


Fotorelacja z X Mistrzostw Polski Farmaceutów 
w Narciarstwie Alpejskim

Dusan Hus – Prezes Sło-
weńskiej Izby Aptekarskiej 
(organizator Mistrzostw Świata 
Farmaceutów)

Agnieszka Mikoszewska - 
Prezes Dolpharmy

Piotr Bohater - Prezes Dol-
nośląskiej Izby Aptekarskiej

Tadeusz Bąbelek - Prezes 
Wielkopolskiej Izby Aptekar-
skiej

z tyłu Radek Jęcek - Szkoła 
Zdobywców Horyzont - orga-
nizator sportowy

Dorota Zaczyk na starcie. 
Zwycięzca w kat. juniorki

Zdjęcie pamiątkowe
uczestników mistrzostw



– 3 –

Nad Wisłą i nad Dunajem

Umiejętności zdobyte przez studentów należą się każ-
demu pacjentowi, który przekroczy próg apteki. Słowa te są 
jak klamra spinająca początek i zakończenie drogi przebytej 
podczas studiów farmaceutycznych. Kto wybiera studia farma-
ceutyczne musi się liczyć z tym, że gdy już zostanie aptekarzem, 
to niemalże każdego dnia będzie  występował w roli czarodzie-
ja, który ma lek na każdą chorobę. Oczywiście porównanie  
z czarodziejem jest przenośnią, która uświadamia jak duże 
oczekiwania kierują pacjenci w stronę aptekarzy. Celem ap-
tekarza jest służyć pacjentowi wiedzą, która może przysłużyć 
się do pokonania trapiącej boleści lub choroby – takie przesła-
nie wyczytujemy z wywiadu z panią profesor Małgorzatą Ko-
złowską-Wojciechowską,  kierownikiem  Zakładu Opieki Far-
maceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego 
Uniwersytetu  Medycznego.

   Aptekarze jako grupa zawodowa są jednym z filarów 
na którym wspiera się system ochrony zdrowia. Wprawdzie 
mówi się niekiedy, że na zdrowiu zna się każdy, ale to jest tylko 
przysłowie wypowiadane z przekąsem w sytuacji, gdy osoba 
nie mająca odpowiednich kwalifikacji zajmuje się sferą za-
strzeżoną dla kompetentnego absolwenta uczelni medycznej, 
na przykład lekarza lub farmaceuty. Jakby na przekór temu co 
oczywiste i zgodne ze zdrowym rozsądkiem nasz Sejm uchwa-
lił ustawę, która umożliwiła wejście na rynek aptekarski armii 
ludzi mających kupieckie, a nie farmaceutyczne umiejętności. 
Apteki kupieckie powstają jak grzyby po deszczu, natomiast 
apteki prowadzone przez farmaceutów podupadają i coraz 
częściej kończą swój żywot. O tej sytuacji wiedzieć powinien 
każdy urzędnik lub polityk decydujący w sprawach ochrony 
zdrowia, bowiem są oni adresatami sygnałów mayday wysy-
łanych z środowiska aptekarskiego na ratunek prowadzonym 
przez farmaceutów aptekom indywidualnym i rodzinnym. Licz-
ni aptekarze żywią się nadzieją, że być może rządzący Pol-
ską zauważą zmiany jakie ostatnio dokonały się na Węgrzech  
i pójdą tym samym tropem, wszak „Polak-Węgier, dwa bratan-
ki”. Parlament węgierski uchwalił prawo na mocy którego „od  
1 stycznia 2011r. nowe apteki mogą być otwierane tylko jeśli 
ich właścicielem jest aptekarz lub spółka aptekarzy (osoby fi-
zyczne).” O przemianach na węgierskim rynku farmaceutycz-
nym informuje magister Piotr Bohater, który omawia ustawę 
przywracającą kryteria własnościowe w otwieraniu nowych 
aptek na Węgrzech. Dzięki tej ustawie nad Dunajem będzie tak 
jak w Europie, w której z wyjątkiem nielicznych krajów apteki 
są prowadzone przez farmaceutów. Czy u nas nad Wisłą bę-
dzie tak samo jak nad Dunajem i w Europie, czyli normalnie? 
Chcielibyśmy.

Redakcja Aptekarza Polskiego
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AktuAlności

Mamy za dużo złego i nie-
jasnego prawa, brakuje za to ustaw 
prostych i zrozumiałych dla oby-
wateli, a przede wszystkim regu-
lujących sprawy naprawdę ważne 
ze społecznego punktu widzenia. 
W 2009 r. Sejm uchwalił 244 
ustawy, podczas gdy w 1999 r. 
opublikowano jedynie 103 usta-
wy. Mnożenie regulacji wpływa 
niekorzystnie na efektywność 
procesu legislacyjnego, wydłuża 
się bowiem procedura uchwalania 
i publikowania ustaw. Są jednak 
znamienne wyjątki. Jeśli rządowi 
naprawdę zależy na szybkim roz-
wiązaniu problemu, tworzy się 
wręcz autostradę legislacyjną dla 
konkretnych projektów ustaw. 
Kiedy zatem potrzebny był suk-
ces w walce z tzw. dopalaczami, 
błyskawicznie potoczyły się prace 
specjalnej podkomisji sejmowej 
nad projektem ustawy o zmianie 
ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii. 

Tymczasem farmaceuci cią-
gle czekają na uchwalenie najważ-
niejszych ustaw, mających w istot-
ny sposób zreformować zasady 
refundacji leków i wyrobów me-
dycznych oraz warunki funkcjo-
nowania polskich aptek. Dla tych 
ustaw nie tylko nie przewidziano 
autostrady legislacyjnej, ale na-
wet drogi ekspresowej. Przypo-
mnę tylko losy dwóch projektów. 
Podczas posiedzenia Sejmu RP 27 
października 2010 r. odbyło się 
pierwsze czytanie rządowego pro-
jektu ustawy o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalne-

go przeznaczenia żywieniowego i 
wyrobów medycznych (w trakcie 
konsultacji społecznych Naczelna 
Rada Aptekarska zgłosiła wiele 
istotnych uwag do tego projektu). 
W grudniu Komisja Zdrowia wy-
brała członków sejmowej podko-
misji nadzwyczajnej do rozpa-
trzenia tego projektu. Na stycz-
niowym posiedzeniu powołano 
ekspertów, zamówiono opinie 
prawne dotyczące zgodności tej 
ustawy z Konstytucją RP i wysłu-
chano opinii tzw. strony społecz-
nej, w tym uwag przedstawionych 
przez Naczelną Radę Aptekarską. 
Prace podkomisji zatrzymały się 
na trzecim artykule, którego para-
graf pierwszy stanowi, że „całko-
wity budżet na refundację wynosi 
nie więcej niż 17% sumy środków 
publicznych przeznaczonych na 
finansowanie świadczeń gwaran-
towanych w planie finansowym 
Funduszu”. Gorąca dyskusja nad 
tym zapisem miała zostać dokoń-
czona na kolejnym posiedzeniu 
podkomisji 25 stycznia, które 
nieoczekiwanie zostało odwołane 
(więcej o pracach nad tzw. usta-
wą refundacyjną za miesiąc). 

Aptekarzom od lat tylko 
obiecuje się nowe Prawo farma-
ceutyczne. Pierwsza wersja pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy 
Prawo farmaceutyczne przekaza-
na została do konsultacji społecz-
nych 4 listopada 2008 r. Niektóre 
z uregulowań mogły – w oce-
nie samorządu aptekarskiego – 
uchronić apteki przed likwidacją 
i powstrzymać postępującą pau-
peryzacją aptekarzy. W projekcie 

znalazły się przepisy zabraniają-
ce reklamy aptek i punktów ap-
tecznych, a także uszczelniające 
zakazy łączenia obrotu hurtowe-
go z detalicznym. Ministerstwo 
Zdrowia określiło zasady prze-
ciwdziałania koncentracji obrotu 
detalicznego w ramach jednego 
podmiotu. Należy podkreślić, że 
Naczelna Rada Aptekarska była 
jednym z tych podmiotów, który 
zgłosił najwięcej uwag do prze-
słanego do konsultacji projektu. 
Prace nad tą ustawą zostały jed-
nak przerwane. 

W kwietniu 2009 r. minister 
zdrowia powołał zespół do spraw 
opracowania nowego projektu 
ustawy Prawo farmaceutyczne, 
którego szefem został ekspert 
zewnętrzny. Niestety, minister 
zdrowia nie zaprosił do powoła-
nego przez siebie zespołu żad-
nego przedstawiciela samorzą-
du aptekarskiego lub aptekarza 
praktyka, mogącego służyć wie-
dzą i doświadczeniem ekspertom 
zewnętrznym Ministerstwa Zdro-
wia, mimo że nieustannie o to za-
biegaliśmy. Do dnia dzisiejszego 
nie wiadomo, czy wspomniany 
wyżej zespół zakończył prace  
i czy nowy projekt został zatwier-
dzony przez ministra. Straciliśmy 
kilka lat, a wiele aptek w tym 
czasie przestało istnieć. Państwo 
zawiodło aptekarzy!

dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes 

Naczelnej Rady Aptekarskiej

Państwo zawiodło aptekarzy!



W tym roku Ojciec świę-
ty Benedykt XVI kieruje do nas 
orędzie zatytułowane słowami 
św. Piotra: „Krwią Jego ran zo-
staliście uzdrowieni” (1P 2, 24). 
Słowa te wyjaśniają sens ludz-
kiego cierpienia i współcier-
pienia Boga. Odwołując się do 
tych słów, papież przypomina, 
że miarą człowieczeństwa i ludz-
kiej cywilizacji jest zdolność do 
współczucia i stawiania czoła 
ludzkiemu cierpieniu, aby nadać 
mu odpowiedni sens i zbawczą 
wartość. Jak to czynić? Przez 
kontemplację obrazu Chrystusa – 
Boga współcierpiącego. 

Właśnie obraz Boga współ-
cierpiącego, który może być do-
stępny naszemu doświadczeniu, 
jest niezwykle przekonujący. Oj-
ciec święty odwołuje się do włas-
nego doświadczenia, osobistej 
kontemplacji twarzy Chrystusa ze 
znanego w świecie całunu turyń-
skiego i oblicza Pańskiego z Ma-
nopello. Oblicze Chrystusa jest 
jednocześnie tym, które mamy 
odkrywać w każdym cierpiącym 
człowieku. Mówimy słusznie, że 
znajdujemy w nim oblicze każde-
go, z którym utożsamia się cierpią-
cy Sługa Jahwe. Włosi, chcąc wy-
razić tę mistyczną więź Chrystusa 
z cierpiącym człowiekiem, mówią 
o obliczu Pańskim jako Volto dei 
volti – twarz twarzy ludzi cierpią-
cych, oblicze oblicz udręczonych 
cierpieniem. Inaczej mówiąc,  
w twarzy Chrystusa umęczonego 
odbija się twarz każdego człowie-
ka dotkniętego cierpieniem. 

Przywołując stwierdzenie 
św. Bernarda: „Bóg nie może 

cierpieć, ale może współcier-
pieć”, Ojciec święty wprowadza 
nas w najgłębszą tajemnicę obec-
ności Boga w ludzkim cierpie-
niu. Aby doświadczyć ludzkiego 
cierpienia, Bóg staje się człowie-
kiem, przyjmując realną możli-
wość współcierpienia. Aby cier-
pieć z człowiekiem i dla człowie-
ka, Syn Boży wszedł w kondycję 
ograniczeń istnienia „w ciele  
i we krwi”. Jednocześnie „poprzez 
rany Chrystusa możemy patrzeć 
oczyma nadziei na wszystko zło, 
które dotyka ludzkość” – pisze 
Benedykt XVI. Przemoc zła styka 
się w Chrystusie ze wszechmocą 
miłości Boga, która jest drogą do 
pokoju i radości. 

Ojciec święty nawiązuje  
w orędziu do szczególnej okolicz-
ności – Światowego Dnia Mło-
dych w Madrycie, zapraszając 
do udziału w nim zarówno zdro-
wych jak i chorych, których mło-
dość, ograniczona cierpieniem, 
może być okazją do refleksji nad 
sensem cierpienia niewinnego 
lub umierającego przedwcześ-
nie. Każde położenie człowie-
ka jest dla niego szansą, a także 
dla otoczenia, by odkrywać sens 
cierpienia, potrzebę „budowania 
mostów miłości i solidarności”. 
Wzorem do kształtowania takich 
postaw pozostaje zawsze osoba 
Chrystusa, który w swoim mło-
dym wieku pozwolił się ukrzy-
żować, by ocalić życie innym. 
Symbol przebitego serca Jezusa, 
z którego „wypłynęło życie”, po-
zostaje najdoskonalszym wzorem 
oddania i miłości Boga. 

Światowy Dzień Chorego 

jest okazją do uświadomienia so-
bie znaczenia cierpienia w życiu 
ludzkim i konieczności przezwy-
ciężenia jego bezsensu. Pokój  
i radość w cierpieniu jest możliwy 
dopiero wtedy, gdy każdy z osob-
na doświadcza nadprzyrodzonej 
i ludzkiej miłości oraz solidar-
ności. Sens cierpienia jest nieod-
łącznie związany z obecnością 
drugiego: lekarza, pielęgniarki, 
kapłana, farmaceuty, wolonta-
riusza, członka rodziny chorego. 
Ojciec święty przypomina, że 
nasza troska o słabych, chorych  
i cierpiących będzie szczególnym 
przejawem naszego człowieczeń-
stwa i godności chrześcijanina. 

Z gorącym pozdrowieniem 
i obietnicą duchowego wsparcia 
dla wszystkich pozostających 
w służbie chorego i cierpiącego 
człowieka.

Ks. Stanisław Warzeszak, 
Krajowy Duszpasterz 

Służby Zdrowia

XIX Światowy Dzień Chorego – 11 lutego 2011 roku

Miarą człowieczeństwa i ludzkiej cywilizacji 
jest zdolność do współczucia i stawiania czoła 

ludzkiemu cierpieniu
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Rozmowa „aptekaRza polskiego”

Redakcja 
– Na studiach farmaceu-

tycznych musi pojawić się więcej 
zajęć ukierunkowanych na zdro-
wie pacjenta to jeden z wnio-
sków dyskusji „okrągłego stołu 
farmacji” toczonej podczas XXI 
Naukowego Zjazdu PTFarm  
w Gdańsku. Czy aktualnie obo-
wiązujący program nauczania 
studentów farmacji jest dopaso-
wany do tych wymagań? 

Małgorzata 
Kozłowska – Wojciechowska 

– Zanim odpowie się na to 
pytanie, należy odpowiedzieć na 
pytanie jakie zadania stawiamy 
przed absolwentami studiów far-
maceutycznych we współczes-
nym świecie. Od blisko dwudzie-
stu lat najwięcej absolwentów 
Wydziałów Farmaceutycznych 
nastawionych jest na pracę ap-
tekarza, a przecież również dla 
nich otworem powinny stać eta-

ty w jednostkach badawczych, 
przemysłowych, w zakładach 
i firmach farmaceutycznych, 
ośrodkach klinicznych czy pań-
stwowych urzędach ds. kontroli 
leków. Niestety, konkurencyj-
ność w tego typu miejscach pracy  
zniechęciła wielu farmaceutów, 
którzy w większości, przyszłość 
wiążą z pracą w aptece. Z tego 
względu dotychczasowe progra-
my nauczania w trakcie studiów 
wymagają również uaktualnienia, 
szczególnie w celu przygotowa-
nia aptekarzy do nowych zadań, 
które bezpośrednio wynikają 
z nowej polityki lekowej oraz 
wprowadzania do obrotu aptecz-
nego coraz to nowszych suple-
mentów diety. Ponadto, abitu-
rienci wymagają przygotowania 
do pełnienia zadań związanych z 
możliwością prowadzenia opieki 
farmaceutycznej, która w naszym 
kraju, choć bardzo wolno, zaczy-
na być postrzegana jako szansa na 

rzeczywiste „umedycznienie” za-
wodu aptekarza oraz konieczność 
unowocześnienia jego pracy. 

Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO), będąca orga-
nizacją wyznaczającą światowe 
standardy dotyczące zdrowia  
i kształtującą globalną politykę 
zdrowotną w 2006 r. we współ-
pracy z Międzynarodową Fe-
deracją Farmaceutyczną (FIP) 
opracowała nowoczesną koncep-
cję zawodu farmaceuty, określa-
jąc opiekę farmaceutyczną jako 
niezbędną, a rolę farmaceuty  
w systemie opieki zdrowotnej jako 
zasadniczą. Podtrzymała opinię, 
iż  farmaceuci mają być odpowie-
dzialni za udzielanie pacjentom 
wyczerpujących i obiektywnych 
porad dotyczących leków,  mają 
wdrażać profilaktykę chorób  
i promocję zdrowego stylu życia. 
WHO wskazuje na potrzebę zde-
cydowanie większego zaangażo-
wania farmaceutów w opiekę nad 

UMIEJĘTNOŚCI 
ZDOBYTE PRZEZ STUDENTÓW 

NALEŻĄ SIĘ KAŻDEMU PACJENTOWI, 
KTÓRY PRZEKROCZY PRÓG APTEKI

Na pytania Aptekarza Polskiego dotyczące profilu 
kształcenia farmaceutów odpowiada  
dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, 
kierownik Zakładu Opieki Farmaceutycznej 
na Wydziale Farmaceutycznym 
Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego
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Rozmowa „aptekaRza polskiego”

pacjentem i wykorzystania ich 
obszernej wiedzy o lekach. Rola 
aptekarza ewoluuje od wytwarza-
nia i dystrybucji leków w kierun-
ku świadczenia określonych usług 
oraz udzielania fachowych infor-
macji, a więc sprawowania opieki 
nad pacjentem. Farmaceuta po-
winien monitorować i dokumen-
tować przebieg farmakoterapii,  
a tym samym być odpowiedzialny 
za jej skuteczność i bezpieczeń-
stwo. Ta odpowiedzialność jest 
nieodzownym warunkiem spra-
wowania opieki farmaceutycznej. 
Pacjent jako indywidualny przy-
padek terapeutyczny powinien 
być w centrum zainteresowania 
aptekarza. Równie istotne zatem, 
według ekspertów WHO, jest 
doradztwo i edukacja zdrowotna 
pacjenta. 

W sytuacji, w której licz-
ba leków z roku na rok jest coraz 
większa, ich dostępność niepo-
równywalnie łatwiejsza okazało 
się, że tradycyjny, praktykowany 
przez lata system opieki zdrowot-
nej, w którym lekarz przypisuje 
leki, a farmaceuta je wydaje jest 
zawodny. Szacuje się bowiem, że 
ok.10% hospitalizacji jest spowo-
dowana działaniami niepożąda-
nymi leków, głównie u ludzi star-
szych lub przewlekle chorych. 
Choć brakuje własnych, krajo-
wych danych o kosztach działań 
niepożądanych i interakcji mię-
dzy lekami, to na podstawie in-
formacji amerykańskich (około 
130 miliardów dolarów rocznie) 
czy brytyjskich (ponad 460 mi-
lionów funtów) należy przypusz-
czać, iż są to ogromne koszty. 
Zredukowanie tych kosztów, jak 
i poprawa sytuacji zdrowotnej 
pacjentów w ogromnej mierze 
zależy od wykrywania błędów le-
kowych oraz działań mających na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa 

stosowania leków na każdym eta-
pie - od produkcji do przyjmowa-
nia przez pacjenta. I w tej sytua-
cji rola farmaceutów – aptekarzy, 
jako specjalistów w tym zakresie 
jest kluczowa. Należy również 
pamiętać, iż wobec ogromnej ilo-
ści dostępnych preparatów OTC 
pacjenci bardzo często, przy 
pierwszych objawach choroby, 
podejmują próbę samodzielnego 
leczenia, które musi zostać zwe-
ryfikowane przez fachowca, czyli 
aptekarza, który musi być dorad-
cą przy wyborze leku OTC przez 
pacjenta, uprzednio weryfikując 
jego własne dolegliwości czy 
wstępne rozpoznanie. 

Red.: W 50 numerze Apte-
karza Polskiego opublikowano 
list prof. Małgorzaty Sznitowskiej 
dotyczący zawodu farmaceuty. 
Autorka napisała, że „absolwen-
ci pracujący w aptekach mają 
rację dopominając się większe-
go „umedycznienia” studiów”. 
Redakcja Aptekarza Polskiego 
dowiedziała się, że na Wydziale 
Farmaceutycznym Uniwersytetu 
Medycznego w Warszawie postu-
laty te mają posłuch. Co więcej, 
są wdrażane. Prosimy o bliższe 
informacje dotyczące zmiany 
programu studiów farmaceu-
tycznych. 

MK–W: W ubiegłym roku 
na Wydziale Farmaceutycznym 
Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego powołany został 
Zakład Opieki Farmaceutycz-
nej, którego mam zaszczyt być 
kierownikiem. W programie na-
uczania przedmiotu „opieka far-
maceutyczna” nastąpiły istotne 
zmiany. Staramy się nauczyć stu-
dentów, iż są ogniwem w opiece 
zdrowotnej nad pacjentem, rów-

nie niezbędnym i ważnym jak le-
karz, pielęgniarka, terapeuta czy 
inny fachowy personel służby 
zdrowia. Aby jednak uwierzy-
li w swoje zadania jako przyszli 
aptekarze muszą nauczyć się, iż 
pacjent w aptece jest najważniej-
szy. Oznacza to, iż chcemy aby 
zapamiętali, że do apteki przy-
chodzi pacjent, a nie tylko klient. 
Jest to zasadnicza podstawa ich 
dalszych poczynań w zawo-
dzie aptekarza, którą chcemy im 
przekazać. Rozróżnienie takiego 
podejścia do wykonywanego za-
wodu spowoduje, że farmaceu-
ta będzie chciał być pomocny  
w rozwiązywaniu problemów 
lekowych i zdrowotnych danego 
pacjenta. Jestem zdania, że stu-
denci muszą nauczyć się rozma-
wiać z pacjentem, umieć przepro-
wadzić wywiad, który pomoże 
w podjęciu właściwych decyzji 
dotyczących wyborów lekowych. 
Kilkuletnie doświadczenie włas-
ne ze współpracy ze studentami 
Wydziału Farmaceutycznego 
pokazuje mi, że nie mają oni po-
czucia odpowiedzialności za pa-
cjenta, któremu realizują receptę 
czy sprzedają lek OTC. Staramy 
się w trakcie zajęć, jeszcze niedo-
skonałych, to zmienić, albowiem 
przyszły aptekarz, dobrze przy-
gotowany merytorycznie, powi-
nien roztaczać opiekę nad całym 
procesem farmakoterapii prowa-
dzonej u pacjenta. Z tego powodu 
prowadzimy wykłady, seminaria 
oraz ćwiczenia poświęcone pro-
filaktyce, metodom leczenia oraz 
możliwym powikłaniom chorób 
układu krążenia, cukrzycy, cho-
róbom przewodu pokarmowego, 
oddechowego, neurologicznego, 
czy pacjentom z chorobami on-
kologicznymi i innymi. Staramy 
się pokazać, iż w sprawowaniu 
opieki farmaceutycznej absolut-
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nie nie chodzi o to, aby aptekarz 
wkraczał w kompetencje leka-
rza, lecz to właśnie farmaceuta 
ma być ogniwem wspomagają-
cym jego pracę, odciążającym 
od lżejszych przypadków choro-
bowych. Ponadto, farmaceuta ma 
współdziałać z lekarzem na rzecz 
dobra pacjenta, skuteczności te-
rapii, zapobiegania interakcjom 
oraz możliwej redukcji kosztów. 
Aptekarz powinien współdziałać 
na rzecz promocji zdrowia, powi-
nien promować zachowania pro-
zdrowotne, informować o możli-
wościach niefarmakologicznego 
wspomagania terapii. W ramach 
sprawowania opieki i doradztwa 
pacjentom, aptekarz – i tylko ap-
tekarz, a nie technik powinien 
umieć wykonać i zinterpretować 
np. pomiary ciśnienia krwi, tętna, 
stężenia cukru czy cholesterolu 
we krwi, wskazując pacjentowi 
drogę dalszego postępowania. 
Również staramy się przygotować 
studentów do interpretacji badań 
laboratoryjnych, które nie mają 
farmaceutom służyć do stawia-
nia diagnozy, bo od tego są leka-
rze, ale ukierunkowania pacjenta  
i wskazania najwłaściwszej drogi 
postępowania. Farmaceuci po-
winni również czynnie uczestni-
czyć w samoleczeniu pacjentów, 
gdyż tylko z ich udziałem może 
być ono odpowiedzialne i bez-
pieczne. Aptekarz może, a wręcz 
powinien, chronić pacjenta przed 
negatywnymi skutkami poliprag-
mazji, mając na uwadze również 
przewlekłe choroby, które mogą 
u niego występować. I wreszcie, 
przyszły aptekarz musi zdobyć 
umiejętność oceny bezpieczeń-
stwa i skuteczności farmakote-
rapii; musi umieć monitorować 
działania niepożądane leków, 
które sprzedaje pacjentowi, włą-
czając w to leki recepturowe oraz 

przewidywać możliwe interakcje. 
Oznacza to umiejętność opty-
malizacji farmakoterapii z dąże-
niem do indywidualizacji. Aby 
łatwiej sprostać tym zadaniom 
studenci uczeni są umiejętności 
wyszukiwania informacji (np.  
w Internecie) i co ważniejsze oce-
ny wiarygodności tych informacji 
naukowych o preparatach lecz-
niczych różnych producentów 
na podstawie Charakterystyki 
Produktu Leczniczego. Ponadto, 
muszą umieć udzielić rzetelnej  
i obiektywnej informacji w za-
kresie działania produktów lecz-
niczych. 

Dotychczasowa realizacja 
przedmiotu „Opieka farmaceu-
tyczna”, łącznie z „Farmakotera-
pią z naukową informacją o leku”  
prowadzona jest w jednym seme-
strze w ramach odpowiednio 45  
i 60 godzin. To łącznie 50 godzin 
wykładów prowadzonych przez 
wysokiej klasy specjalistów  
z medycyny klinicznej, farmacji, 
psychologii oraz promocji zdro-
wia. To również wykłady specja-
listów z Urzędu Rejestracji, któ-
rzy przybliżają studentom wiedzę 
dotyczącą rejestracji, nadzoru 
nad produktem leczniczym w za-
kresie jego bezpieczeństwa, czyli 
monitorowania działań niepożą-
danych. To również zagadnienia 
dotyczące umiejętności właści-
wego odczytywania informacji 
zawartych w drukach informacyj-
nych, w tym w ulotce informacyj-
nej dla pacjenta i charakterystyce 
produktu leczniczego. Ponadto 
31 godzin seminariów oraz 25 
godzin ćwiczeń. Wszystkie za-
jęcia wymagają dużego zaanga-
żowania studentów w ich prze-
prowadzenie. Tegoroczne obser-
wacje pokazują, iż jest to jednak 
zbyt krótki czas na zrealizowanie 
zajęć z wykorzystaniem praktyki  

w oddziale szpitalnym z pacjen-
tami oraz w aptece, która prowa-
dzi Opiekę. W planach jest wy-
dłużenie zajęć na dwa semestry 
aby móc zrealizować część prak-
tyczną z obu przedmiotów. Zaję-
cia takie miałyby szansę wskazać 
studentom, jak poważne zadania 
czekają ich w przyszłości.

Red.: Farmaceuta, który 
ukończy studia prowadzone we-
dług nowego programu będzie 
przygotowany do udzielania po-
rad farmaceutycznych. W takim 
ujęciu porady farmaceutyczne 
korespondują z określeniem 
apteki jako placówki ochrony 
zdrowia. Porada farmaceutycz-
na powinna być – jak się wyda-
je - określona co do zakresu, co 
odróżniałoby ją od porady lekar-
skiej. Gdzie przebiega granica 
pomiędzy tymi dwoma porada-
mi?

MK–W: Niejednokrotnie 
słyszałam od kolegów lekarzy, że 
opieka farmaceutyczna spowo-
duje konflikt interesów pomię-
dzy lekarzami i farmaceutami. 
Wydaje mi się ten pogląd błędny  
i na dodatek nieuprawniony. Rolą 
lekarza jest stawianie diagnozy 
oraz ustalanie procesu terapeu-
tycznego dla pacjenta, natomiast 
rolą farmaceuty jest realizacja wy-
tyczonego planu terapeutycznego 
w sposób, który ułatwi uzyskanie 
poprawy zdrowia, zapobiegając 
możliwym powikłaniom leko-
wym. Trzeba bowiem pamiętać, 
że większość pacjentów z choro-
bami przewlekłymi miewa doraź-
ne dolegliwości, które są dla nich 
równie uciążliwe jak dla innych 
i z tego powodu szuka pomocy 
w farmakoterapii. I to jest właś-
nie pole do działania dla apteka-
rza, który znając pacjenta musi 
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uwzględnić jego dotychczasowe 
leczenie z sugerowaną, doraźną 
pomocą. Natomiast w przypadku 
pacjentów, którzy stosują samole-
czenie, farmaceuta nie ma stawiać 
diagnozy, ale zweryfikować diag-
nozę postawioną przez pacjenta  
i wskazać najkorzystniejszy mo-
del terapii. Farmaceuta ma bo-
wiem przywilej, którego nie po-
siada lekarz, może odmówić wy-
dania leku, jeśli uważa, że może 
być on szkodliwy dla chorego 
i zawsze skierować go do leka-

Warto wiedzieć

Studiujesz farmację, to jedź do Lizbony
34 kongres Europejskiego Stowarzyszenia Studentów 

Farmacji (EPSA) odbędzie się 11-17 kwietnia 2011
w Lizbonie. 
Program tego spotkania składa się z 3 części:  

Program  Edukacyjny, Zgromadzenia Ogólne, Program 
Kulturalno – Towarzyski. 

Temat przewodni Kongresu: „Nadzór nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii: Miej otwarte oczy, 
patrz, aby leki były bezpieczne !” 

Program Edukacyjny obejmować będzie warsztaty 
i szkolenia dotyczące następujących zagadnień: 
pomoc humanitarna, kształcenie w zakresie farmacji, 
perspektywy rozwoju zawodowego, budowanie 
więzi zawodowych, zdrowie publiczne, mobilność 
zawodowa, rozwój nauk farmaceutycznych, 
najważniejsze wydarzenia poświęcone  nadzorowi nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii.
Rejestracje uczestników Kongresu prowadzone są via internet:  www.epsa-congress2011.com

rza. Natomiast lekarz, nigdy nie 
może odmówić pomocy chore-
mu i skierować go do farmaceu-
ty. Podsumowując, chciałabym 
powiedzieć, że będziemy dążyć 
na WUM, aby każdy farmaceuta
-aptekarz posiadł umiejętność za-
pewnienia odpowiedniego prze-
biegu terapii i monitorowania 
jej efektów u każdego pacjenta, 
promocji zdrowia i profilakty-
ki chorób, aby umiał wydawać 
leki i sprzęt medyczny oraz tym 
samym brał udział w administro-

waniu systemem służby zdrowia. 
Bez względu na to, kiedy Opieka 
Farmaceutyczna zostanie usank-
cjonowana prawnie i zostanie 
zabezpieczona finansowo jako 
obowiązek aptekarzy w naszym 
kraju, jestem zdania, że umiejęt-
ności zdobyte przez studentów 
Wydziału Farmaceutycznego 
WUM należą się każdemu pa-
cjentowi, który przekroczy próg 
aptek, gdzie nasi absolwenci będą 
pracować. 

ZS
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Na rynku dostępne są pre-
paraty specjalnie zaprojektowane 
dla potrzeb każdej z grup wieko-
wych – dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych, często ze wskazaniem 
konkretnej płci, oraz osób star-
szych. Stosowanie tego rodzaju 
preparatów jest jak najbardziej 
słuszne pod warunkiem, że przyj-
mowane przez nas witaminy są 
podawane w sposób racjonalny  
i adekwatny do potrzeb. Racjo-
nalne stosowanie witamin jest 
szczególnie istotne 
w przypadku niemowląt 
i małych dzieci, gdzie 
błędy wynikające z nad-
miernej podaży witamin 
mogą zaburzać funkcjo-
nowanie organizmu 
dziecka i wpływać na 
jego prawidłowy rozwój. Ryzyko 
przedawkowania witamin jest 
często niedoceniane przez pa-
cjentów i dlatego należy systema-
tycznie przypominać rodzicom  
i opiekunom, że większość z do-
stępnych na rynku suplementów 
ma podobny skład, stąd nigdy nie 
należy stosować więcej niż jed-
nego suplementu diety. Ważne 
jest również uświadamianie, że 
na rynku występuje również tzw. 
żywność wzbogacana, która za-
wiera w swoim składzie niektóre 
witaminy, mikro- i makroelemen-
ty. Jeżeli dziecko przyjmuje su-
plement diety i spożywa produkty 

wzbogacane, prawdopodobień-
stwo przekroczenia bezpiecznej 
dawki dla witamin i konkretnych 
składników mineralnych jest nie-
zwykle wysokie, tym bardziej, że 
jak pokazują badania, ponad po-
łowa rodziców nie zdaje sobie 
sprawy, że podaje swoim dzie-
ciom tego rodzaju żywność. Po-
nadto, zgodnie z zaleceniami 
American Academy of Pediatrics 
zdrowe dziecko, u którego stoso-
wana jest zbilansowana dieta 

wzbogacona o wszystkie niezbęd-
ne do życia składniki odżywcze, 
nie wymaga dodatkowej suple-
mentacji. Co więcej, stosowanie 
dodatkowych preparatów witami-
nowych powinno być każdorazo-
wo konsultowane z pediatrą. Sa-
modzielne podawanie witamin 
dzieciom może prowadzić do ich 
przedawkowania (hiperwitami-
nozy), co jest szczególnie niebez-
pieczne w przypadku witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach, 
ponieważ ich nadmiar nie jest 
usuwany wraz z moczem i docho-
dzi do ich kumulacji w organi-
zmie dziecka. Jednak przedawko-

wanie witamin rozpuszczalnych 
w wodzie jest również niebez-
pieczne. Na przykład nadmiar wi-
taminy C, choć nie ulega groma-
dzeniu (jest usuwany z moczem), 
powoduje jednak jednoczesne 
wypłukiwanie wapnia. Należy 
również zwrócić uwagę na to, ja-
kie suplementy diety podajemy 
dzieciom. Eksperci z niemieckiej 
Fundacji Warentest ocenili do-
stępne na rynku suplementy die-
ty. Okazało się, że prawie 80% 

z badanych preparatów 
nie powinno być stoso-
wane u dzieci ze wzglę-
du na ryzyko przedaw-
kowania, a jedynie 
20% z nich oceniono 
jako zalecane do spo-
życia przez docelową 

grupę wiekową. Z testu wynika 
również, że aż 52% preparatów 
zawierało zbyt dużą dawkę wita-
miny A, co może grozić takimi 
powikłaniami jak zaburzenia 
funkcjonowania układu nerwo-
wego, nudności, wymioty oraz 
brak apetytu, a nawet uszkodze-
nie wątroby. Co ciekawe, nie-
zmiernie rzadko zdarzają się nie-
dobory witaminy A u niemowląt i 
dzieci, natomiast przedawkowa-
nie tej witaminy spotykane jest 
coraz częściej. Ponadto, na nie-
których opakowaniach nie jest 
napisane, od jakiego wieku moż-
na stosować dany suplement,  

Kontrolowane 
podawanie witamin u dzieci

Obecnie powszechnie stosowaną praktyką wśród pacjentów jest uzupełnianie diety różnego 
rodzaju suplementami lub żywnością wzbogacaną, które zawierają w swoim składzie witaminy i mi-
nerały. 

Stosowanie dodatkowych preparatów 
witaminowych powinno 

być każdorazowo 
konsultowane z pediatrą
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a część wytwórców nie umiesz-
cza na opakowaniu informacji, że 
produkt ten nie zastępuje zbilan-
sowanej diety. Dlatego tak ważna 
jest informacja przekazana 
przez farmaceutę rodzicom  
i opiekunom na temat danego 
preparatu. Należy podkreślić, że 
nawet jeśli jest on dostępny bez 
recepty to nie znaczy, 
że jest on w pełni bez-
pieczny, szczególnie 
wtedy gdy u dziecka 
nie występują niedobo-
ry witaminowe. A jak 
pokazują wyniki bada-
nia przeprowadzonego 
przez pracowników 
Wyższej Szkoły Go-
spodarstwa Wiejskiego 
w Polsce stosowanie 
suplementów diety 
u dzieci jest niezwykle 
popularne [1]. Aż 30% 
badanych dzieci w wie-
ku 7-12 lat przyjmowa-
ło preparaty witamino-
we, a 41% produkty 
wzbogacane. Inne ba-
dania prowadzone w 
różnych ośrodkach 
wskazują na jeszcze 
wyższy odsetek dzieci, 
które stosują suplemen-
ty diety i żywność 
wzbogacaną (ponad 
50%). Cytowane wcześ-
niej badanie, jak  
i inne tego rodzaju ana-
lizy wskazują, że istnie-
je duże ryzyko przekroczenia 
bezpiecznej dawki dla niektórych 
witamin. Ponadto, badania pro-
wadzone na różnych grupach 
wiekowych pokazują, że procent 
dzieci przyjmujących suplementy 
diety rośnie do wieku 5 lat. W 
USA oceniono, że 32% dzieci po-
niżej 2 roku przyjmuje suplemen-
ty diety [2]. Należy pamiętać, że 

dzieciom poniżej 3 roku życia nie 
wolno podawać żadnych prepara-
tów witaminowych bez konsulta-
cji z pediatrą. W Polsce badania 
na grupie przedszkolnej przepro-
wadzono w województwie mało-
polskim (Kraków) i wykazano, że 
około 62% dzieci stosuje prepa-
raty zawierające w swoim skła-

dzie witaminy i minerały [3]. 
Prowadzone w Stanach Zjedno-
czonych badania wskazują, że aż 
40% dzieci przyjmuje suplemen-
ty witaminowe bez potrzeby. Co 
więcej, okazało się, że najczęściej 
preparaty witaminowe stosowane 
są przez dzieci najzdrowsze, naj-
bardziej aktywne fizyczne i najle-
piej odżywione, u których stoso-

wana jest urozmaicona i zbilan-
sowana dieta. Wynika to z faktu, 
że im lepiej wykształceni i mate-
rialnie usytuowani rodzice, tym 
częściej ich dzieci przyjmują su-
plementy diety. Tym samym dzie-
ci, u których wskazana byłaby 
suplementacja ich ubogiej diety 
najczęściej takich preparatów nie 

przyjmują. Innego ro-
dzaju problemem jest 
nie stosowanie się ro-
dziców ściśle do zale-
ceń lekarza odnośnie 
dawkowania witamin. 
Jak pokazuje przepro-
wadzone w 2008 roku 
badanie, istnieje duże 
ryzyko nie stosowania 
się rodziców czy opie-
kunów do zaleceń le-
karza odnośnie obo-
wiązkowej suplemen-
tacji niektórych wita-
min, między innymi 
witaminy D3 [4]. W 
badaniu tym oceniano 
w jakim stopniu rodzi-
ce prawidłowo reali-
zują zalecenie lekarza 
odnośnie stosowania 
witaminy D3, która po-
winna być podawana 
dzieciom karmionym 
naturalnie od 2 tygo-
dnia życia lub 8 doby 
życia (w przypadku, 
gdy matka nie stoso-
wała preparatu wita-
minowego zawierają-

cego w swoim składzie witaminę 
D3 w ostatnim trymestrze ciąży) 
do ukończenia 1 roku życia. Uzu-
pełnienie niedoboru witaminy D3 
jest szczególnie ważne u nie-
mowląt karmionych wyłącznie 
piersią, ponieważ mleko kobiece 
zawiera jedynie 15-50 IU witami-
ny D3 w 1 litrze, podczas gdy do-
bowe zapotrzebowanie dziecka 
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na tę witaminę wynosi 400 IU. 
Wykazano, że jedynie niecałe 
14,2% dzieci przyjmowało pra-
widłowo witaminę D3, natomiast 
u ponad 77% dawka dobowa dla 
tej witaminy została przekroczo-
na. Zarówno zalecenia odnośnie 
przyjmowania odpowiedniej daw-
ki leku, jak i czasu jego stosowa-
nia nie były w większości przy-
padków prawidłowo realizowane. 
Odnotowano, że niejed-
nokrotnie całkowita daw-
ka dla witaminy D3 wy-
nosiła 2000 IU. Należy 
przypomnieć, że prawid-
łowe stosowanie witami-
ny D3 ma kluczowe zna-
czenie dla prawidłowego 
rozwoju układu kostnego 
dzieci, ponieważ odpowiada ona 
za prawidłowe wchłanianie wap-
nia w jelicie oraz mineralizację 
kości. Niedostateczna podaż 
może powodować wystąpienie 
krzywicy (zaburzenia w minerali-
zacji kości i chrząstek) oraz jest 
czynnikiem predysponującym do 
wystąpienie osteoporozy w wie-
ku dorosłym. W przypadku prze-
dawkowania witaminy D3 może 
dojść do wystąpienia kamicy dróg 
moczowych oraz innych dysfunk-
cji gospodarki wapniowo-fosfo-
ranowej. W pierwszym roku ży-
cia dziecka karmionego natural-
nie kolejną witaminą, która wy-
maga suplementacji jest witamina 
K. Witamina ta istotnie wpływa 
na proces syntezy białek biorą-
cych udział w procesie krzepnię-
cia krwi. Noworodki, a w szcze-
gólności wcześniaki, są najbar-
dziej narażone na niedobór wita-
miny K, ponieważ ich flora bak-
teryjna w jelitach odpowiedzialna 
za produkcję menachinonu (for-
ma witaminy K) nie jest jeszcze 
w pełni rozwinięta. Na skutek 
niedostatecznej podaży witaminy 

K może dojść do krwawień z nie-
doboru witaminy K (VKDB ang. 
Vitamin K deficiency bleeding). 
Występują dwie postaci skaz 
krwotocznych – postać wczesna 
pojawiająca się w 3-5 dobie życia 
i charakteryzująca się krwawie-
niami z przewodu pokarmowego, 
błon śluzowych, skóry i pępka 
oraz postać późna pojawiająca się 
między 2 a 12 tygodniem życia, 

gdzie najczęstszym objawem jest 
krwawienie śródczaszkowe. Su-
plementacja witaminą K trwa od 
2 tygodnia życia do ukończenia  
3 miesiąca w dawce 25 mcg/dobę. 
Do objawów przedawkowania 
witaminy K należą alergiczne 
zmiany skórne, zmiany w obrazie 
krwi, powiększenie wątroby (he-
patomegalia) oraz jej uszkodze-
nie, żółtaczka oraz krwawienia. 
W przypadku obu tych witamin 
ryzyko ich przedawkowania, 
dzięki rozwiązaniom technicz-
nym zaproponowanym przez nie-
które firmy farmaceutyczne, zo-
stało ograniczone do minimum. 
Obecnie na rynku dostępne są już 
gotowe preparaty typu „twist-
off”, które zawierają ściśle wy-
mierzoną dawkę witaminy D3 i K 
przyjmowaną przez dziecko pod-
czas pojedynczej aplikacji. Tak 
zaprojektowane kapsułki chronią 
dziecko przed niezamierzonym 
przedawkowaniem witaminy, 
podczas gdy wcześniej podawana 
witamina D3 z butelki z kroplo-
mierzem stwarzała ryzyko, że za-
miast podania jednej kropli pre-

paratu niemowlę otrzymywało 2, 
a nawet 3 krople witaminy. 

Stosowanie suplementów 
witaminowych u dzieci jest jak 
najbardziej zasadne, pod warun-
kiem, że prowadzone jest pod 
kontrolą lekarza i dotyczy kon-
kretnych przypadków, takich 
jak niedawno przebyte infekcje, 
skłonność dziecka do anemii 
czy stosowanie specjalnej diety. 

W przypadku nie-
których witamin, 
takich jak witami-
na D3 i K, ich su-
plementacja jest 
niezwykle istotna  
i konieczna dla pra-
widłowego rozwo-
ju dziecka, a ścisłe 

stosowanie się do zaleceń pedia-
try jest podstawą uzyskania pozy-
tywnych wyników terapii. 

dr n. farm. Anna Serafin
Specjalista ds. bezpieczeństwa 

farmakoterapii

Piśmiennictwo:
[1] Kozyrska J, Januszko O, Urbańska A, 

Pietruszka B. Charakterystyka stosowa-
nia suplementów i produktów wzboga-
conych w witaminy i składniki mineral-
ne u dzieci w wieku 7-12 lat. Probl Hig 
Epidemiol. 2010, 91(4):549-55. 

[2] Gilimore E, Julie M., Hong L. i wsp. 
Longitudinal Patterns of Vitamin and 
Mineral Supplement Use in Young 
White Children. J Am Diet Assoc 2005, 
105(5):763-772.

[3] Kozioł-Kozakowska A, Piorecka B  
i wsp. Suplementacja diety preparatami 
witaminowo-mineralnymi wśrod dzieci 
w wieku przedszkolnym w Krakowie. 
Żyw Człow Metab 2009, 36(1):12-18.

[4] Adamska I, Mulko A, Czerwionka-
Szaflarska M. Ocena realizacji zaleceń 
Konsultanta Krajowego w Dziedzinie 
Pediatrii dotyczących stosowania wi-
taminy D3 u dzieci. Pediatr Pol 2008; 
83(4):321-329.

Uzupełnienie niedoboru witaminy D3 

jest szczególnie ważne u niemowląt 
karmionych wyłącznie piersią
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Rozwój układu odpornoś-
ciowego człowieka najbardziej 
postępuje w pierwszych miesią-
cach życia i jest ściśle powiązany 
ze sposobem odżywiania się nie-
mowląt. Według dr Ewy Najberg 
z Centrum Zdrowia Dziecka aler-
gia pokarmowa we wczesnych 
etapach życia jest wywołana 
głównie przez geny. W przypad-
ku występowania alergii u jed-
nego z rodziców ryzyko alergii 
wynosi ok. 40%, wzrasta ono do 
70% jeśli oboje rodziców posiada 
skłonności do uczuleń. Dziecko 
może jednak reagować alergią na 
inne czynniki niż rodzice, a reak-
cję mogą wywoływać nie tylko 
alergeny pokarmowe, ale również 
alergeny wziewne - kurz, pleśnie 
czy sierść zwierząt. 

Natomiast według dr Anny 
Stolarczyk z Centrum Zdrowia 
Dziecka u noworodka, u którego 
możemy spodziewać się alergii 
(np. ze względu na dziedzicz-
ność) należy już tuż urodzeniu 
podjąć pewne środki zapobie-
gawcze. W początkowym etapie 
rozwoju dziecko posiada niską 
odporność. Dlatego dieta ma bar-
dzo duży wpływ na poprawny 
rozwój dziecka z alergią. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia 
zalecane jest, żeby niemowlęta 
były karmione mlekiem matki do 
6 miesiąca życia. Ten pokarm w 
naturalny sposób chroni dziecko 
przed infekcjami, poprzez liczne 

przeciwciała i substancje cyto-
protekcyjne (krótkołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe, czy poliami-
ny). Problem z alergią u dzieci 
karmionych piersią pojawia się 
przeważnie dopiero wtedy, kie-
dy następuje rozszerzenie diety.  
U niemowląt jelita nie zapewnia-
ją pełnej ochrony przed wnika-
niem alergenów pokarmowych (z 
wiekiem bariera ta staje się coraz 
bardziej szczelna). Dlatego naj-
młodsi są szczególnie narażeni na 
wystąpienie uczuleń związanych 
z żywieniem. Lekarze z Centrum 
Zdrowia Dziecka radzą, aby nie-
mowlęta alergiczne przyjmowały 
nowe pokarmy później niż zdro-
we dzieci np. o 1 do 2 miesięcy. 

Alergia 
na białka mleka krowiego

Niestety nie wszystkie nie-
mowlęta mogą być karmione 
w sposób naturalny. Z różnych 
powodów dzieci te są karmione 
lub dokarmiane mlekiem mody-
fikowanym. Bazą takiego pokar-
mu jest mleko krowie zmienione 
(zmodyfikowane) w taki sposób, 
aby jak najbardziej przypomina-
ło składem mleko matki. Białka 
mleka krowiego, nawet po częś-
ciowym ich rozbiciu na potrzeby 
mieszanki są potencjalnym aler-
genem dla niedojrzałego przewo-
du pokarmowego dziecka. Białka 
mleka zwierząt posiadają od-

mienną biochemicznie strukturę 
od białek mleka kobiecego. Stąd 
inna jest ich strawność i potencjał 
uczulający. Białka mleka krowie-
go wywołują głównie alergie po-
karmową, choć opisuje się rów-
nież alergie wziewne czy kontak-
towe (Rudzki E., 2005, „Alergia 
pokarmowa”).

W mleku krowim jest oko-
ło 20 różnych białek, które mogą 
powodować nadwrażliwość – 
wywołując tzw. CMPA - cow’s 
milk protein allergy. Białka mle-
ka można podzielić na białka 
serwatkowe – β-laktoglobulinę, 
β-laktoalbuminę i albuminę suro-
wicy bydlęcej. Natomiast druga 
grupa białek to kazeiny. 

Jedną z głównych frakcji 
uczulających niemowlęta jest 
β-laktoglobulina (ok. 80% przy-
padków). Nie występuje ona  
w ogóle w mleku kobiecym. Nie-
które dzieci z CMPA lepiej znoszą 
mleka innych gatunków zwierząt, 
takich jak kozie czy w niektórych 
przypadkach mleko wielbłądzie. 

Alergia na gluten, a celiakia

Gluten jest zaraz po białku 
mleka krowiego jednym z najpo-
pularniejszych alergenów uczula-
jących niemowlęta.  Jest białkiem 
występującym w zbożach – psze-
nicy, życie, jęczmieniu, owsie. 
Celiakia i uczulenie na gluten to 
inne choroby, chociaż winowaj-

Żywienie niemowląt i dzieci 
– alergie pokarmowe

Alergia pokarmowa to niepożądana reakcja na spożyty produkt, która jest ściśle powiązana z układem 
immunologicznym. Należy zaznaczyć, że posiłek może wywołać niekorzystny efekt także na drodze nie-
alergicznej reakcji nadwrażliwości pokarmowej. 
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ca jest jeden. Podstawowa różni-
ca polega na tym, że z uczulenia 
na gluten się wyrasta, a celiakia 
jest schorzeniem autoimmunolo-
gicznym z którym pacjent musi 
borykać się całe życie. Wspólne 
natomiast jest postępowanie te-
rapeutyczne – eliminacja glutenu  
z diety.

U niektórych osób – praw-
dopodobnie na skutek predys-
pozycji genetycznych – gluten 
działa wyniszczająco na kosmki 
jelitowe, co prowadzi do ente-
ropatii jelita cienkiego (choroby 
trzewnej, czyli celiakii). Zawarta 
w glutenie gliadyna i inne prola-
miny wywołują nieprawidłową 
reakcję immunologiczną, co jest 
bezpośrednią przyczyną zaniku 
kosmków. Celiakia może ujaw-
nić się już u niemowlęcia, ale 
możliwe jest także zachorowanie 
w wieku dorosłym. Celiakia nie 
zawsze również występuje w po-
staci pełnoobjawowej. Wyróżnia 
się także jej postać skąpoobjawo-
wą (w której jedynymi objawami 
mogą być np. aftozy, czy anemia) 
i ukrytą, gdzie jedynym śladem 
wskazującym na możliwość roz-
woju celiakii w przyszłości jest 
obecność przeciwciał antyendo-
mysjalnych we krwi.

Dieta bezglutenowa polega 
na stosowaniu produktów zbożo-
wych bezglutenowych, np. ryżu, 
ziemniaków, soi, prosa, gryki, 
tapioki, soczewicy, czy sorgo. Za 
bezglutenowe uznaje się również 
produkty, w których według usta-
leń FAO/WHO zawartość glutenu 
nie przekracza 20 ppm (20 mg na 
kg) i oznacza się je międzynaro-
dowym znakiem przekreślonego 
kłosa.

Przekreślony kłos symbo-
lizuje żywność nie zawierającą 
glutenu. Obecność tego dokładnie 
znaku na produkcie daje pewność 
konsumentom, że produkt taki 
jest regularnie badany pod kątem 
zawartości glutenu. 

Od 2006 roku w Polsce, jak 
i na świecie działa organizacja 
AOECS – Europejskie Zrzeszenie 
Stowarzyszeń Osób z Celiakią.

Podsumowanie

Objawami alergii pokarmo-
wej mogą być:

kolka jelitowa;•	
biegunka (biegunka alergiczna •	
może być słaba, przechodząca 
po kilku dniach lub długotrwa-
ła i gwałtowna; może wywołać 
nawet uszkodzenie błony ślu-
zowej jelita lub odwodnienie 

organizmu, będąc tym samym 
najbardziej niebezpiecznym 
symptomem uczulenia);
wysypka•	
wymioty. •	
Dzieci uczulone mogą stracić 

łaknienie, co powoduje niepra-
widłowy przyrost wagi niemow-
lęcia, a w skrajnych przypadkach 
nawet jej spadek. 

Według obowiązujących stan-
dardów alergię można rozpoznać 
w różnoraki sposób, poprzez:

wywiad – potwierdzony obser-1. 
wacją związek pomiędzy spo-
życiem danego pokarmu, a wy-
stąpieniem objawów uczulenia;
testy skórne punktowe lub te-2. 
sty skórne płatkowe;
metodę RAST sprawdzającą 3. 
stężenie IgE swoistych prze-
ciw alergenom pokarmowym 
w surowicy krwi dziecka;
prowokację pokarmową pole-4. 
gającą na odstawieniu pokar-
mu podejrzanego o wywoły-
waniu uczulenia na tydzień  
i ponownym podaniu po tym 
okresie z jednoczesną obser-
wacją.

 
mgr Anna Grzegorczyk 

doktorantka 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

Wydział Technologii Żywności 
Katedra Przetwórstwa 

Produktów Zwierzęcych

Tabela 1. Reakcja na gluten – odpowiedzi immunologiczne.
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Kolkę można łatwo rozpo-
znać po jej napadowym charak-
terze. Dziecko bardzo nagle za-
czyna płakać, pręży się, podciąga 
nóżki do brzuszka, jego twarz 
staje się czerwona. Krzyk i płacz 
są niemożliwe do ukojenia. Brzu-
szek zwykle jest twardy i wzdęty. 
Inne kryteria rozpoznania kolki 
niemowlęcej to stała pora poja-
wiania się dolegliwości (zwykle 
pomiędzy 18.00 a 22.00) oraz 
czas trwania (tzw. reguła trzech, 
czyli kryteria Wessela) - 3 godzi-
ny dziennie, przez 3 dni w tygo-
dniu, przez co najmniej 3 tygo-
dnie. Jednocześnie dziecko poza 
napadami kolki czuje się dobrze, 
a także prawidłowo rozwija się 
(odpowiednio przybiera na wa-
dze i przyrasta na długość). 

Patogeneza kolki nie zosta-
ła do końca wyjaśniona. Niemniej 
prowadzone od kilkudziesięciu 
lat obserwacje i badania pozwo-
liły na wytypowanie możliwych 
przyczyn pojawiania się kolki 
oraz zaproponowanie przynoszą-
cych dzieciom ulgę interwencji 
terapeutycznych. Opracowanie 
to nie ma na celu rozstrzygnięcia 
skuteczności, czy też zasadno-
ści stosowania poszczególnych 
metod zwalczania kolki. Wydaje 
się, że zróżnicowana patogeneza 
pojawiania się kolki niemowlęcej 
u poszczególnych dzieci sprawia, 

że takie rozstrzygnięcie jest obec-
nie niemożliwe. Niniejszy artykuł 
za cel stawia sobie jedynie przed-
stawienie zebranych, możliwie 
najbardziej aktualnych informacji 
na temat tej dolegliwości. Należy 
również zdawać sobie sprawę, że 
nawet wśród specjalistów z dzie-
dziny opieki nad niemowlęciem – 
neonatologów, pediatrów i położ-
nych – istnieją niejednolite opinie 
i czasem wręcz sprzeczne zale-
cania dotyczące postępowania  
w przypadku koli niemowlęcej. 
Co więcej okazuje się, że spo-
soby uznane za mało skuteczne 
w randomizowanych badaniach 
bywają niezwykle skuteczne  
w indywidualnych przypadkach. 

Za głównych winowajców 
pojawiania się kolki niemowlęcej 
uważa się:
-   nadwrażliwość na białka mleka 

krowiego; 
-   nietolerancję laktozy; 
- niedojrzałość przewodu po-

karmowego, w szczególności 
zaburzenia w wytwarzaniu 
enterohormonów i zaburzenia 
motoryki prowadzące do bo-
lesnych skurczów jelit;

- nieprawidłową technikę kar-
mienia powodującą połykanie 
przez maleństwo dużych ilości 
powietrza, a co za tym idzie - 
gromadzenie się dużych ilości 

gazów w jelitach, które rozdy-
mają je i powodują ból. Istnieją 
także opinie, że nagromadze-
nie się gazów nie jest przyczy-
ną, lecz następstwem płaczu  
i związanym z nim połyka-
niem powietrza (aerofagią);

- przyczyny psychologiczne – 
zmęczenie niemowlęcia i na-
rażenie go na zbyt dużo sty-
mulujących bodźców w ciągu 
dnia, co malec „odreagowuje” 
wieczornym płaczem. Nie bez 
znaczenia jest także postawa 
rodziców - stres matki, zmę-
czenie, zdenerwowanie, nie-
prawidłowe relacje w rodzi-
nie.

METODY 
WALKI Z KOLKĄ

zMiAny w pielęgnAcji 
nieMowlęciA

Istnieje szereg „domowych” 
sposobów na załagodzenie kolki, 
jednak ich skuteczność jest słabo 
potwierdzona wiarygodnymi ba-
daniami. Niemniej z relacji rodzi-
ców wynika, że niektóre z nich 
okazują się pomocne, przynaj-
mniej w przypadku części dzieci. 
Można tu wymienić włączenie 
uspokajającej muzyki lub źródła 
monotonnego dźwięku, bujanie, 
ciasne otulanie, masaż brzuszka 

Kolka niemowlęca, 
czyli trzy miesiące płaczu

Kolka niemowlęca nie jest chorobą, ale bardzo przykrą dolegliwością dotykającą najmłodszych pa-
cjentów – głównie dzieci pomiędzy 3 tygodniem, a 3 miesiącem życia. Jej objawy są bardzo dokuczliwe 
– zarówno dla niemowlęcia, jak i dla bezradnych rodziców. Trudno jednoznacznie określić, jaki procent 
niemowląt cierpi na kolkę, można przybliżyć, że z różnym nasileniem objawia się ona u co czwartego ma-
lucha.  
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(zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, tak, jak przebiega jelito 
grube), gimnastyka (wykonywa-
nie „rowerków” lub kółek ugięty-
mi nóżkami, przyciąganie ich do 
brzuszka), wprowadzenie rutyny 
do harmonogramu dnia, czy też 
zastosowanie ciepłych okładów 
na brzuszek, tudzież ciepłej ką-
pieli. 

Zwykle rodzice chcąc jak 
najszybciej przynieść dziecku 
ulgę wypróbowywują któryś (lub 
wszystkie) z powyższych sposo-
bów, czują bowiem duży dyskom-
fort przyglądając się bezczynnie 
cierpieniom maleństwa. Niemniej 
istnieją doniesienia, 
że zapewnienie dzie-
cku spokoju na czas 
ataku kolki może 
spowodować skróce-
nie lub załagodzenie 
ataku. 

Nie poleca się ułatwiania 
dziecku oddania gazów za po-
mocą termometra – może to do-
prowadzić do rozleniwienia jelit 
i zaburzenia odruchu defekacji. 
Natomiast skuteczną metodą 
ograniczenia nagromadzania się 
gazów w jelitach niemowlęcia jest 
pionizowanie dziecka po każdym 
posiłku z delikatnym poklepywa-
niem po pleckach, co pozwala na 
„odbicie się” nagromadzonego  
w żołądku powietrza. W przypad-
ku dzieci karmionych sztucznie 
pomocne jest nachylenie dziecka 
do karmienia pod kątem 45 stop-
ni oraz stosowanie smoczków  
o odpowiedniej twardości i z od-
powiednim otworem oraz butelek 
antykolkowych.

Ponieważ istotną rolę wy-
dają się odgrywać czynniki psy-
chologiczne sądzi się, że w każ-
dym przypadku dobrą radą będzie 

zalecenie rodzicom, aby starali 
się zachować zawsze cierpliwość 
i spokój podczas opieki nad dzie-
ckiem. Świadome zrozumienie 
własnych problemów emocjo-
nalnych przez rodziców często 
jest trudne, dlatego w niektórych 
przypadkach wskazana jest kon-
sultacja z psychologiem.

inteRwencje 
żywieniowe

W przypadku niemowląt 
cierpiących na kolkę, a żywio-
nych wyłącznie piersią celowe 
jest wdrożenie przez matkę diety. 

Istotną poprawę może dać ograni-
czenie pokarmów wzdymających 
(warzywa kapustne, strączkowe), 
ciężkostrawnych, pikantnych. 
Należy zaznaczyć, że chociaż nie 
wszystkie niemowlęta reagują 
negatywnie na spożywanie przez 
mamę takich produktów, dieta 
lekkostrawna jest ogólnie uznana 
za najbardziej odpowiednią dla 
kobiety karmiącej. Alergię i ob-
jawy jelitowe mogą wywoływać 
także inne alergeny np. cytrusy, 
czy orzechy. Dieta niskoalerge-
nowa wyklucza zwykle spożywa-
nie także pszenicy, jaj, ryb, wo-
łowiny. Brak efektów po około 
2-4 tygodniach stosowania diety 
ubogiej w alergeny wskazuje na 
inną przyczynę kolki. 

W przypadku dzieci u któ-
rych występuje podejrzenie nie-
tolerancji białek mleka krowiego 
mama karmiąca powinna wy-

kluczyć z diety nabiał. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, że białka 
mleka krowiego mogą występo-
wać także w pieczywie zwykłym 
i cukierniczym, wędlinach podro-
bowych i homogenizowanych, 
potrawach w puszkach oraz nie-
których potrawach w proszku.

W przypadku niemowląt  
z uczuleniem na białko mleka kro-
wiego lub z nietolerancją laktozy 
i karmionych sztucznie interwen-
cja żywieniowa powinna polegać 
na dobraniu mleka modyfikowa-
nego o odpowiednim składzie. 

FaRmakoteRapia

Ponieważ wy-
stępowanie kolki 
jelitowej wiąże się z 
nagromadzaniem się 
gazów jelitowych, 
niektórzy pediatrzy 
zalecają podawanie 

dziecku substancji o właściwoś-
ciach przeciwwzdęciowych. Na 
polskim rynku dostępne są dwie 
substancje o takich właściwoś-
ciach – simetycon i dimetycon. 
Działają poprzez zmniejszenie 
napięcia powierzchniowego na 
granicy faz. Dzięki temu duże 
pęcherzyki pękają na mniejsze – 
dużo mniej dokuczliwe. 

Dolegliwości bólowe i dy-
skomfort powoduje niekiedy nie 
tyle typowa kolka, co trudności 
maleństwa z oddaniem stolca.  
U najmłodszych w przypadku za-
parć najczęściej wybieraną sub-
stancją jest laktuloza. Jest dwu-
cukrem złożonym z galaktozy i 
fruktozy. W niezmienionej posta-
ci dociera do jelita grubego, a tam 
bakterie przekształcają ten zwią-
zek do dwutlenku węgla i orga-
nicznych kwasów, które to kwasy 
wywierają właściwe działanie. 

W przypadku dzieci u których 
występuje podejrzenie nietolerancji 

białek mleka krowiego mama karmiąca 
powinna wykluczyć z diety nabiał. 
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Laktuloza jest środkiem prze-
czyszczającym o działaniu osmo-
tycznym, co znaczy, że rozpul-
chnia masy kałowe zatrzymując 
wodę w świetle jelita. Jej działa-
nie ujawnia się 24-48 h po poda-
niu p.o. Chociaż syropy z laktulo-
zą są preparatami dostępnymi bez 
recepty wydaje 
się pożądane, aby 
o zasadności ich 
zastosowania i o 
wielkości dawki 
zadecydował pe-
diatra. Do szóste-
go miesiąca życia 
u niemowlęcia 
może występo-
wać także specy-
ficzne zaburzenie 
defekacji, czyli 
dyschezja nie-
mowlęca. Polega 
ono na nieprawid-
łowym zaciskaniu 
głośni podczas 
zwiększania ciś-
nienia wewnątrz-
brzusznego, co 
objawia się krzy-
kiem poprzedzają-
cym oddanie stol-
ca. Dyschezja nie 
wymaga leczenia, 
ponieważ ustępu-
je samoistnie.

Probiotyki 
mają dobroczyn-
ny wpływ na pro-
ces trawienia, ale 
jelito noworodka przed porodem 
jest jałowe. Dopiero z czasem jest 
ono kolonizowane przez bakterie 
pochodzące od matki i z otocze-
nia. Mikroflora dziecka dojrze-
wa w okresie pierwszych trzech 
miesięcy życia. Najnowsze ba-
dania wskazują, iż pomocne  
w terapii kolki niemowlęcej może 

być suplementacja niemowląt 
bakteriami probiotycznymi (mię-
dzy innymi Lactobacillus reuteri 
Protectis). Dostępne są one nie 
tylko pod postacią produktów ap-
tecznych, ale również coraz wię-
cej produktów żywnościowych 
dla niemowląt jest wzbogacanych 

w kultury bakteryjne. Widocz-
ne złagodzenie kolek ma jednak 
miejsce dopiero po około 4 tygo-
dniach stosowania.

Długą tradycję stosowania 
u niemowląt cierpiących na kol-
ki mają zioła. Stosuje się głównie 
herbatki do przepajania – napary 
z kopru i rumianku lub gotowe do 

użycia granulaty lub płyny (np. 
woda koperkowa). 

Spośród leków dostępnych 
na receptę najczęściej ordyno-
wane są preparaty zawierające 
trimebutynę. Lek ten jest agoni-
stą receptorów enkefalinowych 

w ścianie jelit. Jego 
działanie jest uni-
wersalne, regulujące 
i normalizujące – po-
budza lub rozkurcza 
mięśniówkę jelitw 
zależności od sta-
nu czynnościowego 
przewodu pokarmo-
wego. 

PODSUMOWANIE

Ponieważ ist-
nieją pewne zespoły 
chorobowe objawa-
mi przypominające 
kolkę (głównie ze 
względu na napado-
wy charakter płaczu) 
w przypadku wątpli-
wości rodzice zawsze 
powinni skontakto-
wać się z lekarzem. 
Należałoby nawet 
powiedzieć, że roz-
poznanie kolki po-
winno być posta-
wione nie najpierw, 
ale dopiero po wy-
eliminowaniu in-
nych, potencjalnie 
groźnych powodów 

niepokojącego zachowania się 
niemowlęcia (m.in. zapalenie 
ucha środkowego, zapalenie dróg 
moczowych, wgłobienie jelita, 
niedrożność jelit, zespół Westa  
i inne). 

mgr farm. Olga Sierpniowska 
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Ogromna radość miesza się 
z niepewnością, czy sprosta się no-
wej i odpowiedzialnej roli mamy. 
Pierwszy sprawdzian – karmienie. 
Każda mama wie, że najlepsze dla 
dziecka jest mleko matki. Zawiera 
ono wszystko to, czego aktualnie 
potrzebuje niemowlę, by zdrowo 
rosnąć i rozwijać się. Co więcej, 
to nie tylko źródło pożywienia, 
karmienie piersią pozwala na 
zbudowanie silnej więzi emocjo-
nalnej między matką 
a dzieckiem, dzięki 
czemu noworodek 
czuje się bezpiecznie 
i jest spokojniejszy.

Co jednak zro-
bić gdy świeżo upie-
czona mama nie po-
winna lub nie może 
karmić piersią? Nie 
jest to problem nowy i każda ko-
bieta chcąc chronić swoje dziecko 
oraz zapewnić mu jak najlepszy 
start w życiu będzie starała się 
znaleźć odpowiednie rozwiąza-
nie. W dawnych czasach wynaj-
mowano mamki, kobiety mogące 
poza swoim dzieckiem wykarmić 
także inne, którego matka np. nie 
miała pokarmu. Podawano rów-
nież w zastępstwie mleko krowie, 
ale żaden z tych sposobów nie był 
idealny. Współczesne mamy znaj-
dują się w o wiele lepszej sytuacji, 
a decyzja o rozpoczęciu karmie-
nia dziecka sztucznym mlekiem 
nie powinna spędzać im już snu 

z powiek. Jeśli z najróżniejszych 
przyczyn dziecko nie może być 
karmione piersią rodzicom pozo-
staje wizyta u pediatry, który po 
dokładnym przebadaniu dziecka 
poleci odpowiednie mleko. 

Mleka modyfikowane są to 
mleka zawierające ściśle określo-
ne proporcje białek, cukru, tłusz-
czu, składników mineralnych, 
mikroelementów i witamin. Mu-

szą one również spełniać odpo-
wiednie wymogi zawartości sub-
stancji niepożądanych tj. metale, 
drobnoustroje, azotany czy anty-
biotyki. Najprościej mówiąc jest 
to mleko krowie, którego skład 
został tak zmieniony, by jak naj-
bardziej upodobnić je do mleka 
matki. Należy jednak pamiętać, 
by dostosowywać rodzaj poda-
wanego mleka do wieku dziecka. 
Skład mleka modyfikowanego 
jest szczególnie istotny dla nie-
mowlęcia w pierwszych miesią-
cach jego życia, kiedy rozwija 
się bardzo intensywnie a mleko 
stanowi jego jedyny pokarm. 

Ponadto wraz z rozwojem dzie-
cka zmieniają się jego potrzeby 
żywieniowe, i zmienia się także 
rodzaj zalecanego mleka modyfi-
kowanego.

Zasadniczo można wyróż-
nić dwa rodzaje mlek modyfiko-
wanych:
- mieszanki początkowe - ozna-

czane z reguły numerem 1, 
przeznaczone dla niemowląt 

od urodzenia do  
6 miesiąca życia;
- mieszanki następ-
cze - oznaczone 
numerem 2 (dla 
dzieci powyżej 6 
m.ż.), numerem 3 
(dla dzieci powyżej 
roku), numerem 4 
(dla maluchów po-

wyżej 2 r.ż.);
Są to tzw. mieszanki zwy-

kłe, przeznaczone dla dzieci 
zdrowych. W aptekach gama tych 
produktów jest bardzo szeroka. 
Rodzice mogą wybierać spo-
śród wielu marek w zależności 
od własnych upodobań, zaleceń 
lekarza, a przede wszystkim w 
zależności od upodobań niemow-
lęcia. Ciężko jest jednoznacznie 
wskazać, które mleko jest najlep-
sze. Producenci wszystkich sta-
rają się, aby skład ich produktu 
był jak najbardziej zbliżony do 
ideału, czyli mleka matki. Więk-
szość mlek poza podstawowymi 

Pediatryczne 
preparaty żywieniowe

Po długich miesiącach mniej lub bardziej nerwowych przygotowań w końcu nadchodzi „ten” 
upragniony dzień, dzień narodzin dziecka.

Skład mleka modyfikowanego jest 
szczególnie istotny dla niemowlęcia  
w pierwszych miesiącach jego życia, 
kiedy rozwija się bardzo intensywnie  
a mleko stanowi jego jedyny pokarm. 
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składnikami zawiera także spe-
cjalnie dobrane kultury bakterii, 
które odpowiadają za utrzymanie 
właściwej flory jelitowej, takiej 
jaka występuje u dzieci karmio-
nych piersią. Ponadto niektóre 
zawierają  długołańcuchowe wie-
lonienasycone kwasy tłuszczowe 
korzystnie wpły-
wające na układ 
nerwowy i od-
pornościowy.

Co mają 
jednak zrobić 
rodzice tych nie-
mowląt i dzieci, 
które cierpią na 
różnego rodzaju 
schorzenia me-
taboliczne lub 
alergię pokar-
mową, jakiego 
rodzaju odżyw-
ki powinni sto-
sować?

P r z e d e 
wszystkim dla 
dzieci zdro-
wych, u których 
istnieje ryzy-
ko wystąpienia 
alergii na białko 
mleka krowiego, 
należy stosować 
te preparaty, 
które w swoim 
składzie zawie-
rają hydroli-
zowane białka 
serwatkowe o 
zmniejszonych 
właściwościach 
alergizujących. 
Mleko takie jest hipoantygenowe 
i oznaczane skrótem H.A. Tego 
typu mleko jest idealnym rozwią-
zaniem dla dzieci, których rodzi-
ce są alergikami lub w rodzinach 
których jest wielu alergików.

Może jednak być tak, że u 
dziecka karmionego wyłącznie 
preparatem hipoantygenowym, i 
tak pojawią się objawy alergicz-
ne. Należy wówczas, oczywiście 
po konsultacji z pediatrą alergo-
logiem, zastosować tzw. hydro-
lizaty wysokiego stopnia. Są to 

mlekozastępcze preparaty lecz-
nicze, gdzie w wyniku zabiegów 
technologicznych białko mleka 
krowiego zostało całkowicie po-
zbawione właściwości uczula-
jących tego typu preparatów  ją-

cychW przypadku niemowląt ze 
stwierdzoną pierwotną lub wtórną 
nietolerancją laktozy, jak też tych  
z ciężką biegunką przewlekłą 
(np. po antybiotykoterapii) moż-
na zastosować preparaty sojowe. 
W ich skład wchodzą białka so-
jowe, zaś źródłem węglowoda-

nów są polimery 
glukozy, skrobia 
kukurydziana i ry-
żowa. Preparaty te 
nie są jednak pole-
cane dla niemowląt 
alergicznych, gdyż 
białko sojowe ma 
podobne do białka 
krowiego właści-
wości uczulające, 
a zatem może po-
wodować wtórną 
alergizację.

K o l e j n y m 
przypadkiem kiedy 
niezbędnym staje 
się zastosowanie 
specjalnej diety już 
w wieku niemowlę-
cym jest wykrycie 
w badaniu przesie-
wowym fenyloke-
tonurii, wrodzonej 
wady metabolizmu 
fenyloalaniny. Ba-
danie to wykonuje 
się najczęściej w 
trzeciej dobie po 
urodzeniu i polega 
na oznaczeniu po-
ziomu fenyloalani-
ny we krwi. Jeśli 
wynik jest pozy-
tywny jak najszyb-
ciej rozpoczyna się 

leczenie, które głównie polega na 
stosowaniu odpowiedniej diety. 
Dlatego też niemowlętom wpro-
wadza się preparaty niskofeny-
loalaninowe lub bezfenyloalani-
nowe oraz produkty niskobiałko-
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we, leczenie takimi preparatami 
wspiera się mlekiem matki lub 
odpowiednio dobranym mlekiem 
modyfikowanym. Ważne jest by 
ilości wprowadzanego pokarmu 
zawierającego fenyloalaninę była 
ściśle określona i kontrolowana 
przez dietetyka. 

Inną chorobą o podłożu 
genetycznym, która również wy-
wiera znaczny wpływ na sposób 
żywienia noworodków i dzieci 
jest mukowiscydoza. Głównym 
problemem dzieci z mukowiscy-
dozą jest nadmierna ilość i nie-
prawidłowy skład śluzu, który 
stanowi doskonałą pożywkę dla 
bakterii, co stwarza zagrożenie 
płucnych powikłań 
i zmusza dzieci do 
przyjmowania dużej 
ilości antybiotyków. 
Inną niedogodnoś-
cią są zaburzenia ze 
strony układu pokar-
mowego, dotyczy to 
głównie funkcji wy-
dzielniczej trzustki, 
która jest zahamowana na skutek 
zablokowania przez śluz prze-
wodów wyprowadzających tego 
gruczołu. W związku z tym w 
jelitach brakuje enzymów umoż-
liwiających trawienie białek, cu-
krów i tłuszczy. W konsekwencji 
prowadzi to do niedostatecznego 
wchłaniania substancji odżyw-
czych i wpływa na pogorszenie 
odżywiania. Dlatego też stosuje 
się specjalne diety wysokoka-
loryczne i pełnowartościowe, 
o odpowiednio dobranych pro-
porcjach białka, kwasów tłusz-
czowych, minerałów i witamin 
(głównie A, D, E i K) w postaci 
gotowych preparatów dostępnych 
w aptece na receptę.

Kolejną grupę bardzo waż-
nych produktów pediatrycznych 
w aptece są te wykorzystywane 

w zapobieganiu i leczeniu nie-
dożywienia u dzieci i niemow-
ląt, także przed i po zabiegach 
operacyjnych. Wszystkie one są 
dostępne wyłącznie z przepisu le-
karza. Za  ich właściwości odpo-
wiadają główne składniki tj. zhy-
drolizowane białko serwatkowe, 
dodatek tłuszczów oraz komplet 
mikro- i makroelementów. Mogą 
one stanowić jedyne źródło po-
żywienia lub być uzupełnieniem 
diety. Odrębny przypadek stano-
wią też wcześniaki i dzieci z ni-
ską masą urodzeniową. W organi-
zmie dziecka urodzonego przed-
wcześnie stwierdza się niedosta-
teczną ilość długołańcuchowych 

wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych (LC-PUFA), które 
pełnią niezwykle ważną funk-
cję w kształtowaniu się układu 
nerwowego. Dlatego też do kar-
mienia wcześniaków zalecane są 
mieszanki mleczne wzbogacone 
w LC-PUFA, co ma wspomagać 
ich rozwój psychomotoryczny  
i wpływać na poprawę ostrości 
widzenia. Obecnie w aptekach 
można spotkać specjalne prepa-
raty przeznaczone dla wcześnia-
ków. Ponadto ostatnio obserwuje 
się poszerzenie stosowania do-
datku LC-PUFA również u dzieci 
urodzonych o czasie. 

Na koniec popularne choć 
nie mniej ważne i męczące prob-
lemy. Każdy rodzic widząc jak 
noworodek ciężko znosi kolki bę-

dzie się starał znaleźć sposób by 
ulżyć maluszkowi. Preparatami 
żywieniowymi, których zastoso-
wanie można rozważać w przy-
padku kolek są przede wszystkim 
te mleka modyfikowane, które  
z powodzeniem stosuje się w aler-
gii pokarmowej. O ich wdrożeniu 
powinien zadecydować lekarz.

Spośród mlek dostępnych 
w aptekach wybrać można takie, 
które dzięki swemu składowi za-
pobiegać będą takim problemom 
w żywieniu niemowlęcia jak 
np. ulewanie. Oznaczone są one 
symbolem AR (Anti Reguritation 
- przeciwrefluksowe). Mieszanki 
tego typu zawierają różnorodne 

składniki zagęszcza-
jące mające na celu 
zapobieganie cofaniu 
się mleka z żołądka 
do przełyku i jamy 
ustnej. Dodatkowo 
można korzystać ze 
specjalnych zagęsz-
czaczy, które można 
dodawać zarówno do 

mleka matki jak i mleka modyfi-
kowanego. 

Jak widać współczesne 
mleko modyfikowane nie tyl-
ko zaspokaja głód maluszka. 
Zawiera także składniki, które 
korzystnie wpływają na rozwój 
dziecka, co więcej niektóre z tych 
produktów przeznaczone są dla 
szczególnej grupy dzieci z róż-
nymi problemami: alergie, kolki, 
ulewanie, schorzenia genetyczne. 
Dzięki tak szerokiej gamie pre-
paratów żywieniowych każdy ro-
dzic może spokojniej podejść do 
kwestii odżywiania swojego ma-
leństwa, bez lęku, że nie dostar-
czy mu wszystkich niezbędnych 
składników.

mgr farm. Gabriela Choduń

Preparatami żywieniowymi, których 
zastosowanie można rozważać  
w przypadku kolek są przede 

wszystkim te mleka modyfikowane, 
które z powodzeniem stosuje się  

w alergii pokarmowej.
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Koper włoski (Foeniculum 
vulgare) jest substancją roślin-
ną uprawianą na całym świecie. 
Pochodzi z wybrzeża Morza 
Śródziemnego. Koper jest jedną  
z najstarszych roślin leczniczych. 
Stosowany był już w starożyt-
nych Chinach i Egipcie. Według 
literatury słowiańska nazwa sub-
stancji roślinnej pochodzi od sło-
wa „kopeć”, co oznaczało zapach, 
bowiem wokoło rośliny unosi się 
dość silny anyżowy aromat. 

Substancją aktywną ko-
pru jest jego olejek, którego 
głównym składnikiem jest trans
-anetol. Anetolowi przypisuje 
się działanie rozkurczające, wia-
tropędne, przeciwzapalne, prze-
ciwbakteryjne i poprawiające 
sprawność układu pokarmowego. 
Oprócz olejku w owocach kopru 
występują także flawonoidy i fu-
ranokumaryny. W przemyśle spo-
żywczym i kosmetycznym koper 
jest surowcem do otrzymywania 
anetolu.      

W lecznictwie używa się 
suche owoce (Foeniculi fructus) 
i olejek eteryczny (Foeniculi 
aetheroleum). Substancja ta ma 
szerokie zastosowanie nie tylko  
u dzieci, ale także jest od wieków 
używana w leczeniu zaburzeń 
menstruacyjnych, niestrawności, 
wzdęć i kaszlu. Preparaty zawie-

rające w swoim składzie wycią-
gi lub soki ze świeżej rośliny są 
stosowane w przewlekłym kaszlu 
i nieżycie górnych dróg oddecho-
wych niezależnie od wieku pa-
cjenta. U niemowląt stosuje się 
wodę koperkową, gdzie składni-
kiem czynnym są owoce kopru. 
Substancję można także stosować 
zewnętrznie w chorobach skóry.

Jak wspomniano powyżej 
w wieku niemowlęcym stosu-
je się często wodę koperkową, 
gdzie substancją biologicznie 
czynną jest bezterpenowy olejek 
eteryczny z owoców kopru. Woda 
koperkowa usuwa gazy trawien-
ne oraz pomaga w pozbyciu się 

bólów brzucha szczególne przed 
przejściem na pokarm stały. Na-
leży jednak pamiętać, że prepara-
tu nie można stosować u dzieci 
poniżej jednego miesiąca oraz 
przy współistniejących choro-
bach nerek. W niektórych przy-
padkach może wystąpić reakcja 
nadwrażliwości na składniki 
wody koperkowej, zatem należy 
obserwować działanie podawa-
nego preparatu.  

Koper włoski występuje 
także postaci monopreparatów, 
w ziołach do zaparzania, wska-
zaniem do jego stosowania są 
łagodne dolegliwości kurczowe 
żołądka i jelit, uczucie pełności  

Koper włoski w schorzeniach 
przewodu pokarmowego

Wiek niemowlęcy związany jest z rozwojem wielu narządów wewnętrznych, a co za tym idzie 
również z kształtowaniem się procesów metabolicznych. W okresie tym często dochodzi do schorzeń 
przewodu pokarmowego m.in. zaburzeń trawienia, wzdęć i zaparć. Wśród preparatów stosowanych 
w powyższych zaburzeniach występują także substancje roślinne. Do jednej z nich zaliczyć możemy 
owoc kopru włoskiego (Foeniculi fructus). Koper jest stosowany zarówno jako monopreparat, jak też 
może wchodzić w skład mieszanek ziołowych. 
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i wzdęcia służy wówczas jako 
środek rozkurczający. W nieży-
tach dróg oddechowych jako śro-
dek wykrztuśny.

Przeciwwskazaniem do sto-
sowania jest uczulenie na koper 
włoski, i inne rośliny z rodziny 
baldaszkowatych (Apiaceae/Um-
belliferae) (anyż, kminek, seler, 
kolendra i koper) lub anetol.

Uwagi. Nie zaleca się 
stosowania kopru włoskiego 
do zaparzania u dzieci poniżej  
4 roku życia. Wśród działań nie-
pożądanych występujących przy 
preparatach kopru włoskiego do 

zaparzania mogą wystąpić spo-
radyczne objawy alergiczne na 
substancję roślinną, dotyczące 
skóry lub układu oddechowego. 
W przypadku w/w objawów na-
leży zaprzestać stosowania napa-
ru z owoców kopru włoskiego.  
W przypadku wystąpienia innych 
objawów niepożądanych należy 
poinformować o nich lekarza. Ze 
względu na brak wystarczających 
danych nie zaleca się stosowania 
podczas ciąży i laktacji.

Dawkowanie: Dzienna 
dawka owoców to 5–7g, 10–20g 

syropu i 0,1-0,6 ml olejku ko-
perkowego. W przypadku olej-
ku literatura nie zaleca jego sto-
sowania bez przerwy dłużej niż  
2 tygodnie. Przed użyciem nale-
ży zapoznać się z ulotką dołączo-
ną do opakowania, która zawiera 
wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożą-
danych i dawkowania, oraz in-
formacje dotyczące stosowania i 
przechowywania produktu lecz-
niczego. W razie pytań lub wąt-
pliwości należy skontaktować 
się z lekarzem lub farmaceutą.

dr n farm. Tomasz Baj
adiunkt

Katedra i Zakład Farmakognozji,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Kawon. Owoc kopru włoskiego. http://
www.kawon.com.pl

Lewkowicz-Mosiej T., Domowe porady 
ziołowe. Świat Książki, Warszawa, 
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Parnota J., Kotecki L. Farmakoterapia 
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Van Wyk B.E., Wink M., [Fecka I. i wsp. 
red.]. Rośliny lecznicze świata. Med-
Pharam Polska, Wrocław, 2008.

Warto wiedzieć
„Teatr Kamienica” pod lupą Inspektora
Popularny i lubiany aktor Emilian Kamiński, dyrektor TEATRU KAMIENICA w Warszawie musi zmie-

nić scenariusz sztuki „I tak Cię kocham” . Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że w scenariuszu tej 
sztuki znajduje się reklama produktu leczniczego, która zawiera się w następującym fragmencie tekstu ”A na ser-
ce Akard (Acard ) niech pamięta”. Sformułowanie to uchybia przepisom ustawy Prawo Farmaceutyczne - (GIF
-P-R-450/106-4-JD/10/11). Inspektor nie przyjął tłumaczenia pełnomocnika teatru i nakazał „natychmiastowe 
zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami, reklamy produktu leczniczego ACARD”. 

Decyzja Głównego Inspektora jest interwencją wkraczającą w sferę tzw. product placement, który stoso-
wany jest w coraz większej skali. Decyzję GIF będą musieli uwzględnić autorzy i producenci, pamiętając, że leki 
są wyrobami wrażliwymi  i podlegają szczególnym wymogom dotyczącym ich reklamowania. 

zs
źródło: http://www.gif.gov.pl/rep/gif/pdf-y/REK/REK_2011-01-31-01.pdf
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O tym jak ważne są szcze-
pionki wiemy wszyscy. Nie każdy 
jednak decyduje się na dodatko-
we, wykraczające poza kalendarz 
szczepień obowiązkowych. Do ta-
kich należy szczepienie przeciw-
ko ospie wietrznej. Wirus charak-
teryzuje się dużą zaraźliwością. 
Choroba charakterystyczna jest 
dla wieku dziecięcego, aczkol-
wiek zarazić może się oczywiście 
też każdy dorosły. Przebycie cho-
roby daje zazwyczaj odporność, 
jednak gdy dojdzie do obniżenia 
odporności organizmu może się 
ona ujawnić w postaci półpaśca 
(wirus w zwojach nerwowych po-
zostaje w formie uśpionej do koń-
ca życia). Ospa może mieć bardzo 
piorunujący przebieg i dawać po-
ważne powikłania, dlatego zaleca 
się szczepienia profilaktyczne.  
W roku 1995 Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) 
rozpoczął rekomendowanie poje-
dynczej dawki szczepionki ospy 
wietrznej dla dzieci w wieku od 1 
do 13 roku życia. Okazało się, iż 
skuteczność jednej dawki wyno-
siła 86%. CDC zmieniło politykę 
szczepień na ospę i w roku 2006 
dodano drugą dawkę dla dzieci w 
wieku od 4 do 6 roku życia. Od 
tamtej pory naukowcy starają sie 
ocenić skuteczność dwukrotne-
go szczepienia. Okazuje się, iż 
wynosi ona… 98,3%!!! Opub-
likowano w lutowym wydaniu 
Journal of Infectious Disease, 
badanie było prowadzone przez 
Eugeniusza D. Shapiro, profesora 
w Klinice Pediatrii w Yale i jego 

kolegów z uczelni 
Yale i Columbia. 
Naukowcy zastrze-
gają jednak, iż na-
dal należy monito-

rować skuteczność dwukrotnego 
szczepienia [1]. 

Niestety nie wynalezio-
no dotąd skutecznej szczepionki 
przeciwko notorycznym infek-
cjom dróg oddechowych, na jakie 
zapadają dzieci – niektóre nawet 
kilkanaście razy w roku! Dlate-
go też naukowcy na cały świecie 
poszukują nie tylko skutecznych 
leków zapobiegających, ale też 
starają się wyjaśnić dlaczego nie-
które maluchy tak łatwo chorują.  

W styczniowym wydaniu pre-
stiżowego Pediatrics czytamy, 
iż poziom witaminy D u nowo-
rodków wydaje się mieć wpływ 
na występowanie  infekcji dróg 
oddechowych w okresie niemow-
lęcym i świszczącego oddechu  
w okresie wczesnego dzieciństwa. 
Ostatnie badania wykazują, iż wi-
tamina D nie tylko wpływa na stan 
kości u dzieci, ale też jest kluczo-
wą dla prawidłowego funkcjono-
wania układu odpornościowego. 
Witamina D jest wytwarzana 
przez organizm w odpowiedzi na 
światło słoneczne, a osiągnięcie 
odpowiedniego poziomu w zimie 
może być trudne, zwłaszcza w re-
gionach o znaczącej zmienności 
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sezonowej w słońcu. Dlatego nie-
zwykle ważna jest jej suplemen-
tacja. Przeanalizowano ponad 
1000 próbek krwi pępowinowej 
pobranych od noworodków w 
Nowej Zelandii. Każdorazowo 
oceniano poziom 25-hydroksywi-
taminy D. Okazało się, iż w ciągu 
pierwszych 3 miesięcy życia u 
dzieci, u których poziom witami-
ny D wynosił 25nmol/l zdiagno-
zowano dwukrotnie więcej infek-
cji górnych dróg oddechowych, 
niż u tych z poziomem 75 nmol/l 
i więcej (w grupie dzieci z wyż-
szym pozio-
mem witaminy 
D w większości 
infekcje nie wy-
stępowały wca-
le). Częściej też 
u dzieci tych 
w y s t ę p o w a ł 
świszczący od-
dech w pierw-
szych pięciu la-
tach życia. Nie 
ma jednak sko-
relowanej zależności pomiędzy 
niskim poziomem witamina D, 
a ryzykiem zapadalności na ast-
mę. Witamina D pomaga więc w 
zapobieganiu ostrym infekcjom 
dróg oddechowych. Szczegółowe 
badania prowadzone będą w tym 
roku [2].

U dorosłych natomiast bar-
dzo groźną chorobą jest ostre 
zapalenia płuc, które rozwijać 
się może w sposób zaskakują-
cy i niekontrolowany oraz jako 
następstwo zakażenia ogólno-
ustrojowego, po ciężkim urazie, 
poparzeniu, załamaniu kości itp. 
Z tego powodu, jak i z powodu 
zespołu niewydolności oddecho-
wej dorosłych, każdego roku w 
Stanach Zjednoczonych umiera 
ponad dwa razy więcej osób, niż 
z powodu raka piersi. Naukowcy 

na łamach The Journal of Biolo-
gical Chemistry, wyjaśniają, iż 
jeden z kluczowych enzymów 
biorących udział w ważnym szla-
ku metabolicznym – oksydaza 
ksantynowa, może powodować 
stany zapalne fagocytów układu 
immunologicznego, co w kon-
sekwencji prowadzić może do 
uszkodzeń płuc [3]. 

Co to jest ADHD wie-
my wszyscy, i wszyscy czasem 
nadużywamy tego określenia  
w stosunku do swoich, nieco nie-

grzecznych dzieci. ADHD (ang. 
Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) czyli zespół nadpobud-
liwości psychoruchowej z defi-
cytem uwagi, to grupa zaburzeń 
charakteryzujących się brakiem 
wytrwałości w realizacji zadań 
wymagających zaangażowania 
poznawczego, tendencją do prze-
chodzenia od jednej aktywności 
do drugiej bez ukończenia żadnej 
z nich oraz zdezorganizowaną, 
słabo kontrolowaną nadmierną 
aktywnością. Schorzenie to wy-
stępuje u kilku procent dzieci i 
niestety może utrudnić im życie 
i stać się źródłem problemów 
w domu i szkole. Skany mózgu 
dzieci z ADHD wykazały po raz 
pierwszy, dlaczego ludzie do-
tknięci tą chorobą mają czasem 
trudności z koncentracją. Badanie 

przeprowadzone przez specjali-
stów z University of Nottingham, 
działających w grupie Motivation, 
Inhibition and Development in 
ADHD Study (MIDAS), wyjaś-
niają dlaczego dzieci potrafią być 
bardzo skoncentrowane robiąc 
coś co ich interesuje, podczas gdy 
innym razem przy zajęciach mniej 
atrakcyjnych bywają bardzo roz-
kojarzone. Dzieci z ADHD, aby 
skupić się na konkretnym zada-
niu potrzebują bądź bardzo silnej 
motywacji, bądź przyjmowania 
odpowiednich leków. Kiedy mo-

tywacja do wy-
konania dane-
go zadania była 
niska, dzieci 
„wy łącza ły” 
pewne obsza-
ry mózgu, co 
dokładnie uwi-
docznione było 
na przeprowa-
dzonym skanie. 
W momencie, 
gdy motywacja 

była odpowiednio duża otrzyma-
ny obraz mózgu był nie do odróż-
nienia od mózgu dziecka typowo 
rozwijającego się [4]. 

Kanadyjscy naukowcy zba-
dali z kolei wpływ matczynej 
depresji na dzieci z nowo zdiag-
nozowana padaczką. W ciągu 
pierwszych 24-miesięcy od zdiag-
nozowania padaczki u dziecka, 
częstość występowania depresji 
u matek wzrasta do 40%. Miało 
to bardzo negatywny wpływ na 
jakość życia dziecka, aczkolwiek 
zależne było w dużej mierze od 
tego w jakiej rodzinie wycho-
wywało się dziecko i jakie były 
stosunki w niej panujące. Wyniki 
publikuje prestiżowe czasopis-
mo Epilepsy. Źródłem stresu dla 
rodziców jest opieka nad dzie-

W ciągu pierwszych 3 miesięcy życia  
u dzieci, u których poziom witaminy D 

wynosił 25nmol/l zdiagnozowano dwukrotnie 
więcej infekcji górnych dróg oddechowych,  

niż u tych z poziomem 75 nmol/l



– 25 – 

Przegląd prasy

ckiem z chorobą przewlekłą jaką 
jest padaczka, towarzyszący lęk i 
ograniczenia w życiu rodzinnym. 
Najbardziej narażone na cierpie-
nie psychiczne są właśnie matki. 
Wyniki jednoznacznie wykazały, 
że dzieci matek z podwyższonym 
poziomem symptomów depresji 
mają dużo gorszą jakość życia, 
niż dzieci matek z niskim pozio-
mem depresji, ponadto rokowa-
nia na jego poprawę są zdecydo-
wanie mniejsze. Dlatego należy 
uświadomić sobie, iż pomocą po-
winno być objęte nie tylko dzie-
cko u którego padaczkę zdiag-
nozowano, ale także matka i cała 
rodzina, co w znacznym stopniu 
ułatwi przystosowanie się do no-
wych warunków funkcjonowania 
i pomoże w poprawie jakości ży-
cia [5].

A na koniec bardzo ważna 
wiadomość dla wszystkich - jest 
nadzieja w walce z wirusem HIV. 
Prestiżowy The New England 
Journal of Medicine opublikował 
wyniki badania amerykańskich 
naukowców, nazwanego iPrEx, 
przeprowadzonego na grupie 
2499 pacjentów z grupy pod-
wyższonego ryzyka zakażeniem 
wirusem HIV z sześciu krajów. 
Pacjentom tym podawano raz 
dziennie jedną tabletkę zawiera-
jącą dwa popularne leki stosowa-
ne w terapii - emtrycytabinę oraz 
tenofowir (FTC/TDF). Ryzyko 
zakażenia w grupie badanej ob-
niżyło się o 43% w porównaniu 
z grupą kontrolną.  Wyniki te do-
tyczą osób, które często zapomi-
nały o spożyciu zalecanej pigułki. 
W przypadku systematycznego 
jej przyjmowania ryzyko to obni-
żyło się nawet o 70%! Obie grupy 
objęte były takim samym progra-
mem zapewniającym edukację 
w zakresie prewencji zakażenia. 

Pokazuje to niezbicie, iż wdraża-
ny program jest niezwykle waż-
nym narzędziem w walce z coraz 
większym rozprzestrzenianiem 
się wirusa HIV. Badanie iPrEx 
(Iniciativa Profilaxis Preexposi-
cion or Prexposure Prophylaxis 
Initiative) (http://www.globali-
prex.com) jest randomizowanym 
badaniem klinicznym III fazy z 
podwójnie ślepą próbą. Badanie 
to sponsorowane jest przez Ame-
rykański National Institutes of 
Health (NIH). Badania prowadzo-
no w Peru, Ekwadorze, Stanach 
Zjednoczonych, RPA, Brazylii i 
Tajlandii. Warto wspomnieć tak-
że, iż kolejne badanie przeprowa-
dzone w lipcu 2010 r., znane jako 
CAPRISA 004 pokazuje, iż miej-
scowe, dopochwowe stosowanie 
żelu zawierającego 1% tenowofi-
ru u kobiet także pomaga obniżyć 
ryzyko zakażenia wirusem HIV. 
Wyniki te są o tyle ważne, iż jak 
wiadomo jedynym narzędziem w 
zapobieganiu zarażeniu wirusem 
HIV jest właśnie prewencja, gdyż 
do dnia dzisiejszego nie istnieje 
szczepionka [6].
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Każdego dnia, w każ-
dym momencie życia czło-
wiek zasypywany jest tysiącem 
informacji. Analiza wszyst-
kich docierających bodźców 
byłaby bardzo czasochłonna  
i męcząca dla ludzkiego umysłu. 
Dopuszczane są więc do świado-
mości tylko te informacje, które 
z jakiegoś powodu są dla danej 
osoby ważne. Mechanizm ta-
kiej wybiórczej uwagi ma swoje 
ewolucyjne uzasadnienie i jest 
bardzo korzystny, choć w niektó-
rych przypadkach przeszkadza 
w komunikacji. Jest on również 
jednym z mechanizmów kon-
struujących komunikowanie się 
z pacjentem i służących pozy-
skiwaniu informacji, pomocnych  
w profesjonalnym doradztwie 
farmaceutycznym.

Posiadanie wiedzy na temat 
mechanizmów rządzących poro-
zumiewaniem się, w tym pozy-
skiwaniem ważnych informacji, 
nie gwarantuje posiadania umie-
jętności praktycznych, ale może 
wspomóc reflektowanie swoich 
zachowań i ich ewentualną mo-
dyfikację. 

Komunikowanie się z pa-
cjentem jest jednym z podstawo-
wych narzędzi pracy farmaceuty 
- dzięki rozmowie jego prawdzi-
wą rolą staje się nie tyle wydanie, 
czy sprzedaż leku, ile stworzenie 
sytuacji, otwierającej lub kon-
tynuującej kontakt. Elementem 
komunikowania się jest pozy-
skiwanie ważnych informacji.

Słowa przynależą do czasu, 
milczenie do wieczności. 

Thomas Carlyle

Apteka. Pierwsze dni no-
wego roku. Kilka osób przed 
okienkiem. Pani farmaceutka 
bardzo sprawnie obsługuje pa-
cjentów. Stoję na końcu kolej-
ki i nagle uderza mnie panująca  
w aptece cisza (zadziwiająca na-
wet w takim miejscu). Mój zmysł 
„nasłuchu” wyostrza się. Może 
pacjenci porozumiewają się z 
farmaceutka, a ja nie słyszę? Nie 
- pacjenci podają recepty, otrzy-
mują leki. Cisza…

Ta wyjątkowa sytuacja 
(przekonanie o jej wyjątkowości 
jest oczywiste) pobudza jednak 
do ogólniejszej refleksji. Jej wy-
raz wybrzmiewa w słowach Tho-
masa Carlyle - czas spotkania z 
pacjentem jest czasem, któremu z 
natury rzeczy powinny przynale-
żeć słowa. Wielokroć na łamach 
Aptekarza Polskiego zwracano 
uwagę na wyjątkowość zawodu 
farmaceuty. Przedmiotem jego 
pracy jest człowiek, ale wyjątko-
wość tej relacji jest osadzona w 
fakcie, iż człowiek ten jest (oczy-
wiście w różnym stopniu) zagro-
żony chorobą. 

Jednym z instrumentów po-
zwalających to spotkanie uczynić 
jak najbardziej efektywnym jest 
umiejętność przeprowadzenia 
wywiadu z pacjentem. Umiejęt-
ność ta wydaje się należeć do 
kategorii niezbędnych, ponie-

waż na bazie pozyskanych in-
formacji aptekarz wspiera plan 
farmakoterapii. Przekonanie to 
funkcjonuje w codziennej prak-
tyce farmaceutycznej. Zaskaku-
jący jest więc fakt, że definicje 
dla hasła „wywiad z pacjentem” 
(Słownik Języka Polskiego PWN, 
Słownik Wyrazów Obcych Wła-
dysława Koplińskiego) odnoszą 
ten termin wyłącznie do relacji 
lekarz - pacjent (mówi się wów-
czas o anamnezie), natomiast nie 
wspominają nic o innych zawo-
dach medycznych. Mimo tego za-
stanówmy się, czym jest wywiad 
z pacjentem (przeprowadzany  
w aptece) i jakie są jego wyznacz-
niki? Etymologicznie z języka 
greckiego anamnesis to przypo-
mnienie. Metodologicznie zaś 
to metoda badawcza mająca na 
celu zebranie danych o faktach 
związanych z chorobą pacjenta  
i jej uwarunkowaniami. Psycho-
logowie społeczni rozszerzają 
spojrzenie i mówią, iż wywiad 
to rozmowa w naturalnej sytuacji 
społecznej, czyli bezpośrednio 
„twarzą w twarz”, gdzie prowa-
dzący tak czuwa nad jej przebie-
giem, aby jak najlepiej zrealizo-
wać ustalony cel: zbieranie in-
formacji o pacjencie i jego przy-
padłości. Inny badacz (psychiatra 
i psychoanalityk amerykański) 
Harry Stack Sullivan jeszcze 
wzmacnia znaczenie wywiadu  
z pacjentem, twierdząc, że wy-
wiad ma znaczenie terapeutycz-
ne. W jego trakcie jest bowiem 

Co ważne, co niezbędne, 
czyli rzecz o efektywności wywiadu 

z pacjentem
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okazja do nawiązania bliskiego 
kontaktu z pacjentem i wzmoc-
nienia jego motywacji do podję-
cia wysiłku leczenia. 

Na podstawie tych infor-
macji pokusić się można o sfor-
mułowanie definicji „wywiadu 
farmaceutycznego” i powiedzieć, 
iż jest to takie nawiązanie bezpo-
średniego kontaktu z pacjentem, 
które pozwoli mu przypomnieć 
sobie istotne dla własnego pro-
cesu zdrowienia informacje i ot-
worzy go na plan farmakoterapii 
opracowany przez aptekarza.  
Z tak sformułowanej definicji 
wynikają konkretne zasady prze-
prowadzenia wywiadu. Pierw-
sza odnosi się do języka (słowa 
przynależą do czasu) i wskazuje, 
iż bardzo ważnym jest porusza-
nie się w obszarze pojęciowym 
pacjenta i mówienie zrozumiały 
dla niego językiem. Dotykamy w 
tym momencie zjawiska kodowa-
nia. Najczęściej pojawiającym się 
w tym obszarze problemem jest 
pomieszanie znaczeń. Znaczenie 
słów w języku nadawanym przez 
pacjenta może mieć więcej niż 
jedno znaczenie w świecie real-
nym. Dlatego ważnym jest, aby 
przed podjęciem rozmowy, w 
pierwszym rzędzie podjąć próbę 
ustalenia z jakiej grupy społecz-
nej lub rejonu pochodzi pacjent. 
Pomoże to farmaceucie doprecy-
zować, co kryje się pod pewnymi 
terminami i określeniami.

Inny problem, związany 
z kodowaniem i rozkodowy-
waniem informacji słownych, 
dotyczy wiadomości dwuznacz-
nych i niejasnych. Może się 
zdarzyć, że nadawca (pacjent)  
z premedytacją koduje wiado-
mość tak, że nie może ona być 
jednoznacznie odkodowana. Taki 
pacjent nie chce skonfrontować 
się z trudną dla siebie sytuacją 

choroby (nie chce, aby wyraź-
nie „wybrzmiała”), przeżywa ją  
w napięciu, niepokoju, wstydzi się. 
Z jednej strony ważne jest otrzy-
manie od takiego pacjenta istot-
nych informacji, z drugiej – po-
jawia się pytanie, jak podtrzymać 
poczucie bezpieczeństwa i nie na-
ruszyć istotnych i adaptacyjnych  
w pewnym aspekcie mechani-
zmów obronnych. W wywiadzie 
z takim pacjentem szczególnie 
ważny wydaje się komfort spotka-
nia, zadbanie o pewną intymność 
i dyskrecję rozmowy. Nie należy 
zbyt jawnie „demaskować” zafał-
szowań pacjenta, lecz zinterpre-
tować je w kategoriach emocji 
i udzielić pacjentowi wsparcia 
(„Ma pan prawo się niepoko-
ić…”, „Rozumiem, że chce się pan 
spokojnie zastanowić”). W kon-
takcie z takim właśnie pacjentem 
szczególnego znaczenia nabierają 
pytania: „Co czuje mój pacjent?”, 
„Dlaczego mówi to, co mówi  
i dlaczego jest to dla niego waż-
ne?”, „Jak się czuje, gdy to wy-
powiada i co chce przez to osiąg-
nąć?” oraz „Czym jest wewnętrz-
nie zajęty?”.

Cel wywiadu wyznaczają 
pytania. One też wpisują się w 
kolejną zasadę jego prowadze-
nia, która brzmi: Trudne pytania 
zostaw na koniec i pamiętaj o ich 
otwartym i zamkniętym charakte-
rze. Pierwsze dają dużo swobody 
zarówno w wyborze treści jak  
i odpowiedzi. Pomagają w nawią-
zaniu i utrzymywaniu kontaktu  
i stwarzają dobry emocjonalny 
klimat do przyjęcia informacji 
zwrotnej. Drugie pozwalają na 
zdyscyplinowanie wypowiedzi  
i ewentualne doprecyzowanie da-
nych. 

Efektywności prowadzenia 
wywiadu sprzyja także przygo-
towanie kwestionariusza, któ-

ry ułatwi prowadzenie pacjenta  
w dłuższej perspektywie i udoku-
mentowanie ważnych informacji.

W obszarze rozważań, 
dotyczących werbalnych ele-
mentów komunikowania się, 
służących pozyskiwaniu infor-
macji, zaproponowaniu najbar-
dziej efektywnej farmakoterapii  
i pozyskaniu pacjenta do współ-
pracy, warto również przypo-
mnieć czytelnikom znaczenie do-
stosowania swojego przekazu do, 
nazwijmy to, „profilu emocjonal-
nego” pacjenta. 

W sytuacji, kiedy pacjent 
przejawia zachowania ekstra-
wertywne, warto poświęcić mu,  
w miarę potrzeb trochę więcej 
czasu i przyjąć postawę otwar-
tości. W przypadku pacjenta za-
mkniętego w sobie należy odno-
sić się do faktów, budując w ten 
sposób pewne bezpieczeństwo 
kontaktu i umiejętnie podążać za 
gotowością pacjenta do udzie-
lania informacji o trudnych lub 
wstydliwych problemach. W sy-
tuacji pozyskiwania informacji 
od pacjenta, który się spieszy, 
również należy dążyć do maksy-
malnego ukonkretnienia swojej 
porady oraz wspierać precyzyjne 
wypowiedzi pacjenta. W sytuacji 
pozyskiwania informacji, a na-
stępnie poradnictwa dla rodziców 
małych dzieci, dobrze jest zaak-
ceptować ich naturalną ostroż-
ność i nie przyspieszać procesu 
ostatecznej decyzji. 

Czas spotkania z pacjen-
tem wypełniony bardzo świado-
mie wypowiadanymi  słowami 
pozwala farmaceucie doświad-
czać satysfakcji z przeprowa-
dzonego profesjonalnie wywiadu  
i kierunku zaplanowanej na jego 
drodze kierunku farmakoterapii 
oraz nadać sens codziennym, z 
pozoru rutynowym czynnościom.
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W każdym człowieku tkwią 
właściwie trzej ludzie: 

jeden, który mówi, drugi, który 
słucha, trzeci, który umie milczeć

Giovanni Giacomo Casanova

Omówiliśmy już cechy far-
maceuty, który „umie mówić”, 
skierujmy teraz naszą uwagę ku 
temu, który umie słuchać. W pro-
cesie komunikowania się „pozor-
nie bierna” umiejętność słucha-
nia wymaga szczególnej aktyw-
ności. Dzieje się tak dlatego, iż 
nadawca komunikatu przekazuje 
pewną myśl przy pomocy słów  
i gestów, a więc koduje przekaz,  
a odbiorca musi w najwyższym 
stopniu skoncentrować uwagę, 
musi słuchać, aby rozszyfrować 
(dekodować) przekaz. Przyjmuje 
się, że efektywna komunikacja 
pomiędzy dwiema osobami za-
chodzi wtedy, kiedy „odbiorca ro-
zumie przekaz tak, jak zamierzył 
to nadawca” - wypowiedź nadaw-
cy trafnie oddaje jego intencje,  
a odbiorca odczytuje informacje 
zgodnie z zamiarami nadawcy. 
Paradoksalnie więc słuchanie jest 
czynnością, która przynosi więk-
szy efekt w akcie zbierania infor-
macji niż mówienie. W sposób 
najprostszy i najbardziej natural-
ny otwiera bowiem przestrzeń, w 
której następuje przekazywanie 
ważnych informacji. Oczywiście 
osoba słuchająca, poprzez swoje 
pewne zachowania, może pro-
ces przekazywania informacji 
porządkować i strukturalizować. 
Słuchając, powinna w sposób po-
zasłowny wyrażać skoncentrowa-
nie na pacjencie (zrównoważone 
podtrzymywanie kontaktu wzro-
kowego, kiwanie głową, przyje-
cie postawy ciała „nachylonej” 
w kierunku rozmówcy). Może 
skorzystać z werbalnych elemen-
tów porządkujących i klaryfi-

kujących wypowiedzi pacjenta 
(„Czy chodzi o to, że…?”, „Jeśli 
Pana dobrze zrozumiałam to…”) 
oraz odzwierciedlających uczucia 
(„Widzę, że jest pan zmartwio-
ny”). W wyrażaniu swoich opinii  
i spostrzeżeń powinna posiłko-
wać się komunikatami „ja”. 

Codzienne doświadczenia 
pokazują, że w rzeczywistości 
proces ten jest bardzo często za-
kłócany, gdyż na to, w jaki sposób 
wypowiadane są myśli i w jaki 
sposób odkodowywany jest prze-
kaz wpływa kilkadziesiąt czyn-
ników, począwszy od wzorców 
komunikowania się, przekazywa-
nych nam w rodzinie, kończąc na 
towarzyszącym wypowiedzi sta-
nie emocjonalnym. Można sfor-
mułować kilka rad, które pozwo-
lą farmaceucie (tak jak każdemu 
innemu odbiorcy) uniknąć roz-
bicia się o niebezpieczne bariery 
komunikacyjne.

Rada pierwsza wzywa do 
większej koncentracji na tym, aby 
zrozumieć drugą osobę, zamiast 
tego, aby być zrozumianym.

Druga wpisuje się w sfor-
mułowanie „(…) trzeci, któ-
ry umie milczeć”. Mów mniej,  
a słuchaj więcej. Efektywne uży-
wanie ciszy jest bardzo istotną 
umiejętnością w aktywnym słu-
chaniu.

Kolejna zachęca: Zadawaj 
pytania (np. dotyczące szczegó-
łów).

Następna mówi: Parafrazuj - 
upewnij się, czy na pewno dobrze 
rozumiesz to, co druga osoba do 
ciebie mówi.

Piąta brzmi: Wstrzymuj się z 
oceną. Słuchaj i zbieraj informa-
cje bez oceniania ich.

Kolejne zachęcają:
Zanim zadasz pytanie zasta-

nów się czy lepiej nie milczeć i 
słuchać dalej. 

Pokazuj swoim zachowaniem, 
że słuchasz (np. pochyl się, nad-
staw ucha, kiwaj głową, gdy ro-
zumiesz, utrzymuj kontakt wzro-
kowy).

Zminimalizuj to, co może cię 
rozpraszać Przestań robić wszyst-
ko inne, a zacznij słuchać.

Od czasu do czasu podsumuj 
to, co usłyszałeś.

Zliczaj w punktach najistot-
niejsze informacje. Jeśli można 
rób notatki.

Wsłuchuj się w emocje, nie 
tylko w fakty. Kiedy słuchasz, jak 
osoba o czymś mówi, zastanów 
się co ona czuje. Jeśli trzeba spy-
taj się jej, czy dobrze ci się wy-
daje.

Obserwuj siebie. Jakie uczucia 
wywołuje to, co słyszysz.

Usiądź u stóp mędrca - potrak-
tuj pacjenta jak osobę, która naj-
lepiej siebie zna.

Wejdź w „buty” pacjenta. Jak 
byś się czuł na miejscu drugiej 
osoby?

Na końcu: Patrz zasada druga.

Tytułem podsumowania:

Natura dała nam dwoje oczu, 
dwoje uszu, ale tylko jeden język 

po to, 
abyśmy więcej patrzyli i słuchali, 

niż mówili.
Sokrates

mgr Ewa Sitko
wykładowca w programie Pharmassist
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wawczych, wg. programu autorskiego 
Żyć skuteczniej”, Wydawnictwo UNUS, 
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Myers D. „Psychologia społeczna”, Zysk i 
S-ka Wydawnictwo, wydanie I
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W ap-
tece ogól-
nodostęp-
nej musi 
być usta-
n o w i o n y 
farmaceuta, 
spełniający 
p r z e p i s a -
ne prawem 
w a r u n k i , 
o d p o w i e -
dzialny za 
prowadze-

nie apteki ogólnodostępnej. Far-
maceuta ów to kierownik apteki. 
Niniejsze opracowanie rozpoczęte 
zostało od parafrazy przepisu art. 
88 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrześ-
nia 2001 roku – Prawo farmaceu-
tyczne (1) (dalej UPF). Przepis ten 
wyraża bowiem jedną z podsta-
wowych zasad, jakie obowiązują 
w prowadzeniu apteki ogólnodo-
stępnej – w danej aptece ustanawia 
się farmaceutę o doświadczeniu 
i wiedzy, umożliwiających peł-
nienie szczególnych obowiązków 
związanych z funkcjonowaniem 
apteki ogólnodostępnej. Obowiąz-
ki kierownika apteki wskazane 
są w art. 88 ust. 5 UPF. Do zadań 
kierownika należy więc m. in. 
organizacja pracy w aptece, prze-
kazywanie informacji o działaniu 
niepożądanym produktów leczni-
czych, przekazywanie informacji 
o podejrzeniu lub stwierdzeniu, 
że dany produkt leczniczy nie od-
powiada ustalonym dla niego wy-
mogom jakościowym, wstrzymy-
wanie lub wycofywanie z obrotu 

i stosowania produktów leczni-
czych na podstawie decyzji właś-
ciwego organu. Mając na wzglę-
dzie wagę wskazanych obowiąz-
ków, Ustawodawca wprowadził 
pewne wymagania, które musi 
spełniać farmaceuta ażeby mógł 
objąć funkcję kierownika apteki. 
Funkcję tę pełnić może farmaceu-
ta, charakteryzujący się określo-
nym w przepisach odrębnych wy-
kształceniem oraz odpowiednim 
stażem pracy, wiekiem oraz dający 
rękojmię należytego prowadzenia 
apteki. W odniesieniu do wymogu 
odpowiedniego stażu pracy, UPF 
ustanawia warunek 5 letniego sta-
żu pracy w aptece albo 3 letniego 
stażu pracy w aptece, jeżeli far-
maceuta posiada specjalizację z 
zakresu farmacji aptecznej (art. 88 
ust. 2 UPF). Kierownikiem apteki, 
zgodnie z art. 88 ust. 2 UPF może 
być farmaceuta, który nie przekro-
czył 65 roku życia. Wyjątkowo 
zaś, na podstawie art. 88 ust. 3, 
farmaceuta, który przekroczył 65 
rok życia może pozostać kierow-
nikiem apteki „do 70 roku życia”, 
po spełnieniu określonych warun-
ków formalnych. Przepis art. 88 
ust. 3 expressis verbis nie stanowi, 
iż kierownikiem można pozostać 
do chwili ukończenia 70 roku ży-
cia ale do 70 roku życia. Literalne 
wyrażenie przepisu należy jednak 
potraktować jako nieprecyzyj-
ność wypowiedzi Ustawodawcy. 
Stwierdzić więc wypada, iż zgod-
nie z art. 88 ust. 3, farmaceuta, 
który przekroczył 65 rok życia 
może pozostać kierownikiem ap-

teki do momentu ukończenia 70 
roku życia. (2)

Należy dodać, iż sam fakt 
ustanowienia kierownika apteki 
nie wystarcza dla realizacji nało-
żonych przez UPF obowiązków. 
Przepis art. 92 UPF wprowadza 
bowiem zasadę, zgodnie z którą 
kierownik apteki powinien być 
obecny w aptece w godzinach 
czynności apteki. Nie wystarcza 
więc jedynie formalne ustano-
wienie kierownika apteki, ale 
konieczna jest faktyczna obec-
ność tegoż kierownika w aptece 
zawsze „w godzinach czynności 
apteki”. Przez wyrażenie „godzi-
ny czynności apteki” należy ro-
zumieć godziny otwarcia apteki. 
(3) Godziny czynności apteki, to 
czas, gdy lokal apteki jest dostęp-
ny (otwarty) dla pacjentów (czyli 
osób, na rzecz których świadczo-
ne są usługi farmaceutyczne). 

Obowiązek obecności kie-
rownika apteki może rodzić prob-
lemy wówczas, gdy apteka ogól-
nodostępna pełni dyżury nocne 
albo niedzielne lub świąteczne 
a także wówczas, gdy z różnych 
przyczyn, kierownik apteki nie 
może być obecny w lokalu apteki 
w godzinach jej czynności. Roz-
wiązania problemu poszukiwać 
należy natomiast w przepisach 
UPF oraz w przepisach wyko-
nawczych, umożliwiających kie-
rownikowi apteki wyznaczanie 
swego zastępcy, który realizował 
będzie obowiązki kierownika ap-
teki przez czas zastępstwa. 

Ustanowienie zastępcy kierownika 
apteki ogólnodostępnej
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Przepis art. 88 ust. 4 UPF 
stanowi: „kierownik apteki wy-
znacza, na czas swojej nieobec-
ności spowodowanej chorobą lub 
urlopem, farmaceutę, o którym 
mowa w ust. 1, do jego zastę-
powania, w trybie określonym  
w art. 95 ust. 4 pkt 5”. Przepis art. 
95 ust. 4 pkt 5 upoważnia nato-
miast Ministra Zdrowia do wy-
dania przepisów wykonawczych 
regulujących w szczególności 
„szczegółowe zasady powierza-
nia zastępstwa kierownika apteki 
na czas określony”. Na tej pod-
stawie wydane zostało rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 
18 października 2002 r. w spra-
wie podstawowych warunków 
prowadzenia apteki (4) (dalej 
RWPA). Poniżej zostanie doko-
nana analiza tejże regulacji.

W pierwszej kolejności na-
leży zwrócić uwagę na podmiot, 
który powierza zastępstwo kie-
rownika apteki. Podmiotem tym 
zaś jest sam kierownik apteki. 
Powierzyć zastępstwa nie może 
więc właści-
ciel apteki, a 
tym bardziej 
nie może tego 
zrobić żaden z 
farmaceutów, 
należących do 
personelu danej 
apteki. Okre-
ślenia wymaga 
także podmiot, 
któremu za-
stępstwo może 
zostać powie-
rzone. Regu-
lacja art. 88 
ust. 1 in fine 
UPF stanowi, 
iż można być 
równocześnie 
kierownikiem 

tylko jednej apteki. Zasada nie-
połączalności stanowisk kierow-
nika jednej apteki ze stanowi-
skiem kierownika innej apteki, 
zapewnia należyte wykonywanie 
obowiązków przez kierownika. 
Biorąc zaś pod uwagę cel prze-
pisu (zapewnienie należytego 
wykonywania obowiązków przez 
kierownika apteki na rzecz tylko 
jednej apteki) należy stwierdzić, 
iż kierownikowi jednej apteki nie 
może zostać powierzone zastęp-
stwo kierownika w innej aptece. 
Powierzenie zastępstwa kierow-
nika apteki nie może również zo-
stać dokonane na rzecz technika 
farmaceutycznego. Technik far-
maceutyczny nie jest bowiem far-
maceutą a tylko farmaceuta może 
być (po spełnieniu dodatkowych 
warunków statuowanych przez 
UPF) brany pod uwagę jako oso-
ba, której powierzyć można wy-
konywanie zastępstwa kierowni-
ka apteki. Zastępstwo kierownika 
apteki może być więc powierzo-
ne jedynie osobie wykonującej 
zawód farmaceuty. Jednocześnie 

jednak, farmaceuta, któremu ma 
zostać powierzone zastępstwo, 
powinien spełniać warunki, jakie 
UPF ustanawia dla osoby kierow-
nika apteki. Dodatkowym wa-
runkiem, od którego spełnienia 
zależy możliwość powierzenia 
danej osobie zastępstwa kierow-
nika apteki jest wyrażenie przez 
tę osobę zgody na powierzenie jej 
zastępstwa. Wymóg ów nie zo-
stał literalnie wyrażony w samej 
UPF, natomiast wskazany zo-
stał w RWPA. Regulacja RWPA  
w tym zakresie odnosi się jednak 
do powiadomienia o powierzeniu 
zastępstwa (o czym będzie mowa  
w dalszej części opracowania),  
a nie do samego aktu powierzenia 
zastępstwa. Wydaje się jednak 
oczywiste, iż bez zgody osoby nie 
można jej obciążyć dodatkowymi 
obowiązkami – obowiązkami za-
stępcy kierownika apteki.

Przedstawiwszy zakres pod-
miotowy powierzenia zastępstwa 
kierownika apteki (kto i na czyją 
rzecz może dokonać powierze-
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nia), należy w tym miejscu wska-
zać na sytuacje, w jakich powie-
rzenie zastępstwa jest wymagane. 
Przepis art. 88 ust. 4 UPF wska-
zuje przypadki nieobecności kie-
rownika z powodu urlopu i cho-
roby. W mojej ocenie, wskazany 
przepis powinien być interpreto-
wany w ten sposób, iż urlop lub 
choroba kierownika to tylko przy-
kładowe przyczyny nieobecności 
kierownika, na czas której należy 
powierzyć zastępstwo. Regulacja 
art. 88 ust. 4 powinna więc stano-
wić, iż kierownik apteki dokonu-
je ustanowienia zastępcy na czas 
swej nieobecności, spowodowa-
nej w szczególności chorobą lub 
urlopem. Ważna jest więc sama 
n i e o b e c n o ś ć 
kierownika ap-
teki, a nie przy-
czyny, z jakich 
owa nieobec-
ność wyniknęła. 
Sam obiektyw-
nie stwierdzalny 
stan nieobecno-
ści wymaga od 
kierownika ap-
teki wyznaczenia swego zastęp-
cy, który pełnił będzie obowiązki 
kierownika apteki do czasu usta-
nia stanu nieobecności kierowni-
ka apteki. Przepis art. 88 ust. 4 
nie przesądza jednak, na jaki czas 
może zostać dokonane powierze-
nie obowiązków kierownika na 
rzecz zastępcy. Art. 88 ust. 4 od-
syła do trybu określonego w art. 
95 ust. 4 pkt 5 UPF. Tryb ten do-
tyczy natomiast powierzania za-
stępstwa wyłącznie na czas ozna-
czony (z góry wiadomy). Należy 
jednak odróżnić czas nieobecno-
ści kierownika apteki od czasu, 
na jaki ustanowiono zastępcę 
kierownika. Zastępcę kierownika 
apteki można ustanowić jedynie 
na czas oznaczony – tzn. okres, 

którego początek i koniec jest  
z góry wiadomy. Nieobecność 
kierownika zaś, zwłaszcza jeże-
li spowodowana będzie chorobą 
lub innym wypadkiem losowym, 
może być niemożliwa do ozna-
czenia w czasie z góry. W takim 
jednak wypadku, kierownik ap-
teki powinien ustanowić zastęp-
stwo na czas oznaczony – biorąc 
pod uwagę przewidywalny czas 
trwania swej nieobecności. Na-
leży jednocześnie wskazać, iż 
powierzenie zastępstwa na czas 
oznaczony, przekraczający 30 dni, 
wymaga powiadomienia w formie 
pisemnej właściwego Wojewódz-
kiego Inspektora Farmaceutycz-
nego i właściwej Okręgowej Izby 

Aptekarskiej, o czym stanowi §11 
ust. 1 RWPA. Zastanowić się na-
leży nad sytuacją, gdy zastępstwo 
powierzane jest kilkukrotnie, bez 
przerwy pomiędzy kolejnymi po-
wierzeniami, przy czym każdora-
zowe powierzenie następuje  na 
czas nieprzekraczający 30 dni,  
a suma dni w całym okresie kil-
kukrotnego powierzania zastęp-
stwa przekracza 30 dni. W mojej 
ocenie, przepis regulujący powia-
domienie, należy stosować re-
strykcyjnie. W sytuacji więc, gdy 
zastępstwo powierzono początko-
wo na okres nieprzekraczający 30 
dni a następnie bez jakiejkolwiek 
przerwy powierzenie zastępstwa 
niejako „przedłużono” na kolej-
ny okres nieprzekraczający 30 

dni, powiadomienie uregulowane  
w przepisach powinno być doko-
nane, jeżeli ogólny czas zastęp-
stwa przekroczył 30 dni – nawet 
jeżeli poszczególne akty powie-
rzenia zastępstwa oznaczone były 
na czas nieprzekraczający 30 dni. 
Nie ma przy tym znaczenia, czy 
zastępcą ustanawiana była kolejno 
ta sama osoba czy też w różnych 
okresach różne osoby. Istotny jest 
fakt powierzenia zastępstwa na 
okres przekraczający 30 dni – bez 
znaczenia jest zaś osoba zastępcy. 
Powiadomienie, zgodnie z §11 
ust. 2 RWPA, powinno zawierać 
określone dane. Po pierwsze: imię 
i nazwisko kierownika apteki; po 
drugie: imię i nazwisko osoby 

zastępującej 
k i e r o w n i k a 
apteki; po 
trzecie: infor-
macje o speł-
nieniu przez 
osobę zastę-
pującą kie-
rownika apte-
ki, wymagań 
określonych 

w art. 88 ust. 2 UPF (wymaga-
nia co do wieku i stażu pracy); 
po czwarte: wskazanie okresu, 
na jaki powierzono zastępstwo; 
po piąte: oświadczenie osoby 
mającej zastępować kierownika 
o wyrażeniu zgody na objęcie 
zastępstwa; po szóste: przyczynę 
powierzenia zastępstwa; po siód-
me: datę i podpis kierownika ap-
teki. Wskazane powyżej składniki  
i wymóg formy pisemnej odno-
szą się do samego powiadomienia  
o powierzeniu zastępstwa kie-
rownika apteki – powiadomienie 
zaś konieczne jest tylko wów-
czas, gdy zastępstwo jest ustana-
wiane na czas przekraczający 30 
dni. Skoro zatem powiadomienie 
wymaga spełnienia szczególnych 

Sam obiektywnie stwierdzalny stan 
nieobecności wymaga od kierownika apteki 

wyznaczenia swego zastępcy, który pełnił 
będzie obowiązki kierownika apteki 
do czasu ustania stanu nieobecności 

kierownika apteki. 
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warunków formalnych, to warto 
zastanowić się, nad koniecznoś-
cią spełnienia takich warunków 
przez akt powierzenia zastęp-
stwa. Powierzenie zastępstwa 
powinno być, w mojej ocenie, 
dokonywane w formie pisemnej i 
odpowiadać powinno co najmniej 
tym warunkom formalnym, jakie 
wymagane są przez RWPA dla 
powiadomienia. Z aktu powierze-
nia zastępstwa wynikają bowiem 
dla osoby zastępcy kierownika 
apteki szczególne obowiązki, z 
którymi łączy się dodatkowa od-
powiedzialność. Biorąc zaś pod 
uwagę odpowiedzialność za nale-
żyte wykonywanie obowiązków 
zastępcy kierownika apteki przez 
osobę, której po-
wierzono zastęp-
stwo, w sposób 
niewątpliwy na-
leży móc ustalić 
osobę, której za-
stępstwo powierzono. Niewątpli-
we ustalenie tejże osoby będzie 
najtrafniej możliwe wówczas, 
gdy sam akt powierzenia doko-
nany zostanie w formie pisemnej 
i zawarte w nim zostaną co naj-
mniej te elementy, które wyma-
gane są dla powiadomienia.

W sytuacji, gdy apteka 
prowadzi dyżury nocne albo nie-
dzielne lub świąteczne stosować 
należy regulację ustanowienia za-
stępcy kierownika apteki na czas 
nieobecności kierownika apteki 
w lokalu apteki w godzinach jej 
czynności. Nie może zaś docho-
dzić – w mojej ocenie – do zatrud-
niania w danej aptece więcej niż 
jednego kierownika apteki, ażeby 
w ten sposób na każdej zmianie 
w czasie czynności apteki obecny 
był jej kierownik. Niektórzy Au-
torzy wskazują jednak, iż apteka 
działającą w trybie zmianowym 

może, czy wręcz powinna zatrud-
niać więcej niż jednego kierowni-
ka apteki, ażeby kierownik obec-
ny był na każdej zmianie (5). W 
mojej ocenie nie jest to możliwe. 
Gdyby bowiem zatrudniony w 
danej aptece był więcej niż jeden 
kierownik apteki – należałoby po-
stawić pytanie: który farmaceuta 
w tejże aptece odpowiedzialny 
jest za jej prowadzenie? W aptece 
ogólnodostępnej, zgodnie z art. 88 
ust. 1 UPF, musi być ustanowiony 
farmaceuta (wyrażenie w liczbie 
pojedynczej a nie mnogiej) od-
powiedzialny za jej prowadzenie 
– czyli kierownik apteki. UPF nie 
dopuszcza zatrudniania kilku kie-
rowników apteki na raz w jednej 

aptece. Dopuszcza jedynie insty-
tucję ustanowienia przez kierow-
nika apteki zastępcy, na czas swej 
nieobecności. Biorąc pod uwagę 
treść regulacji UPF oraz wymóg 
jednoznaczności co do odpowie-
dzialności kierownika apteki, 
należy – w mojej ocenie – jedno-
znacznie sprzeciwić się możliwo-
ści zatrudniania w jednej aptece 
kilku kierowników tejże apteki.  

Niedopuszczalne jest usta-
nowienie zastępcy kierownika na 
czas nieoznaczony. W przypadku 
wprowadzenia takiej możliwości, 
zaistniałaby sytuacja swego ro-
dzaju cesji uprawnień i obowiąz-
ków jakiej mógłby dokonać kie-
rownik apteki na rzecz farmaceu-
ty, który zechciałby pełnić funk-
cję kierownika apteki – z pomi-
nięciem właściciela apteki. Kie-
rownik apteki natomiast, zgodnie 
z art. 99 ust. 4a UPF, jest zatrud-
niany przez podmiot prowadzący 

aptekę (czyli właściciela apteki). 
Gdyby dopuścić możliwość usta-
nawiania zastępstwa na czas nie-
oznaczony – właściciel apteki zo-
stałby pozbawiony wpływu na to, 
kto będzie kierownikiem apteki. 
Takie natomiast rozwiązanie jest 
niedopuszczalne.

Instytucja ustanowienia za-
stępcy kierownika apteki przez 
kierownika apteki umożliwia 
stałe realizowanie obowiązków 
przypisanych kierownikowi ap-
teki. Umożliwia funkcjonowanie 
apteki w sytuacji dyżurów noc-
nych albo niedzielnych lub świą-
tecznych. Należy natomiast pa-
miętać, iż ustanowienie zastępcy 

może nastąpić 
jedynie na czas 
oznaczony – 
kierownik da-
nej apteki jest 
bowiem tylko 

jeden. Ustanowienie zaś dotyczy 
zastępcy kierownika apteki, któ-
ry realizuje powierzone mu przez 
kierownika apteki obowiązki 
przez czas z góry oznaczony.
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