemowląt w przypadku serotypu 6B (od 27,9% do 57,3%) i 23F (od 55,8% do 68,1%) we wszystkich badaniach, w których zastosowano schemat 
szczepienia w 2. i 4. miesiącu życia w porównaniu do 58,4% dla serotypu 6B i 68,6% dla serotypu 23F w badaniu, w którym zastosowano schemat szczepienia w 3. i 5. miesiącu życia. Po podaniu dawki 
uzupełniającej, odpowiedź immunologiczna świadcząca o pobudzeniu układu immunologicznego po zakończeniu dwudawkowego cyklu szczepienia, wystąpiła dla wszystkich serotypów zawartych 
w  szczepionce, w  tym 6B i  23F. W  badaniu prowadzonym w Wielkiej Brytanii odpowiedzi immunologiczne (OPA) były porównywalne dla wszystkich serotypów, w  tym 6B i  23F, w  ramionach 
z  zastosowaniem szczepionki Prevenar i  Prevenar 13, po zakończeniu pierwotnego cyklu szczepienia w  drugim i  czwartym miesiącu życia, i  podaniu dawki uzupełniającej w  12. miesiącu życia. 
W przypadku szczepionki Prevenar 13 odsetek zaszczepionych, u których uzyskano miano przeciwciał w teście OPA ≥1:8 wynosił co najmniej 87% po podaniu 2. dawki i co najmniej 93% po podaniu 
dawki uzupełniającej. Średnie geometryczne mian przeciwciał w teście OPA dla serotypów 1, 3 i 5 były niższe niż w przypadku pozostałych dodatkowych serotypów; znaczenie kliniczne tej obserwacji 
nie jest znane. Odpowiedź immunologiczna po podaniu dawki uzupełniającej, po dwudawkowym i trójdawkowym podstawowym schemacie szczepienia u niemowląt Po podaniu dawki uzupełniającej 
stężenie przeciwciał wzrosło w stosunku do poziomu przed podaniem dawki uzupełniającej w odniesieniu do wszystkich 13 serotypów. Stężenia przeciwciał po podaniu dawki uzupełniającej były 
wyższe dla 12 serotypów w porównaniu do tych, które osiągano po zakończeniu pierwotnego cyklu szczepienia. Świadczy to o indukowaniu pamięci immunologicznej. Po podaniu dawki uzupełniającej 
nie zaobserwowano wzrostu odpowiedzi immunologicznej wobec serotypu 3 ponad poziom obserwowany po zakończeniu pierwotnego cyklu szczepienia. Znaczenie kliniczne tej obserwacji 
w odniesieniu do indukowania pamięci immunologicznej wobec serotypu 3 jest nieznane. Odpowiedź anamnestyczna po podaniu dawki uzupełniającej po dwudawkowym i trójdawkowym schemacie 
szczepienia była porównywalna dla wszystkich 13 serotypów. U dzieci w wieku od 7. miesiąca życia do 5 lat, zastosowanie odpowiedniego do wieku schematu szczepienia (jak podano w punkcie 4.2) 
powoduje wytworzenie odpowiedzi anamnestycznej wobec każdego z 13 serotypów na poziomie co najmniej porównywalnym z tym uzyskiwanym po zakończeniu trójdawkowego cyklu szczepienia 
pierwotnego u niemowląt. Utrzymywanie się przeciwciał i pamięć immunologiczną oceniano w badaniu z udziałem zdrowych dzieci, którym podano jedną dawkę szczepionki Prevenar 13 po upływie 
co najmniej 2 lat od poprzedniego uodpornienia w postaci 4 dawek produktu Prevenar, trójdawkowego cyklu szczepienia niemowląt szczepionką Prevenar, po którym podano produkt Prevenar 13 
w wieku 12 miesięcy, albo 4 dawek szczepionki Prevenar 13. Jedna dawka produktu Prevenar 13 u dzieci w wieku około 3,4 lat - niezależnie od tego, czy były poprzednio szczepione szczepionką 
Prevenar czy Prevenar 13 - wywołała silną odpowiedź przeciwciał zarówno w  odniesieniu do 7 wspólnych serotypów, jak i  6 dodatkowych serotypów w  szczepionce Prevenar 13. Od momentu 
wprowadzenia 7-walentnej szczepionki Prevenar w roku 2000 nie pojawiły się dane z zakresu nadzoru epidemiologicznego chorób pneumokokowych, które wskazywałyby na zanikanie w miarę 
upływu czasu odporności wywołanej szczepionką Prevenar w  okresie niemowlęcym. Wcześniaki Bezpieczeństwo stosowania i  immunogenność produktu Prevenar  13 podanego w  2., 3., 4. i  12. 
miesiącu życia oceniono w grupie około 100 przedwcześnie urodzonych niemowląt (średni szacunkowy wiek ciążowy - 31 tygodni; zakres od 26 do 36 tygodni) i porównano z wynikami uzyskanymi 
w grupie około 100 niemowląt urodzonych w terminie (średni szacunkowy wiek ciążowy - 39 tygodni; zakres od 37 do 42 tygodni). Odpowiedzi immunologiczne w grupie wcześniaków oraz niemowląt 
urodzonych w  terminie porównano, wykorzystując odsetek pacjentów osiągających stężenie przeciwciał IgG wiążących polisacharydy pneumokokowe wynoszące ≥0,35  µg/ml po miesiącu od 
zakończenia pierwotnego cyklu szczepienia niemowląt. Jest to oparta na wytycznych WHO metoda porównań immunogenności szczepionki Prevenar 13 i Prevenar. W grupie wcześniaków u ponad 85% 
uzyskano stężenie przeciwciał IgG wiążących polisacharydy pneumokokowe wynoszące ≥0,35 µg/ml po miesiącu od zakończenia pierwotnego cyklu szczepienia niemowląt, z wyjątkiem serotypów 
5 (71,7%), 6A (82,7%) i 6B (72,7%). W przypadku tych 3 serotypów odsetek odpowiedzi wśród wcześniaków był istotnie niższy niż w grupie niemowląt urodzonych w terminie. Około miesiąc po 
podaniu dawki uzupełniającej, odsetek pacjentów w każdej grupie osiągających te same progowe wartości stężenia przeciwciał wynosił >97%, z wyjątkiem serotypu 3 (71% w grupie wcześniaków 
i 79% w grupie niemowląt urodzonych w terminie). Nie wiadomo czy u wcześniaków pamięć immunologiczna jest indukowana dla wszystkich serotypów. Ogólnie średnie geometryczne wartości 
stężeń (GMCs) przeciwciał IgG swoistych dla serotypu były niższe u wcześniaków niż u niemowląt urodzonych w terminie. Po zakończeniu pierwotnego cyklu szczepienia wartości OPA GMTs były 
podobne u wcześniaków w porównaniu do niemowląt urodzonych w terminie z wyjątkiem serotypu 5, który był niższy u wcześniaków. Po podaniu dawki uzupełniającej odpowiadającej dawce po 
zakończeniu pierwotnego cyklu szczepienia, wartości OPA GMTs były podobne lub niższe dla 4 serotypów (4, 14, 18C i 19F) i istotnie statystycznie wyższe dla 6 z 13 serotypów (1, 3, 5, 7F, 9V i 19A) 
u wcześniaków w porównaniu do 10 z 13 serotypów (1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 18C, 19A i 23F) u niemowląt urodzonych w terminie. Dzieci (12-59 miesięcy) całkowicie uodpornione szczepionką Prevenar 
(7-walentną) Po podaniu jednej dawki produktu Prevenar 13 dzieciom (12-59 miesięcy), które uznaje się za całkowicie uodpornione szczepionką Prevenar (7-walentną) (2- lub 3-dawkowe szczepienie 
podstawowe plus dawka uzupełniająca), odsetek dzieci osiągających stężenie IgG w surowicy krwi ≥0,35µg/ml i miana przeciwciał w teście OPA ≥1:8 wynosił co najmniej 90%. Jednakże, 3 spośród 
6 dodatkowych serotypów (serotypy 1, 5 i 6A) wykazywały niższe IgG GMC i GMT OPA w porównaniu z dziećmi, które otrzymały poprzednio co najmniej jedno szczepienie produktem Prevenar 13. Nie 
jest obecnie znane kliniczne znaczenie niższych wartości GMCs i  GMTs. Dzieci nieszczepione (12-23 miesiące) Badania z  udziałem dzieci (12 -23 miesiące) nieszczepionych produktem Prevenar 
(7-walentnym) wykazały, że konieczne były 2 dawki, aby osiągnąć stężenia IgG w surowicy dla serotypów 6B i 23F zbliżone do wartości osiąganych w schemacie trójdawkowym u niemowląt. Dzieci 
i młodzież w wieku od 5 do 17 lat W otwartym badaniu z udziałem 592 zdrowych dzieci i młodzieży, obejmującym dzieci chore na astmę (17,4%), które mogą być predysponowane do zakażenia 
pneumokokami, szczepionka Prevenar 13 indukowała odpowiedź immunologiczną przeciw wszystkim 13 serotypom. Pojedynczą dawkę szczepionki Prevenar 13 zastosowano u dzieci w wieku od 5 do 
10 lat, które uprzednio były szczepione co najmniej jedną dawką szczepionki Prevenar oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat, które nigdy nie były szczepione przeciw pneumokokom. W obu 
grupach, u dzieci od 5 do 10 lat oraz u dzieci i młodzieży od 10 do 17 lat, odpowiedź immunologiczna w odniesieniu do szczepionki Prevenar 13 nie była niższa niż w przypadku szczepionki Prevenar 
dla 7 wspólnych serotypów oraz w  stosunku do szczepionki Prevenar 13 dla 6 dodatkowych serotypów w  porównaniu do odpowiedzi immunologicznej uzyskanej po 4. dawce u  niemowląt 
szczepionych w wieku 2, 4, 6 oraz 12-15 miesięcy zgodnie z wynikami stężenia przeciwciał IgG w surowicy. U dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat wartości OPA GMTs 1 miesiąc po szczepieniu 
nie były niższe w odniesieniu do wartości OPA GMTs w grupie od 5 do 10 lat dla 12 z 13 serotypów (z wyjątkiem serotypu 3). Odpowiedź immunologiczna po podaniu podskórnym Podanie podskórne 
szczepionki Prevenar 13 zostało ocenione w badaniu nie-porównawczym w Japonii. W badaniu wzięło udział 185 zdrowych niemowląt i dzieci, które otrzymały 4 dawki w wieku 2, 4, 6 i 12-15 miesięcy. 
Badanie wykazało, że bezpieczeństwo oraz immunogenność były zasadniczo porównywalne do obserwacji z badań, w których Prevenar 13 był podawany domięśniowo. Skuteczność szczepionki 
Prevenar  13 Inwazyjna choroba pneumokokowa Dane opublikowane przez Public Health England pokazują, że cztery lata po wprowadzeniu szczepionki Prevenar podawanej w  dwudawkowym, 
podstawowym cyklu szczepień niemowląt z dawką przypominającą w drugim roku życia w Anglii i Walii odnotowano zmniejszenie o 98% (95% CI 95; 99) liczby przypadków choroby spowodowanej 
przez 7 serotypów obecnych w szczepionce, przy czym odsetek zaszczepionych wynosił 94%. Następnie cztery lata po wprowadzeniu szczepionki Prevenar 13 stwierdzono dodatkowe zmniejszenie 
zapadalności na IChP spowodowaną 7 serotypami występującymi w szczepionce Prevenar, która wynosiła od 76% w grupie dzieci w wieku poniżej 2 lat do 91% u dzieci w wieku 5–14 lat. Redukcja 
swoista dla każdego z 5 dodatkowych serotypów w szczepionce Prevenar 13 (nie zaobserwowano przypadków IChP spowodowanej serotypem 5) w poszczególnych grupach wiekowych została 
przedstawiona w Tabeli 2. Wynosiła ona od 68% (serotyp 3) do 100% (serotyp 6A) u dzieci w wieku poniżej 5 lat. Istotne zmniejszenie zapadalności stwierdzono także w starszych grupach wiekowych, 
które nie zostały zaszczepione szczepionką Prevenar 13 (efekt pośredni).
Tabela 2: Swoista dla serotypu liczba przypadków IChP i zmniejszenie zapadalności na tę chorobę w Anglii i Walii w latach 2013/14 w porównaniu z okresem 
2008/09–2009/10 (2008/10) w zależności od wieku

<5 lat 5 do 64 lat ≥65 lat

2008–10§ 2013/14§ Zmniejszenie zapadalnoś-
ci,% (95% CI*) 2008–10§ 2013/14§ Zmniejszenie zapadalności, 

% (95% CI*) 2008–10§ 2013/14§ Zmniejszenie zapadalności, 
% (95% CI*)

Dodatkowe serotypy w szczepionce Prevenar 13

1 59 (54) 5 (5) 91%
(98%; 68%)** 458 (382) 77 (71) 83%

(88%; 74%)** 102 (89) 13 (13) 87%
(94%; 72%)**

3 26 (24) 8 (8) 68%
(89%; 6%) 178 (148) 73 (68) 59%

(72%; 38%)** 256 (224) 143 (146) 44%
(57%; 27%)**

6A 10 (9) 0 (0) 100%
(100%; 62%)** 53 (44) 5 (5) 90%

(97%; 56%)** 94 (82) 5 (5) 95%
(99%; 81%)**

7F 90 (82) 8 (8) 91%
(97%; 74%)** 430 (361) 160 (148) 63%

(71%; 50%)** 173 (152) 75 (77) 56%
(70%; 37%)**

19A 85 (77) 7 (7) 91%
(97%; 75%)** 225 (191) 104 (97) 54%

(65%; 32%)** 279 (246) 97 (99) 65%
(75%; 53%)**

§ Skorygowane względem odsetka próbek poddanych serotypowaniu, brakujących danych dotyczących wieku, denominatora w porównaniu z okresem 2009/10 i trendu całkowitej 
liczby przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej do okresu 2009/10 (w późniejszym czasie nie stosowano korekcji względem trendu). * 95% CI powiększony w stosunku do 
rozkładu Poissona z uwagi na nadmierny rozrzut wynoszący 2,1 w modelowaniu danych dotyczących IChP z okresu 200006 przed wprowadzeniem szczepionki Prevenar. ** Przyjęto 
p< 0,005 w celu uwzględnienia serotypu 6A, w przypadku którego p = 0,002.

Zapalenie ucha środkowego (ZUŚ) W badaniu opublikownym i przeprowadzonym w  Izraelu udokumentowano wpływ szczepionki Prevenar 13 podawanej w 2-dawkowym, podstawowym cyklu 
szczepień z  dawką przypominającą w  drugim roku życia, na zapadalność na ZUŚ. Dokonano tego na podstawie danych dotyczących posiewów płynu pobranego z  ucha środkowego w  trakcie 
tympanocentezy u dzieci z ZUŚ w wieku poniżej 2 lat, zgromadzonych w ramach izraelskiego populacyjnego system nadzoru epidemiologicznego czynnego. 
Po wprowadzeniu szczepionki Prevenar, a następnie Prevenar 13, nastąpiło zmniejszenie zapadalności na ZUŚ z 2,1 do 0,1 przypadków na 1000 dzieci (96%) w przypadku serotypów szczepionki 
Prevenar i serotypu 6A, oraz z 0,9 do 0,1 przypadków na 1000 dzieci (89%) w przypadku pozostałych serotypów 1, 3, 5, 7F i 19A obecnych w szczepionce Prevenar 13. Roczna całkowita zapadalność 
na ZUŚ wywołane przez pneumokoki zmniejszyła się z 9,6 do 2,1 przypadków na 1000 dzieci (78%) pomiędzy lipcem 2004 (przed wprowadzeniem szczepionki Prevenar), a czerwcem 2013 (po 
wprowadzeniu szczepionki Prevenar 13). Zapalenie płuc W wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym prowadzonym we Francji, porównującym okresy przed i po zastąpieniu szczepionki Prevenar 
szczepionką Prevenar 13, stwierdzono zmniejszenie o 16% (z 2060 do 1725 przypadków) liczby wszystkich przypadków pozaszpitalnego zapalenia płuc (PZP) rozpoznanych na oddziałach ratunkowych 
u dzieci w wieku od 1 miesiąca do 15 lat. Liczba przypadków PZP z wysiękiem opłucnowym zmniejszyła się o 53% (z 167 do 79 przypadków) (p<0,001), a liczba potwierdzonych mikrobiologicznie 
przypadków pneumokokowego PZP o 63% (z 64 do 24 przypadków) (p<0,001). W drugim roku po wprowadzeniu szczepionki Prevenar 13 całkowita liczba przypadków PZP spowodowanych przez 
6 dodatkowych serotypów obecnych w tej szczepionce zmniejszyła się z 27 do 7 izolatów (74%). Zmniejszenie ilości przypadków zapalenia płuc było najbardziej widoczne w młodszych wiekowo 
grupach, odpowiednio 31,8% (z 757 do 516 przypadków) oraz 16,6% (z 833 do 695 przypadków) w grupach wiekowych <2 lat oraz od 2 do 5 lat. Zapadalność u starszych dzieci, w większości 
nieszczepionych (>5 lat) nie uległa zmianie w trakcie trwania badania. Na podstawie danych gromadzonych obecnie w ramach systemu nadzoru epidemiologicznego (lata 2004 do 2013) w celu 
udokumentowania wpływu szczepionki Prevenar, a w późniejszym okresie szczepionki Prevenar 13, podawanych w dwudawkowym cyklu podstawowym z dawką przypominającą w drugim roku 
życia, na występowanie PZP u dzieci w wieku poniżej 5 lat w południowym Izraelu stwierdzono, że po wprowadzeniu szczepionki Prevenar 13 nastąpiło zmniejszenie o 68% (95% CI 73; 61) liczby 

wizyt ambulatoryjnych i o 32% (95% CI 39; 22) liczby hospitalizacji z powodu pęcherzykowego PZP w porównaniu z okresem przed wprowadzeniem szczepionki Prevenar. Wpływ na nosicielstwo 
nosogardłowe W badaniu porejestracyjnym prowadzonym we Francji z udziałem dzieci cierpiących na ostre zapalenie ucha środkowego oceniano zmiany w nosicielstwie nosogardłowym serotypów 
pneumokoków po wprowadzeniu szczepionki Prevenar (7-walentnej), a następnie Prevenar 13. W porównaniu z Prevenarem, Prevenar 13 znacząco zredukował nosicielstwo nosogardłowe wobec 
6 dodatkowych serotypów (oraz serotypu 6C) łącznie oraz pojedynczych serotypów 6C, 7F, 19A. Redukcję nosicielstwa obserwowano również wobec serotypu 3 (2,5% w  porównaniu do 1,1%; 
p=0,1). Nie zaobserwowano nosicielstwa serotypów 1 i 5. Wpływ skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom na nosicielstwo nosogardłowe analizowano w randomizowanym badaniu 
prowadzonym w Izraelu metodą podwójnie ślepej próby, w którym niemowlętom w wieku 2, 4, 6 i 12 miesięcy podawano Prevenar 13 bądź Prevenar (7-walentny). W porównaniu z Prevenarem, 
Prevenar  13 znacząco redukował nowo diagnozowane zarażenia nosogardłowe 6 serotypami dodatkowymi (oraz serotypem 6C) łącznie oraz pojedynczymi serotypami 1, 6A, 6C, 7F, 19A. Nie 
obserwowano redukcji wobec serotypu 3, a w przypadku serotypu 5 nie można było ocenić wpływu ze względu na zbyt rzadkie występowanie kolonizacji. Dla 6 spośród 7 pozostałych wspólnych 
serotypów obserwowano podobny odsetek zakażeń w  obu grupach szczepionych, natomiast wobec serotypu 19F odnotowano znaczącą redukcję. W  tym badaniu udokumentowano redukcję 
serotypów S.pneumoniae 19A, 19F i 6A niewrażliwych na wiele antybiotyków. Redukcje te wahały się między 34% a 62% w zależności od serotypu i antybiotyku. Skuteczność ochronna szczepionki 
Prevenar (7-walentnej) u niemowląt i dzieci Skuteczność 7-walentnej szczepionki Prevenar była oceniana w dwóch dużych badaniach – Northern California Kaiser Permanente (NCKP) i w badaniu 
Finnish Otitis Media (FinOM). Oba badania były randomizowane, podwójnie zaślepione, z aktywną kontrolą, w których niemowlęta zostały zrandomizowane w taki sposób, że otrzymywały szczepionkę 
Prevenar lub szczepionkę kontrolną (NCKP, szczepionka przeciw meningokokom grupy C skoniugowana z  białkiem nośnikowym CRM197 [MnCC], FinOM, szczepionka przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B) w wieku 2, 4, 6 i 12-15 miesięcy. Wyniki skuteczności (w zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej, zapaleniu płuc, ostremu zapaleniu ucha środkowego) zostały 
przedstawione poniżej (Tabela 3).
Tabela 3: Podsumowanie skuteczności szczepionki Prevenar (7-walentnej)1

Test N VE2 95% CI
NCKP: IChP wywołana serotypami obecnymi w szczepionce3 30258 97% 85, 100
NCKP: zapalenia płuc ze zmienionym chorobowo obrazem klatki piersiowej w badaniu RTG 23746 35% 4, 56
NCKP: Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ)4 23746
Całkowita liczba przypadków 7% 4, 10
Nawracające OZUŚ (3 przypadki w ciągu 6 miesięcy lub 4 przypadki w ciągu roku) 9% 3, 15
Nawracające OZUŚ (5 przypadków w ciągu 6 miesięcy lub 6 przypadków w ciągu roku) 23% 7, 36
Zakładanie drenażu ucha środkowego 20% 2, 35
FinOM: Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) 1662
Całkowita liczba przypadków 6% -4, 16
Wszystkie przypadki OZUŚ wywołane przez pneumokoki 34% 21, 45
Przypadki OZUŚ wywołane przez serotypy obecne w szczepionce 57% 44, 67
1 Analiza per protocol. 2 Skuteczność szczepionki. 3 październik 1995 do 20 kwietnia 1999. 4 październik 1995 do 30 kwietnia 1998
Skuteczność szczepionki Prevenar (7-walentnej) Skuteczność 7-walentnej szczepionki Prevenar (zarówno bezpośrednia jak i  pośrednia) przeciw chorobie pneumokokowej była oceniana zarówno 
w odniesieniu do trójdawkowego, jak i dwudawkowego podstawowego schematu szczepienia niemowląt, z podaniem dawki uzupełniającej (Tabela 4). W związku z powszechnym stosowaniem szczepionki 
Prevenar częstość występowania IChP uległa ciągłemu i znaczącemu zmniejszeniu. Za pomocą metody przesiewowej ustalono, że szacunkowa ocena skuteczności swoistej dla serotypów szczepionkowych 
w przypadku 2 dawek podanych w 1. roku życia wynosiła w Wielkiej Brytanii odpowiednio 66% (-29, 91%) i 100% (25, 100%) dla serotypów 6B i 23F.
Tabela 4: Podsumowanie skuteczności szczepionki Prevenar (7-walentnej) w zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej
Kraj (rok wprowadzenia do obrotu) Zalecany schemat dawkowania Zmniejszenie częstości zachorowań, % 95% CI
Wielka Brytania (Anglia i Walia)1 (2006) 2., 4., + 13. miesiąc życia Serotypy szczepionkowe:

Dwie dawki podane w 1. roku życia: 85% 49, 95%
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) (2000)
Dzieci < 52

Dorośli ≥ 653

2., 4., 6., + 12.-15. miesiąc życia
Serotypy szczepionkowe: 98%
Wszystkie serotypy: 77%
Serotypy szczepionkowe: 76%
Wszystkie serotypy: 38%

97, 99%
73, 79%

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Kanada (Quebec)4 
(2004)

2., 4., + 12. miesiąc życia Wszystkie serotypy: 73%
Serotypy szczepionkowe:
2-dawkowy cykl szczepienia: 99%
Pełny cykl:100%

Nie dotyczy

92, 100%
82, 100%

1 Dzieci < 2 lat. Szacowana skuteczność szczepionki obliczona w czerwcu 2008 (metoda Broome). 2 Dane z roku 2005. 3 Dane z roku 2004. 4 Dzieci < 5 lat. Styczeń 2005-grudzień 
2007. Dane dotyczące całkowitej skuteczności dla schematu 2+1 nie są jeszcze dostępne. 

Ostre zapalenie ucha środkowego Po wprowadzeniu szczepionki Prevenar do powszechnego programu szczepień niemowląt obserwowano skuteczność stosowania schematu 3+1 w zapobieganiu 
ostremu zapaleniu ucha środkowego i zapaleniu płuc. W retrospektywnej analizie danych pochodzących z bazy ubezpieczeniowej w USA, odnotowano zmniejszenie o 42,7% (95% CI, 42,4-43,1%) 
częstości wizyt lekarskich spowodowanych OZUŚ i zmniejszenie ilości recept przepisywanych w związku z leczeniem OZUŚ o 41,9% u dzieci poniżej 2. roku życia, w porównaniu z okresem przed 
wprowadzeniem szczepionki (2004 wobec 1997-1999). W podobnej analizie odnotowano zmniejszenie częstości hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych związanych z zapaleniem płuc o różnej etiologii 
odpowiednio o 52,4% i 41,1%. Dla przypadków, które zdiagnozowano jako zapalenie płuc wywołane przez pneumokoki, zaobserwowane zmniejszenie częstości hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych 
u  dzieci poniżej 2. roku życia wynosiło odpowiednio 57,6% i  46,9%, w  porównaniu z  okresem przed wprowadzeniem szczepionki (2004 wobec 1997-1999). Chociaż nie można udowodnić 
bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego na podstawie tego rodzaju obserwacji, dane te wskazują, że szczepionka Prevenar odgrywa istotną rolę w  zmniejszeniu skali zachorowań na 
choroby śluzówkowe (OZUŚ, zapalenie płuc) w  populacji docelowej. Badanie skuteczności u  osób dorosłych w  wieku 65 lat i  starszych Skuteczność przeciwko PZP i  IChP spowodowanym przez 
pneumokoki typu szczepionkowego (TS) oceniano w prowadzonym w Holandii dużym, randomizowanym badaniu z zastosowaniem podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo 
(ang. Community-Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults, CAPiTA). 84496 osób w wieku 65 lat i starszych otrzymało jedną dawkę szczepionki Prevenar 13 lub placebo przy randomizacji 
w stosunku 1:1. Do badania CAPiTA włączono ochotników w wieku ≥ 65 lat, których charakterystyka demograficzna i zdrowotna może różnić się od osób pragnących zaszczepić się. Pierwszy przypadek 
zapalenia płuc (potwierdzony w zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej) wymagający hospitalizacji, stwierdzono u około 2% tej populacji (n=1814 pacjentów), z czego 329 przypadków stanowiły 
potwierdzone pneumokokowe PZP, a 182 przypadki pneumokokowe TS PZP w analizie per protocol i zmodyfikowanej analizie zgodnej z zamiarem leczenia (mITT). Skuteczność wykazano w odniesieniu 
do pierwszorzędowego i drugorzędowych punktów końcowych w populacji zgodnej z protokołem (tabela 5).
Tabela 5: Skuteczność szczepionki (VE, ang. vaccine efficacy) w odniesieniu do pierwszorzędowego i drugorzędowych punktów końcowych 
badania CAPiTA (populacja zgodna z protokołem)

Punkt końcowy oceny skuteczności
Przypadki Skuteczność  szczepi-

onki (%)
(95,2% CI)

Wartość pŁącznie Grupa otrzymująca 
Prevenar 13

Grupa otrzymująca 
placebo

Pierwszorzędowy punkt końcowy
Pierwszy epizod potwierdzonego PZP  
wywołanego przez pneumokoki TS 139 49 90 45,56

(21,82; 62,49) 0,0006

Drugorzędowe punkty końcowe
Pierwszy epizod potwierdzonego PZP BB/NI1 
wywołanego przez pneumokoki TS 93 33 60 45,00

(14,21; 65,31) 0,0067

Pierwszy epizod TS-IChP2 35 7 28 75,00
(41,06; 90,87) 0,0005

1 BB/NI – [dotyczy pozaszpitalnego zapalenia płuc] przebiegające bez bakteriemii / nieinwazyjne. 2 TS-IChP – inwazyjna choroba pneumokokowa spowodowana przez 
pneumokoki typu szczepionkowego
Działanie ochronne w odniesieniu do pierwszego epizodu PZP wywołanego przez pneumokoki TS, PZP BB/NI wywołanego przez pneumokoki TS i TS-IChP utrzymywało się w trakcie całego 4-letniego 
badania. Badanie to nie zostało zaprojektowane w celu wykazania skuteczności w podgrupach, a liczba uczestników w wieku ≥ 85 lat nie była wystarczająca do wykazania skuteczności w tej grupie 
wiekowej. Przeprowadzono analizę post hoc w celu oszacowania następujących istotnych dla zdrowia publicznego punktów końcowych odnoszących się do klinicznego PZP (które zgodnie z definicją 
zastosowaną w badaniu CAPiTA rozpoznawano na podstawie wywiadu i badania fizykalnego niezależnie od obecności zmian naciekowych w płucach stwierdzanych w badaniu radiologicznym czy 
wyników badań potwierdzających etiologię): skuteczności szczepionki (VE), zmniejszenia współczynnika zapadalności (IRR, ang. incidence rate reduction) oraz liczby osób wymagających szczepienia 
(NNV, ang. numer needed to vaccinate) (tabela 6). Wskaźnik IRR, określany również jako zapadalność możliwa do zapobieżenia szczepieniami, to liczba przypadków choroby, którym można zapobiegać 
za pomocą szczepionki na 100 000 osobolat obserwacji. W tabeli 6 wskaźnik NNV jest miarą określającą liczbę osób, które należy zaszczepić, aby zapobiec jednemu przypadkowi klinicznego PZP. 
Tabela 6: Skuteczność szczepionki (VE) w odniesieniu do klinicznego PZP*

Liczba epizodów
Skuteczność szczepionki1  % 
(95% CI) (wartość p w teście 

jednostronnym)

Zapadalność na 100 000 osobolat 
obserwacji  (PYO, ang. person-years of 

observation)

Zmniejszenie 
współczynnika 
zapadalności2 

(95% CI)

Liczba osób 
wymaga-

jących 
szczepienia3Prevenar 13 Placebo Prevenar 13 Placebo

Analiza 
wszystkich 
epizodów

1375 1495
8,1

(-0,6; 16,1)
(0,034)

819,1 891,2 72,2
(-5,3; 149,6) 277

Analiza 
pierwszego 
epizodu

1126 1214
7,3

(-0,4; 14,4)
(0,031)

670,7 723,7 53,0
(-2,7; 108,7) 378

*Pacjenci, u których występują co najmniej 2 spośród następujących objawów: kaszel; plwocina ropna, temperatura ciała > 38°C lub < 36,1°C; zapalenie płuc (rozpoznane na 
podstawie zmian osłuchowych); leukocytoza; stężenie białka C-reaktywnego > 3-krotności górnej granicy normy; hipoksemia – ciśnienie parcjalne tlenu <60 mm Hg podczas 
oddychania powietrzem atmosferycznym. 1 Do obliczenia VE zastosowano model regresji Poissona z efektami losowymi. 2 Na 100 000 osobolat obserwacji. IRR oblicza się jako 
częstość występowania w grupie otrzymującej placebo minus częstość występowania w grupie otrzymującej szczepionkę i jest ono matematycznie równoważne VE × częstość 
występowania w grupie otrzymującej placebo.  3 W oparciu o 5-letni okres ochrony. NNV nie jest wskaźnikiem, ale określa liczbę przypadków, którym można zapobiec dla danej licz-
by zaszczepionych osób. NNV uwzględnia również okres trwania badania klinicznego lub czas trwania ochrony i jest obliczany jako 1 podzielone przez iloczyn wartości zmniejszenia 
współczynnika zapadalności i czasu trwania ochrony (lub badania) {= 1 / (wartość zmniejszenia współczynnika zapadalności × czas trwania)}.
Badania immunogenności u dorosłych w wieku ≥18 lat i osób w podeszłym wieku U osób dorosłych nie określono wartości progowego stężenia swoistych dla serotypu przeciwciał IgG na szczepionkę 
polisacharydową przeciw pneumokokom, związanego z  ochroną organizmu. Do oceny potencjalnej skuteczności działania przeciwko inwazyjnej chorobie pneumokokowej i  zapaleniu płuc, we 
wszystkich kluczowych badaniach klinicznych zastosowano zastępczo swoisty dla serotypu test opsonofagocytozy (OPA). Obliczono średnie geometryczne miana (GMTs) przeciwciał mierzonych 
w  teście OPA, po upływie 1 miesiąca od każdego szczepienia. Miana przeciwciał w  teście OPA są wyrażone jako odwrotność najwyższego rozcieńczenia serum, które zmniejsza przeżywalność 
pneumokoków o co najmniej 50%. Kluczowe badania produktu Prevenar 13 miały na celu wykazanie, że funkcjonalne odpowiedzi przeciwciał mierzonych w teście OPA w odniesieniu do 13 serotypów 
nie są gorsze, a dla niektórych serotypów są nawet lepsze, w porównaniu z 12 wspólnymi serotypami licencjonowanej 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom [1, 3, 4, 
5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F], po upływie jednego miesiąca od podania szczepionki. Odpowiedź na serotyp 6A, który jest unikalny dla produktu Prevenar 13, oceniono poprzez wykazanie 
4-krotnego wzrostu swoistego miana przeciwciał w  teście OPA powyżej poziomu sprzed szczepienia. W  Europie i  USA przeprowadzono pięć badań klinicznych oceniających immunogenność 
szczepionki Prevenar 13 w różnych grupach wiekowych od 18 do 95 lat. Badania kliniczne produktu Prevenar 13 dostarczają obecnie danych dotyczących immunogenności u osób dorosłych w wieku 
18 lat i starszych, w tym również osób w wieku 65 lat i starszych, którym 5 lat przed włączeniem do badania podano jedną lub więcej dawek 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw 
pneumokokom. Każde badanie obejmowało zdrowe i immunokompetentne osoby dorosłe ze stabilnymi współistniejącymi chorobami predysponującymi do zakażeń pneumokokowych (tj. przewlekła 
choroba układu krążenia, przewlekła choroba płuc włączając astmę, zaburzenia czynności nerek i cukrzyca, przewlekła choroba wątroby, w tym alkoholowa marskość wątroby) oraz osoby dorosłe 
z czynnikami ryzyka tj. palenie i nadużywanie alkoholu. Immunogenność i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Prevenar 13 wykazano w badaniach z udziałem dorosłych osób w wieku 
18 lat i  starszych, włącznie z  osobami poprzednio szczepionymi polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom. Dorośli, którzy poprzednio nie byli szczepieni 23-walentną polisacharydową 
szczepionką przeciw pneumokokom W bezpośrednim badaniu porównawczym prowadzonym z udziałem dorosłych w wieku 60-64 lata, podawano jednorazową dawkę szczepionki Prevenar 13 lub 
23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom. W tym samym badaniu inna grupa dorosłych w wieku 50-59 lat i inna grupa dorosłych w wieku od 18 do 49 lat otrzymywały 
jednorazową dawkę produktu Prevenar 13. W Tabeli 7 porównano GMTs OPA po upływie 1 miesiąca od podania dawki, u osób w wieku 60-64 lata, które otrzymały jednorazową dawkę produktu 
Prevenar 13 lub 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom, oraz osób w wieku 50-59 lat, które otrzymały jednorazową dawkę produktu Prevenar 13. 
Tabela 7: GMTs OPA u osób w wieku 60-64 lat, które otrzymały Prevenar 13 lub 23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw 
pneumokokom (PPSV23) oraz osób w wieku 50-59 lat, które otrzymały Prevenar 13a,b,c

Prevenar 13 Prevenar 13 PPSV23 Prevenar 13
50-59 lat w stosunku  do 

60-64 lata

Prevenar 13 w stosunku  do 
PPSV23,

60-64 lata
50-59 lat

N=350-384
60-64 lata

N=359-404
60-64 lata

N=367-402
Serotyp GMT GMT GMT GMR (95% CI) GMR (95% CI)

1 200 146 104 1,4 (1,08, 1,73) 1,4 (1,10, 1,78)
3 91 93 85 1,0 (0,81, 1,19) 1,1 (0,90, 1,32)
4 2833 2062 1295 1,4 (1,07, 1,77) 1,6 (1,19, 2,13)
5 269 199 162 1,4 (1,01, 1,80) 1,2 (0,93, 1,62)

6A† 4328 2593 213 1,7 (1,30, 2,15) 12,1 (8,63, 17,08)
6B 3212 1984 788 1,6 (1,24, 2,12) 2,5 (1,82, 3,48)
7F 1520 1120 405 1,4 (1,03, 1,79) 2,8 (1,98, 3,87)
9V 1726 1164 407 1,5 (1,11, 1,98) 2,9 (2,00, 4,08)
14 957 612 692 1,6 (1,16, 2,12) 0,9 (0,64, 1,21)

18C 1939 1726 925 1,1 (0,86, 1,47) 1,9 (1,39, 2,51)
19A 956 682 352 1,4 (1,16, 1,69) 1,9 (1,56, 2,41)
19F 599 517 539 1,2 (0,87, 1,54) 1,0 (0,72, 1,28)
23F 494 375 72 1,3 (0,94, 1,84) 5,2 (3,67, 7,33)

Tabela 7: GMTs OPA u osób w wieku 60-64 lat, które otrzymały Prevenar 13 lub 23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw 
pneumokokom (PPSV23) oraz osób w wieku 50-59 lat, które otrzymały Prevenar 13a,b,c

Prevenar 13 Prevenar 13 PPSV23 Prevenar 13
50-59 lat w stosunku  do 

60-64 lata

Prevenar 13 w stosunku  do 
PPSV23,

60-64 lata
50-59 lat

N=350-384
60-64 lata

N=359-404
60-64 lata

N=367-402
Serotyp GMT GMT GMT GMR (95% CI) GMR (95% CI)

a Równoważność stwierdzano, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 0,5. b Odpowiedź określano jako wyższą w sposób statystycznie 
znaczący, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 1. c Dla serotypu 6A†, który występuje tylko w Prevenar 13, odpowiedź określano jako 
wyższą w sposób statystycznie znaczący, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 2.
U  osób w  wieku 60-64 lata wartości GMTs OPA dla produktu Prevenar 13 nie były gorsze niż GMTs OPA wywołane przez 23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw pneumokokom, 
w  odniesieniu do 12 serotypów wspólnych dla obu szczepionek. W  przypadku 9 serotypów wykazano, że miana przeciwciał w  teście OPA były większe w  sposób statystycznie znaczący u  osób 
otrzymujących Prevenar 13. U  osób w  wieku 50-59 lat wartości GMTs OPA dla wszystkich 13 serotypów w  szczepionce Prevenar  13 nie były gorsze niż odpowiedzi u  osób w  wieku 60-64  lata. 
W przypadku 9 serotypów odpowiedzi immunologiczne były związane z wiekiem i były wyższe w sposób statystycznie znaczący w grupie osób 50-59-letnich niż wśród osób w wieku 60-64 lata. 
U wszystkich osób dorosłych w wieku ≥ 50 lat, które otrzymały jednorazową dawkę produktu Prevenar 13, miana przeciwciał w teście OPA na serotyp 6A były wyższe w sposób statystycznie znaczący 
niż u osób w wieku ≥ 60 lat, które otrzymały jednorazową dawkę 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom. Po upływie jednego roku od zaszczepienia produktem Prevenar 
13 miana przeciwciał w teście OPA zmniejszyły się w porównaniu do jednego miesiąca od zaszczepienia, mimo to miana przeciwciał w teście OPA dla wszystkich serotypów pozostały na poziomie 
wyższym niż w punkcie początkowym. 

Wartości początkowe OPA GMT Wartości OPA GMT jeden rok po podaniu 
Prevenar 13

Dorośli w wieku 50-59 lat, którzy nie byli wcześniej zaszczepieni 23walentną 
szczepionką polisacharydową przeciw pneumokokom 5 - 45 20 – 1234
Dorośli w wieku 60-64 lata, którzy nie byli wcześniej zaszczepieni 23walentną 
szczepionką polisacharydową przeciw pneumokokom 5 - 37 19 – 733
W Tabeli 8 przedstawiono wartości GMTs OPA po 1 miesiącu od podania jednej dawki szczepionki Prevenar 13 u osób w wieku 18–49 lat i 60–64 lata.
Tabela 8: GMTs OPA u osób w wieku 18–49 lat i 60-64 lata, które otrzymały produkt Prevenar 13a,b

18–49 lat. N=836–866 60–64 lata. N=359–404 18–49 lat w stosunku do 60–64 lata 
Serotyp GMTb GMTb GMR (95% CIc)

1 353 146 2,4 (2,03; 2,87)
3 91 93 1,0 (0,84; 1,13)
4 4747 2062 2,3 (1,92; 2,76)
5 386 199 1,9 (1,55; 2,42)

6A 5746 2593 2,2 (1,84; 2,67)
6B 9813 1984 4,9 (4,13; 5,93)
7F 3249 1120 2,9 (2,41; 3,49)
9V 3339 1164 2,9 (2,34; 3,52)
14 2983 612 4,9 (4,01; 5,93)

18C 3989 1726 2,3 (1,91; 2,79)
19A 1580 682 2,3 (2,02; 2,66)
19F 1533 517 3,0 (2,44; 3,60)
23F 1570 375 4,2 (3,31; 5,31)

a Równoważność stwierdzano, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 0,5. b Odpowiedź określano jako wyższą w sposób statystycznie 
znaczący, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 1. c Przedziały ufności (ang. confidence interval, CI) dla GMR uzyskuje się przez odwrotne 
przekształcenie przedziału ufności obliczonego na podstawie rozkładu t-Studenta dla średniej różnicy logarytmów mierzonych wartości.
U osób dorosłych w wieku 18–49 lat wartości GMTs OPA dla wszystkich 13 serotypów, które zawiera szczepionka Prevenar 13, spełniały kryterium non-inferiority w stosunku do odpowiedzi po podaniu 
szczepionki Prevenar 13 u osób w wieku 60–64 lat. Po roku od podania szczepionki Prevenar 13 miana przeciwciał w teście OPA były niższe niż miesiąc po zaszczepieniu, jednak miana przeciwciał 
w teście OPA dla wszystkich serotypów utrzymywały się powyżej poziomu wyjściowego.

Wyjściowe wartości OPA GMT Wartości OPA GMT rok po podaniu szczepionki 
Prevenar 13

Osoby dorosłe w wieku 18–49 lat, którzy nie byli wcześniej szczepieni 23-walentną 
szczepionką polisacharydową przeciw pneumokokom od 5 do 186 od 23 do 2948

Osoby dorosłe, które poprzednio otrzymały 23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw pneumokokom Odpowiedzi immunologiczne na szczepionkę Prevenar 13 i  23-walentną szczepionkę 
polisacharydową przeciw pneumokokom porównywano w  bezpośrednim badaniu porównawczym u  osób w  wieku ≥  70  lat, które przyjęły jednorazową dawkę szczepionki polisacharydowej 
przeciw pneumokokom co najmniej 5 lat przed zaszczepieniem w ramach badania. W Tabeli 9 porównano GMTs OPA po upływie 1 miesiąca od przyjęcia dawki, u osób dorosłych w wieku ≥ 70 lat 
poprzednio zaszczepionych polisacharydową szczepionką przeciw pneumokokom, które otrzymały jednorazową dawkę produktu Prevenar 13 lub 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw 
pneumokokom. 
Tabela 9: GMTs OPA u osób w wieku ≥ 70 lat zaszczepionych pneumokokową szczepionką polisacharydową, które otrzymały Prevenar 13 lub 
23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw pneumokokom (PPSV23)a,b,c 

Prevenar 13. N=400-426 PPSV23. N=395-445 Prevenar OPA GMT w stosunku do PPSV23
Serotyp OPA GMT OPA GMT GMR (95% CI)

1 81 55 1,5 (1,17, 1,88)
3 55 49 1,1 (0,91, 1,35)
4 545 203 2,7 (1,93, 3,74)
5 72 36 2,0 (1,55, 2,63)

6A† 903 94 9,6 (7,00, 13,26)
6B 1261 417 3,0 (2,21, 4,13)
7F 245 160 1,5 (1,07, 2,18)
9V 181 90 2,0 (1,36, 2,97)
14 280 285 1,0 (0,73, 1,33)

18C 907 481 1,9 (1,42, 2,50)
19A 354 200 1,8 (1,43, 2,20)
19F 333 214 1,6 (1,17, 2,06)
23F 158 43 3,7 (2,69, 5,09)

a Równoważność stwierdzano, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 0,5. b Odpowiedź określano jako wyższą w sposób statystycznie 
znaczący, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 1. c Dla serotypu 6A†, który występuje tylko w Prevenar 13, odpowiedź określano jako 
wyższą w sposób statystycznie znaczący, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziału ufności dla GMR była większa niż 2.
U osób dorosłych, które otrzymały szczepionkę polisacharydową przeciw pneumokokom co najmniej 5 lat przed udziałem w badaniu klinicznym, wartości GMTs OPA dla produktu Prevenar 13 nie były 
gorsze niż odpowiedzi na 23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw pneumokokom, w zakresie 12 wspólnych serotypów. W tym badaniu wykazano ponadto, że wartości GMTs OPA są wyższe 
w sposób statystycznie znaczący dla 10 spośród 12 wspólnych serotypów. Odpowiedzi immunologiczne na serotyp 6A były wyższe w sposób statystycznie znaczący po zaszczepieniu produktem 
Prevenar 13 niż 23-walentną szczepionką polisacharydową przeciw pneumokokom. 
U osób dorosłych w wieku 70 lat i starszych, które przyjmowały 23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw pneumokokom co najmniej 5 lat przed włączeniem do udziału w badaniu, miana 
przeciwciał w teście OPA po jednym roku od zaszczepienia w ramach badania zmniejszyły się w porównaniu z wartościami po jednym miesiącu od zaszczepienia, ale pozostały dla wszystkich serotypów 
wyższe od wartości w punkcie początkowym.

Wartości początkowe OPA GMT Wartości OPA GMT jeden rok po podaniu 
Prevenar 13

Dorośli w wieku ≥ 70 lat zaszczepieni 23walentną szczepionką polisacharydową 
przeciw pneumokokom co najmniej 5 lat przed badaniem 9 – 122 18 – 381

Odpowiedź immunologiczna w szczególnych grupach pacjentów U osób, u których występują opisane poniżej choroby, ryzyko choroby pneumokokowej jest zwiększone. Znaczenie kliniczne stężeń 
przeciwciał wywołanych podaniem produktu Prevenar 13 w tych szczególnych grupach pacjentów jest nieznane. Niedokrwistość sierpowata W jednoramiennym badaniu przeprowadzonym metodą 
otwartej próby we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Libanie, Egipcie i Arabii Saudyjskiej podano 2 dawki produktu Prevenar 13 w odstępie 6 miesięcy w 158-osobowej grupie dzieci i młodzieży 
z niedokrwistością sierpowatą w wieku od ≥ 6 lat do < 18 lat, którym podano wcześniej jedną lub więcej dawek 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciwko pneumokokom co najmniej 6 
miesięcy przed włączeniem do badania. Po pierwszym szczepieniu stężenie przeciwciał wywołane podaniem produktu leczniczego Prevenar 13, mierzone za pomocą wartości IgG GMCs, jak i wartości 
OPA GMTs, było statystycznie istotnie wyższe niż przed szczepieniem. Odpowiedź immunologiczna po drugiej dawce była porównywalna z odpowiedzią uzyskaną po pierwszej dawce. Rok po podaniu 
drugiej dawki stężenia przeciwciał mierzone zarówno za pomocą wartości IgG GMCs, jak i wartości OPA GMTs były wyższe niż przed podaniem pierwszej dawki produktu Prevenar 13, poza wartościami 
IgG GMCs dla serotypów 3 i 5, które były ilościowo porównywalne. Dodatkowe dane dotyczące immunogenności szczepionki Prevenar (7-walentnej): dzieci z niedokrwistością sierpowatą Immunogenność 
szczepionki Prevenar oceniono w wieloośrodkowym badaniu przeprowadzonym metodą otwartej próby, w którym uczestniczyło 49 dzieci z niedokrwistością sierpowatą. Dzieci zostały zaszczepione 
szczepionką Prevenar (3 dawki w odstępie miesiąca, począwszy od 2. miesiąca życia); 46 dzieci z  tej grupy otrzymało również 23-walentną szczepionkę polisacharydową przeciw pneumokokom 
w wieku 15–18 miesięcy. Po podstawowej immunizacji u 95,6% pacjentów stężenie przeciwciał wynosiło co najmniej 0,35 μg/ml w przypadku wszystkich siedmiu serotypów obecnych w produkcie 
Prevenar. Po podaniu szczepionki polisacharydowej zaobserwowano istotne zwiększenie stężenia przeciwciał przeciwko siedmiu serotypom, co sugeruje, że pamięć immunologiczna była dobrze 
zachowana. Zakażenie wirusem HIV Dzieci i dorośli nieszczepieni wcześniej szczepionką przeciw pneumokokom Dzieci i dorośli zakażeni wirusem HIV z CD4 ≥ 200 komórek/µl (średnio 717,0 komórek/
µl), wiremią < 50 000 kopii/ml (średnio 2090,0 kopii/ml) i brakiem aktywnej choroby związanej z AIDS, którzy nie byli wcześniej szczepieni szczepionką przeciw pneumokokom, otrzymali 3 dawki 
produktu Prevenar 13. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami następnie podano jedną dawkę 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom. Szczepionki były podawane w odstępach 
1  miesiąca. Odpowiedzi immunologiczne oceniano u  259–270  kwalifikujących się do oceny pacjentów po około 1  miesiącu od podania każdej dawki szczepionki. Po pierwszej dawce produktu 
Prevenar 13, stężenia przeciwciał mierzone zarówno za pomocą wartości IgG GMCs, jak i wartości OPA GMTs były statystycznie istotnie wyższe w stosunku do wartości przed szczepieniem. Po drugiej 
i trzeciej dawce produktu Prevenar 13 odpowiedź immunologiczna była porównywalna z odpowiedzią po pierwszej dawce lub od niej wyższa. Dorośli szczepieni wcześniej 23-walentną szczepionką 
polisacharydową przeciw pneumokokom Dorośli zakażeni wirusem HIV w wieku ≥ 18 lat z CD4 ≥ 200 komórek/µl (średnio 609,1 komórek/µl), wiremią < 50 000 kopii/ml (średnio 330,6 kopii/ml) 
i brakiem aktywnej choroby związanej z AIDS, którzy byli wcześniej szczepieni 23-walentną szczepionką polisacharydową przeciwko pneumokokom podaną co najmniej 6 miesięcy przed włączeniem 
do badania, otrzymali 3 dawki produktu Prevenar  13 — w  momencie włączenia do badania, a  następnie po 6 i  12 miesiącach od podania pierwszej dawki produktu Prevenar  13. Odpowiedzi 
immunologiczne oceniano u 231–255 kwalifikujących się do oceny pacjentów po około 1 miesiącu od podania każdej dawki szczepionki Prevenar 13. Po pierwszej dawce produktu Prevenar 13, stężenia 
przeciwciał mierzone za pomocą wartości IgG GMCs, jak i wartości OPA GMTs, były statystycznie istotnie wyższe w stosunku do wartości przed szczepieniem. Po drugiej i  trzeciej dawce produktu 
Prevenar  13 odpowiedź immunologiczna była porównywalna z  odpowiedzią po pierwszej dawce lub od niej wyższa. W  badaniu 162 pacjentów otrzymało wcześniej jedną dawkę 23-waletnej 
szczepionki polisacharydowej przeciwko pneumokokom, 143 pacjentów otrzymało wcześniej 2 dwie dawki i  26 pacjentów otrzymało wcześniej więcej niż 2 dawki 23-walentnej szczepionki 
polisacharydowej przeciwko pneumokokom. U  pacjentów, którzy otrzymali wcześniej dwie lub więcej dawek 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciwko pneumokokom stwierdzono 
podobną odpowiedź immunologiczną, jak u pacjentów, którzy otrzymali wcześniej jedną dawkę. Przeszczep komórek hematopoetycznych szpiku Dzieci i dorośli po allogenicznym przeszczepieniu 
komórek hematopoetycznych szpiku w wieku ≥ 2 lat z całkowitą remisją hematologiczną podstawowej choroby lub bardzo dobrą częściową remisją w przypadku chłoniaka i szpiczaka otrzymali trzy 
dawki produktu Prevenar 13 z odstępem przynajmniej 1 miesiąca między dawkami. Pierwszą dawkę podano od 3 do 6 miesięcy po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku. Czwartą dawkę 
(uzupełniającą) produktu Prevenar 13 podano 6 miesięcy po trzeciej dawce. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami 1 miesiąc po czwartej dawce produktu Prevenar 13 podano jedną dawkę 23-walentnej 
szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom. Odpowiedzi immunologiczne mierzone za pomocą wartości IgG GMCs oceniano u 168–211 kwalifikujących się do oceny pacjentów po około 
1 miesiącu po szczepieniu. Po każdej dawce produktu Prevenar 13 uzyskiwano podwyższone stężenia przeciwciał. Po czwartej dawce produktu Prevenar 13 odpowiedzi immunologiczne były istotnie 
podwyższone dla wszystkich serotypów w porównaniu ze stężeniami po trzeciej dawce. W tym badaniu nie mierzono mian aktywnych biologicznie przeciwciał (mian przeciwciał w teście OPA). 
5.2 Właściwości farmakokinetyczne Nie dotyczy. 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących 
bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym, tolerancji miejscowej oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniają szczególnego zagrożenia 
dla człowieka. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Sodu chlorek Kwas bursztynowy Polisorbat 80 Woda do wstrzykiwań Adiuwant, patrz punkt 2. 
6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.  6.3 Okres ważności 
3 lata 6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Nie zamrażać. Prevenar 13 przechowywany w temperaturze nieprzekraczającej 
25°C zachowuje stabilność przez cztery dni. Jeśli nie zostanie zużyty w tym okresie, Prevenar 13 należy zniszczyć. Powyższe dane przeznaczone są dla fachowego personelu medycznego, jako wytyczne 
postępowania w  przypadku wystąpienia przejściowych wahań temperatury. 6.5 Rodzaj i  zawartość opakowania 0,5  ml zawiesiny do wstrzykiwań w  ampułkostrzykawce (szkło typu I) 
z zatyczką tłoka (bezlateksowa guma chlorobutylowa) i wieczkiem ochronnym (bezlateksowa guma izoprenowo-bromobutylowa). Wielkość opakowania 1, 10 lub 50 ampułkostrzykawek z igłą lub bez 
igły. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w  obrocie. 6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i  przygotowania produktu leczniczego do 
stosowania Podczas przechowywania może powstać biały osad oraz przezroczysty supernatant. Nie oznacza to pogorszenia jakości produktu. Przed usunięciem powietrza ze strzykawki, należy 
dobrze wstrząsnąć szczepionką w celu uzyskania jednorodnej, białej zawiesiny. Przed podaniem szczepionki należy ocenić wzrokowo, czy w fiolce nie znajdują się ciała obce i (lub) nie wystąpiły zmiany 
właściwości fizycznych. W przypadku stwierdzenia takich zmian, szczepionki nie należy stosować. Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu 
leczniczego lub jego odpady, należy usunąć zgodnie z  lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG 
Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles Belgia 8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/09/590/001 EU/1/09/590/002 EU/1/09/590/003 EU/1/09/590/004 
EU/1/09/590/005 EU/1/09/590/006 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09 grudnia 2009 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 18 września 2014 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU 
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 25.11.2020 Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA) http://
www.ema.europa.eu. Pozwolenie wydane przez: Komisję Wspólnoty Europejskiej. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt leczniczy wydawany na receptę. Nie wszystkie wielkości 
opakowań muszą znajdować się w obrocie.
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 W CZASIE PANDEMII COVID-19, BARDZIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK, WAŻNA JEST OCHRONA
 PRZED CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO, TAKIMI JAK PNEUMOKOKOWE 

ZAPALENIE PŁUC, KTÓRYM MOŻNA ZAPOBIEC POPRZEZ SZCZEPIENIA1

Pfizer Polska Sp. z o.o., 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16B, tel. +48 (22) 335 61 00, fax +48 (22) 335 61 11
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CZY

Skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokowemu zapaleniu płuc u dorosłych2

* Szczepionkę Prevenar 13® można podać jednocześnie z trójwalentną inaktywowaną szczepionką przeciw grypie sezonowej lub czterowalentną inaktywowaną szczepionką przeciwko grypie sezonowej. ** Dotyczy osób dorosłych w wieku 50 lat i starszych. *** W przypadku osób po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku zalecany cykl szczepienia 
obejmuje cztery dawki szczepionki Prevenar 13. Szczegółowe informacje znajdują się w ChPL Prevenar 13.1. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Portal Szczepienia Info. Szczepienia w czasie pandemii Covid-19: https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/szczepienia-w-czasie-pandemii-covid-19-2-2/ (dostęp: 08.2021). 
2. Charakterystyka produktu leczniczego Prevenar 13 z 25.11.2020. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/prevenar-13-epar-product-information_pl.pdf (dostęp: 08.2021). 3. Charakterystyka produktu leczniczego Vaxigrip Tetra z 17.08.2021. 4. Charakterystyka produktu leczniczego Influvac Tetra z 12.08.2021. 5. Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Portal Szczepienia Info. Jaki odstęp czasu należy zachować pomiędzy szczepionką przeciw COVID-19 i jakąkolwiek inną szczepionką? https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jaki-odstep-czasu-nalezy-zachowac-pomiedzy-podaniem-szczepionki-przeciw-covid-19-i-jakiejkolwiek-innej-szczepionki/ (dostęp: 08.2021).

Inną szczepionkę u osób dorosłych 
można podać w dowolnym czasie 
od szczepionki przeciw COVID-195

Szczepienie przeciw COVID-19

Szczepionkę Prevenar 13
można podawać jednoczasowo 

ze szczepionką przeciw grypie*,**,2

Szczepienie 
przeciw grypie

Szczepienie 
co roku3,4

Szczepienie przeciw 
chorobie pneumokokowej
Tylko jedna dawka u osób 

dorosłych, nie trzeba 
szczepić co roku***,2
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