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Felieton Redakcji

Temat numeru.

Szkolenia podyplomowe farmaceutów
Kierując się sugestiami czytelników, redakcja Aptekarza Polskiego zmieniła layout strony on-line. Jedną
z widocznych od razu zmian jest serwis AKTUALNOŚCI.
Zwiększyliśmy częstotliwość ukazujących się w nim informacji dnia, nazywanych z angielska newsami, które publikujemy w tempie agencji informacyjnych. Tygodniowo
przekazujemy kilkanaście, co najmniej, gorących informacji, głównie ze świata zdrowia i farmacji. Otrzymujemy
wyrazy uznania za wprowadzenie tej zmiany.
Wśród tych informacji był także komunikat rzecznika
prasowego NIA z dnia 30 stycznia o spotkaniu przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej z nowo powołanym
Ministrem Zdrowia. – „Spotkanie zaaranżowano w celu
omówienia obecnej sytuacji na rynku farmaceutycznym
i przedstawienia priorytetów związanych z pracami legislacyjnymi regulującymi rynek. Dyskusja dotyczyła między innymi roli farmaceuty i aptek w systemie ochrony zdrowia,
a więc projektu ustawy o zawodzie oraz pilotażu opieki
farmaceutycznej. Poruszono również kwestię nielegalnego
wywozu leków za granicę.
Będziemy śledzić i na bieżąco informować, jakie są
podejmowane działania oraz jakie zapadają decyzje
w obszarze spraw przedstawionych w cytowanym komunikacie oraz w każdej innej istotnej z punktu widzenia
farmaceutów sprawie.

•
Tematem numeru są szkolenia podyplomowe farmaceutów. Redakcja Aptekarza Polskiego publikuje opracowanie przedstawiające wyniki badania ankietowego
przeprowadzonego z inicjatywy Naczelnej Izby Aptekarskiej, którego celem było poznanie poziomu satysfakcji
z odbywanych szkoleń oraz oceny czynników wpływających na motywację farmaceutów do udziału w edukacji
podyplomowej. W ramach tego badania podjęto również
próbę zgromadzenia istotnych informacji związanych
z oczekiwaniami farmaceutów dotyczącymi organizacji
szkoleń podyplomowych.
Autorami opracowania są: dr n. farm. Natasza Staniak,
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska i dr n. med. Tomasz Słomka. Należy się spodziewać, że wnioski zawarte
w tym nowatorskim na gruncie samorządu aptekarskiego
opracowaniu będą uwzględnione przez organizatorów
szkoleń oferowanych farmaceutom.

•
Z przyjemnością publikujemy artykuł magister farmacji Jagody Jasińskiej, która odbywała staż w aptece
4

szpitalnej Hospital German Trias i Pujol w Badalonie w Hiszpanii. Artykuł zawiera szereg konkretnych informacji i spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania tej apteki
szpitalnej i roli pracującego w niej farmaceuty. Autorka
kończy tekst następującą refleksją: -„uważam, że polscy
farmaceuci posiadają ogromną wiedzę teoretyczną, dorównującą farmaceutom hiszpańskim, natomiast od farmaceutów hiszpańskich możemy uczyć się, jak wykorzystać
naszą wiedzę w praktyce, żeby lepiej dbać o bezpieczeństwo farmakoterapii polskiego pacjenta”.
Jesteśmy przekonani, że ten artykuł oraz wcześniej
publikowane artykuły „hiszpańskich stażystów”: pani magister Magdy Zarazińskiej i pana magistra Piotra Druszkowskiego przyczyniły się do spopularyzowania staży
zagranicznych organizowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską, jako jednej ze ścieżek zdobywania zawodowego
doświadczenia, bo: -„staż był dla mnie - napisał magister
Piotr Druszkowski - kopalnią nowych doświadczeń, dzięki
czemu nie tylko zyskałem nowe umiejętności zawodowe,
ale także poznałem nowe możliwości pracy farmaceuty
szpitalnego”.

•
Papież Franciszek wystosował orędzie na XXVI Światowy Dzień Chorego 2018 r. W tym dokumencie przywołującym tradycje instytucji kościelnych sprawujących
opiekę nad chorymi, zawarte jest następujące przesłanie - „Trzeba jednak patrzeć na przeszłość, zwłaszcza po
to, aby się nią ubogacać. Od niej powinniśmy się uczyć:
wielkoduszności, aż po całkowite poświęcenie się wielu założycieli instytutów posługującym chorym; kreatywności,
inspirowanej przez miłość, wielu inicjatyw realizowanych
na przestrzeni wieków; zaangażowania w badania naukowe, aby oferować chorym nowatorskie i niezawodne leczenie”. Niech za sprawą ludzi medycyny i farmacji oraz
opiekunów chorych, triada: Wielkoduszność, Kreatywność, Zaangażowanie, którą przywołuje papież Franciszek
spełnia się 11 lutego, kiedy przypada Światowy Dzień
Chorego i każdego innego dnia.

•
Zapraszamy do lektury bieżącego numeru Aptekarza
Polskiego, w którym jest spora dawka zawodowej wiedzy,
z którą warto się zapoznać, do czego wszystkich farmaceutów zachęcamy. ■
Redakcja Aptekarza Polskiego
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Podstawy korzystania
z Farmakopei
w recepturze aptecznej
Farmakopea Polska jest to farmakopea określająca podstawowe wymagania jakościowe oraz metody badania produktów leczniczych i ich
opakowań oraz surowców farmaceutycznych w Polsce. Opisuje substancje, sposoby ich przechowywania, dawkowanie, sposoby kontroli jakości,
rodzaje opakowań, metody dystrybucji, metody identyfikacji leków, ich
standaryzację, sposoby nazewnictwa oraz zamienniki. W przypadku leków robionych w aptece, podaje metody ich sporządzania.

F

armakopea jest opracowywana i wydawana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych. Obecnie obowiązuje Farmakopea Polska X. Stanowi ona pełny, całkowicie zgodny z oryginałem, polskojęzyczny tekst aktualnej wersji Farmakopei Europejskiej 8. Jest już wydana i dostępna
na rynku Farmakopea Polska XI. Zawarte w niej
treści będą obowiązywały od 1 czerwca 2018 roku.
Osoby używające w pracy farmakopei mają czas aby
dokładnie się z nią zapoznać.

Podstawy prawne
Zasady stosowania w Polsce wymagań farmakopealnych określone są w art. 25 ustawy z dnia 6
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września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2211). Ustęp 1 tego artykułu ustawy stanowi, że „Podstawowe wymagania jakościowe oraz metody badań produktów leczniczych i ich
opakowań oraz surowców farmaceutycznych określa Farmakopea Europejska lub jej tłumaczenie na
język polski zawarte w Farmakopei Polskiej”. Ustęp
2 zaś podaje, że „Jeżeli Farmakopea Europejska nie
zawiera monografii, wymagania o których mowa
w ust. 1, określa Farmakopea Polska lub odpowiednie farmakopee uznawane w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym”.
Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 5 Ustawy
►
z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Pro5
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►

duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1718)
jest opracowywana i wydawana Farmakopea Polska. Ogłaszana jest w Biuletynie Informacji Publicznej z datą, od której obowiązują wymagania określone w Farmakopei, w formie komunikatu Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Organem opiniodawczo-doradczym w tym zakresie jest
Komisja Farmakopei, zaś Departament Farmakopei
koordynuje wymienione procesy oraz w nich aktywnie uczestniczy.

Rys historyczny
Pierwszy zbiór wymagań jakościowych dla
stosowanych specyfików, uznany za pierwszą Farmakopeę Polską (Pharm. Regni pol.), ukazał się na
terenie Królestwa Polskiego w roku 1817. W okresie
międzywojennym opublikowano w roku 1937 następną edycję Farmakopei Polskiej, oznaczoną jako
FP II, którą przedrukowano w 1946 r. FP III wydano
w 1954 roku, a suplementy do niej – w latach 1956,
1959 i 1962. Kolejna, FP IV ukazała się w dwóch
tomach: tom I w 1965 roku, a tom II w 1970 roku, suplement – w roku 1973. FP V ukazywała się
od 1990 r., w odstępach dwuletnich wydano pięć
tomów i Suplement. FP VI została przygotowana
na podstawie decyzji Komisji Farmakopei Polskiej
z czerwca 2000 r. i ukazała się staraniem Urzędu
Rejestracji we wrześniu 2003 roku.
Od grudnia 2006 r., tj. od ratyfikacji przez Polskę Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej, wymagania Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.)
wprowadzane są bezpośrednio, po opracowaniu
polskojęzycznej wersji do Farmakopei Polskiej:
•

6

FP VII (tom I – 2006 r., Suplement 2007), oparta jest na materiałach Ph. Eur. wydanie 5 (teksty
podstawowe, monografie ogólne i monografie
ogólne postaci leku oraz monografie szczegółowe produktów specjalistycznych tj. szczepionek
stosowanych u ludzi, szczepionek do użytku weterynaryjnego, surowic odpornościowych stosowanych u ludzi, surowic odpornościowych do
użytku weterynaryjnego, preparatów radiofarmaceutycznych, nici chirurgicznych stosowanych
u ludzi, nici chirurgicznych do użytku weterynaryjnego oraz preparatów homeopatycznych).
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•

•

•

FP VIII stanowi polską wersję szóstego wydania Farmakopei Europejskiej, obowiązującego
w latach 2008-2010. Część podstawowa FP VIII,
opublikowana w styczniu 2009 roku, zawiera
materiały Ph. Eur. 6.0-6.2 łącznie z monografiami szczegółowymi, z tym że w przypadku
tekstów, których aktualna wersja zamieszczona
była w FP VII, pod tytułem tekstu lub monografii umieszczono jedynie odpowiednie odwołanie
do FP VII, z podaniem dodatkowo numeru strony. Polską wersję zmian i uzupełnień wprowadzonych w Suplementach 6.3-6.8 Ph. Eur. opublikowano w dwóch Suplementach 2009 i 2010
FP VIII.
FP IX jest polską wersją siódmego wydania Farmakopei Europejskiej, obowiązującego w latach
2011 – 2013 i obejmuje część podstawową FP
IX 2011 (Ph. Eur. 7.0-7.2) oraz dwa Suplementy:
2012 (Ph. Eur. 7.3-7.5) i 2013 (Ph. Eur. 7.6-7.8).
FP X 2014 zawiera polską wersję wszystkich materiałów opublikowanych w części podstawowej
Farmakopei Europejskiej 8.0 oraz w Suplementach 8.1 i 8.2, a także działy narodowe, tj. nieposiadające odpowiedników w Ph. Eur. Suplement
2015 FP X zawiera polską wersję nowych i znowelizowanych tekstów opublikowanych w Suplementach 8.3, 8.4 i 8.5 Farmakopei Europejskiej
oraz działy narodowe.

Farmakopea w praktyce
Obecnie obowiązująca FP X jest wydana
w dwóch tomach i zawiera dużo szczegółowych informacji. Ważne jest umiejętne poruszanie się w treści Farmakopei, aby znaleźć informacje potrzebne
do pracy w aptece. Poniżej postaramy się przedstawić, gdzie szukać konkretnych informacji.

Postaci leków recepturowych
W poprzednich farmakopeach (do FP VI włącznie) był konkretny podział na postaci leku: np. maści,
proszki, czopki, zawiesiny oraz leki do oczu (jałowe
postaci leków). Od momentu obowiązywania Farmakopei opartych na Farmakopei Europejskiej (od
FP VII) postaci leków podzielone są ze względu na
drogę podania. Ogólne monografie postaci leków
znajdują się w FP X, tom I (str. 935-977). Przeanalizujmy, gdzie znajdziemy konkretne postaci leku.
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Maści
Proszki

„Półstałe preparaty do stosowania na skórę” (str. 970)
„Proszki do stosowania na skórę” (str. 973)
„Proszki doustne” (str. 974)

Roztwory, zawiesiny i emulsje do użytku
wewnętrznego

„Preparaty płynne doustne” (str. 967)

Roztwory, zawiesiny i emulsje do użytku
zewnętrznego

„Preparaty płynne do stosowania na skórę” (str. 966)

Czopki

„Preparaty doodbytnicze” (str. 975)

Globulki

„Preparaty dopochwowe” (str. 977).

W poszczególnych monografiach są opisane także przemysłowe postaci leków, których nie
wykonujemy w aptece np. w „Preparatach dopochwowych” są też kapsułki, tabletki, piany, tampony
lecznicze stosowane dopochwowo. W „Preparatach
do nosa”(str. 952) znajdziemy: proszki, maści, pręciki, krople, płynne aerozole stosowane do nosa.
W „Preparatach do uszu” (str. 927) są: krople, aerozole, maści, proszki, płyny do przemywań i tampony
stosowane do uszu. Jak widzimy powyżej, w monografiach podawane są postaci, które sporządzamy
w aptece i produkowane przemysłowo.

Tabele alkoholometryczne
Sporządzając lek recepturowy, w skład którego wchodzi roztwór etanolu, należy sprawdzić,
jaki etanol jest farmakopealny, następnie dokonać
odpowiednich obliczeń.
Monografia FP X, tom II (str. 2550):
ETHANOLUM (96 PER CENTUM) Etanol 96%
Zawartość: etanol od 95,1% (V/V) (92,6% m/m)
do 96,9%(V/V) (95,2% m/m) w temp. 20˚C, obliczone
z gęstości względnej używając tabel alkoholometrycznych (str. 793) FP X, tom I.
Mieszanina etanolu z wodą ulega zjawisku
kontrakcji, czyli zmniejsza się objętość roztworu.
Objętość ta zmienia się nieproporcjonalnie, dlatego niezbędne jest użycie tabel alkoholometrycznych. Obliczając rozcieńczenie etanolu z wodą bez
użycia tabel otrzymamy nieprawidłową ilość i stężenie roztworu.
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Przykład:
Jeśli chcemy otrzymać 100,0g etanolu 70%
(V/V) z etanolu 96% (V/V), należy, korzystając z tabel, postąpić następująco:
• znajdujemy procent objętościowy wyjściowego
etanolu 96,0% (V/V);
• odczytujemy odpowiadający mu procent wagowy 93,84% wag. (m/m);
• znajdujemy procent objętościowy etanolu, który
chcemy otrzymać 70,00% (V/V);
• odczytujemy odpowiadający mu procent wagowy 62,39% wag. (m/m)
• dokonujemy obliczeń
x – ilość etanolu 96% (V/V) potrzebna do sporządzenia 100,0g etanolu 70,00% (V/V)
x = 100 x % wagowy etanolu słabszego/
% wagowy etanolu silniejszego
x = 100 x 62,39% (m/m) / 93,84% (m/m)
x = 66,46 g etanolu 96 % (V/V)
Aby otrzymać 100,0g etanolu 70,00% (V/V),
należy zmieszać 66,46g etanolu 96 % (V/V) i 33,54g
wody.

Monografie narodowe
Surowce, które nie znajdują się w Farmakopei Europejskiej, ale znajdowały się w Farmakopei
Polskiej umieszczone są w FP X, tom II (str. 4023)
w rozdziale „Monografie narodowe”. Zgodnie z zasadami tworzenia i nowelizacji monografii narodowych, monografie te dostosowane są do obecnie
obowiązujących wymogów Farmakopei Europejskiej.
W „Monografiach narodowych” znajdziemy:
►
preparaty galenowe (czopki, maści, pasty, mazidła,
7
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►

podłoża maściowe, spirytusy, syropy, krople), substancje wchodzące w ich skład oraz mieszanki ziołowe i substancje roślinne wchodzące w ich skład.
Bardzo dużo surowców stosowanych w recepturze aptecznej jest opisanych w „Monografiach narodowych” np: Syrop prawoślazowy, Syrop prosty,
Płyn Burowa, Spirytus anyżowy, Spirytus kamforowy, Spirytus salicylowy, Kolodium, Płyn Lugola, Jodyna, Nalewka miętowa, Mydło potasowe, Mydło
lecznicze, Sulfagwajakol, Syrop z sulfogwajakolem,
Smalec, Maść cholesterolowa, Maść kamforowa,
Maść z ichtamolem, Maść majerankowa, Maść tranowa, Maść siarkowa, Maść eucerynowa I, Maść eucerynowa II, Wazelina hydrofilowa, Pasta cynkowa,
Maść z tlenkiem cynku, Pasta Lassari.

Wykazy dawek substancji czynnych
Aktualne wykazy dawek wraz z wyjaśnieniami znajdują się w FP X, tom II (str. 4081). W wyjaśnieniach podano definicję dawki zwykle stosowanej (dawki zalecanej) i dawki maksymalnej. Zawarta jest również informacja dotycząca działania
i/lub zastosowania zawartych w wykazie substancji
leczniczych. Na końcu wyjaśnień podano wytyczne
do interpretacji przekroczenia przez lekarza dawki
maksymalnej.
W przypadku przekroczenia dawki maksymalnej jednorazowej lub dobowej z jednoczesnym
brakiem właściwego oznaczenia na recepcie i niemożności skontaktowania się z lekarzem, farmaceuta powinien wykonać lub wydać lek w dawce
maksymalnej. Oczywiście należy uwzględnić drogę
i częstotliwość podania leku.
W wykazie podane są:
• nazwa substancji po łacinie;
• droga podania;
• dawki zwykle stosowane (zalecane) i maksymalne ( jednorazowa i dobowa) wyrażone w gramach (g) lub miligramach (mg), miliekwiwalentach (mEq), stężenie w procentach (%);
• działanie i/lub zastosowanie – informacyjnie podane jest najczęstsze; substancja może mieć też
inne działanie i zastosowanie.
Należy zaznaczyć, że dawki zwykle stosowane (zalecane) mają charakter orientacyjny. Lekarz za
każdym razem, indywidualnie dostosowuje dawkę
do chorego, jego stanu zdrowia, wieku, płci, masy
ciała i chorób towarzyszących.
W przypadku zewnętrznej drogi podania leku
8
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w większości przypadków podano w wykazie zakres zalecanych stężeń, zwykle nie podaje się dawek
maksymalnych.
Przy wykonaniu leku recepturowego ważne jest, aby nie przekroczyć dawki maksymalnej
substancji leczniczej. Podane w Farmakopei dawki
maksymalne są największymi stosowanymi w lecznictwie. Dawki maksymalne określone zostały dla
substancji z grupy środków odurzających (Wykaz N),
substancji bardzo silnie działających (Wykaz A) oraz
silnie działających (Wykaz B). Należy zaznaczyć, że
są substancje nie należące do wyżej wymienionych
wykazów (bezwykazowe), które maja ustalone dawki
maksymalne np:
• Bromek amonu
– dawka doustna, maks. dobowa – 0,5g
• Bromek sodu
- dawka doustna, maks. dobowa – 1,0g
• Bromek potasu
- dawka doustna, maks. dobowa – 1,0g
• Chlorek wapnia
- dawka doustna, maks. jednorazowa i dobowa – 1,0g
• Pepsyna
- dawka doustna, maks. jednorazowa - 0,5g
i dobowa – 1,5g
• Jodek potasu
- dawka doustna, maks. jednorazowa – 2,0g
i dobowa – 6,0g
• Kwas acetylosalicylowy
- dawka doustna, maks. jednorazowa – 1,0g
i dobowa – 3,0g
• Węglan magnezu
- dawka doustna, maks. jednorazowa – 2,0g
i dobowa – 6,0g
Oprócz głównych tomów Farmakopei ważne
jest zapoznanie się z Suplementami w celu uwzględnienia zmian i poprawek w nich zawartych. Na przykład - w Suplemencie Farmakopei Polskiej X 2015
dołączono erratę, która koryguje dawki maksymalne
substancji Sildenafili citras (stosowana w leczeniu
zaburzeń erekcji – dawka maksymalna jednorazowa i dawka maksymalna dobowa – 0,1 g). Sildenafil możemy spotkać w recepturowych proszkach
nasercowych dla dzieci. W FP X jest napisane, że
aktualny wykaz zastępuje wykazy dawek wcześniej
opublikowanych.
Jak należy postąpić w przypadku braku dawek maksymalnych substancji leczniczej w aktualnym wykazie? Jest to niestety częsty i „odwieczAptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

Wybrane substancje stosowane doustnie FP X

Dawka maksymalna
jednorazowa

Dawka maksymalna
dobowa

-

1,0 g

1,0 g

3,0 g

–

0,5 g*

Atropinum

2 mg

3 mg

Belladonnae folii extractum siccum

0,05 g

0,15 g

Belladonnae folii tinctura

1,0 g

3,0 g

Bismuthi subcarbonas

1,0 g

3,0 g

Calcii chloridum dihydricum

1,0 g

1,0 g

Chloramphenicolum

0,75 g

3,0 g

Codeini phosphas

0,06 g

0,12 g

Ephedrini hydrochloridum

0,05 g

0,150 g

Erythromycinum

1,0 g

4,0 g

Ethylmorphini hydrochloridum

0,05 g

0,15 g

Hydrocortisonum

0,02 g

0,06 g

Iodum

0,02 g

0,06 g

Kalii bromidum

–

1,0 g *

Kalii chloridum

–

10,0 g

Kalii iodidum

2,0 g

6,0 g

Magnesii subcarbonas

2,0 g

6,0 g

Metronidazolum

1,0 g

2,0 g

Methenaminum

1,0 g

4,0 g

Morphini hydrochloridum

0,1 g

0,1 g

Natrii bromidum

–

1,0 g*

Neomycini sulfas

1,5 g

6,0 g

1 000 000 j.m.

6 000 000 j.m.

Papaverini chydrochloridum

0,2 g

0,6 g

Pepsini pulvis

0,5 g

1,5 g

Phenobarbitalum

0,3 g

0,6 g

Phenobarbitalum natricum

0,3 g

0,6 g

0,04 g (dawka podtrzymująca)

0,08 g (dawka początkowa)

0,05 g

0,15 g

100 000 j.m./24h

–

Nazwa substancji
Acidum ascorbicum
Acidum acetylosalicylicum
Ammonii bromidum

Nystatinum

Prednisolonum
Promethazini hydrochloridum
Vitaminum A

►

* Jeśli preparat zawiera więcej niż jedną sól bromkową, maksymalna łączna dawka dobowa wynosi 1.0 g (w tym bromku amonowego max. 0.5 g).
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►

Wybrane substancje stosowane doustnie FP VI

Dawka maksymalna
jednorazowa

Dawka maksymalna
dobowa

Coffeini et Natrii benzoatis

0,6 g

3,0 g

Tinctura Ipecacuanhae

1,0 g

4,0 g

Dawka maksymalna
jednorazowa

Dawka maksymalna
dobowa

Tinctura Adonidis vernalis titrata

5,0 g

10,0 g

Tinctura Convallariae titrata

1,5 g

5,0 g

Nazwa substancji

Wybrane substancje stosowane doustnie FP IV

Nazwa substancji

ny” problem. Nie ma wykładni pisemnej, co w tym
przypadku zrobić. Powszechnie wiadomo, że należy
skorzystać z wykazów w poprzednich Farmakopeach
lub dawek podanych przy monografiach szczegółowych. Największy problem mają farmaceuci, którzy
dysponują tylko aktualną Farmakopeą. Bezcenna
jest w tym przypadku pomoc koleżeńska lub kontakt z pracownikami Zakładu Farmacji Stosowanej.
Chcąc ułatwić pracę przy sporządzaniu leku recepturowego, w tabelach podajemy dawki maksymal-

ne najczęściej stosowanych substancji leczniczych
w recepturze aptecznej. ■
mgr farm. Edyta Banaczkowska-Duda,
mgr farm. Agnieszka Chodkowska
Zakład Farmacji Stosowanej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

agnieszka.chodkowska@wum.edu.pl,
ebanaczkowska@wum.edu.pl

Piśmiennictwo:
1. Farmakopea Polska IV – X.
2. Dzienniki Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

poważny problem
pacjentów
unieruchomionych
Odleżyna (łac. decubitis), definiowana jest jako miejscowe uszkodzenie skóry i/lub tkanki podskórnej nad wystającym elementem kostnym i jest wynikiem ucisku lub ucisku połączonego ze ścieraniem [1]. Zbyt
długi ucisk na naczynia żylne i tętnicze prowadzi do miejscowego niedokrwienia tkanek, martwicy i powstania owrzodzenia. Nieleczone lub
nieprawidłowo leczone odleżyny powodują nie tylko dyskomfort chorego, ale mogą także prowadzić do powstania zakażenia miejscowego,
jak i infekcji ogólnoustrojowej. Rola farmaceuty w opiece nad pacjentem
z odleżynami nie powinna ograniczać się tylko do wydania odpowiednich
opatrunków specjalistycznych, ale – w myśl opieki farmaceutycznej, zadaniem każdego z nas jest udzielenie fachowej porady rodzinie i opiekunom pacjenta, by podnieść jakość jego życia i przyczynić się do kontroli
i wyleczenia owrzodzenia.

Sport to zdrowie

www.poia.pl
10
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PRZYCZYNY I CZYNNIKI
RYZYKA POWSTAWANIA
ODLEŻYN
Patomechanizm powstawania odleżyn jest
złożony, ale do najważniejszych czynników odpowiedzialnych za pojawienie się owrzodzenia zalicza
się działające ciśnienie, tarcie i siły ścinające. U osoby chorej unieruchomionej, ucisk ciała na podłoże
zmniejsza miejscowy przepływ krwi, co z kolei prowadzi do niedostatecznego ukrwienia i odżywienia tkanek oraz skutkuje wytworzeniem się stanu
zapalnego, martwicy i pojawienia się odleżyn. Siły
ścinające powodują przesuwanie się skóry względem struktur położonych głębiej, także powodując
zablokowanie dopływu krwi do rozległych obszarów
skóry. U przewlekle chorych pacjentów, niezdolnych
do samodzielnej zmiany pozycji, często występują
zaburzenia czucia w miejscu narażonym na ucisk,
przez co sygnał ostrzegawczy, jakim jest ból, jest
u nich nieobecny [4].
W zależności od pozycji pacjenta (leżenie na
brzuchu, na plecach, na boku, unieruchomienie na
wózku), lokalizacja odleżyn jest różna, ale najczęściej występują one nad wystającymi elementami
kostnymi – w okolicach potylicy, kości kulszowych
i biodrowych, kości ogonowej i krzyżowej, kostek
i pięt, łokci, barków czy łopatek [6].
Istnieją różne czynniki ryzyka powstawania
odleżyn, które umownie można podzielić na czynniki
wewnętrzne (specyficzne dla określonego pacjenta)
i czynniki zewnętrzne, na które jest on jest narażony [1,4].
Czynniki wewnętrzne:
•

Ogólny stan organizmu chorego – odżywienie,
wyniszczenie, typ budowy ciała, otyłość;

•

Ograniczenie ruchomości – unieruchomienie
całkowite, niedowłady, poruszanie się na wózku
inwalidzkim;

•

Nietrzymanie moczu lub stolca, zawilgocenie
skóry – sprzyja zakażeniom występujących odleżyn;

•

Czynniki neurologiczne – zaburzenia czucia bólu
i ucisku;

•

Czynniki naczyniowe – niewydolność krążenia,
angiopatie, cukrzyca, miażdżyca, anemia;
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•
•

Stosowanie niektórych leków – sterydo- lub
chemioterapia;
Urazy, otarcia, zakażenia ogólnoustrojowe lub
miejscowe, obniżona odporność.

Czynniki zewnętrzne:

Tablela 1.

I stadium –

Brak blednięcia zaczerwienionej skóry, nawet po ustaniu ucisku.
Odleżynom I stadium może towarzyszyć zmiana zabarwienia
skóry, ocieplenie, obrzęk, stwardnienie lub ból.

II stadium –

Płytki, otwarty, błyszczący lub suchy wrzód z widoczną raną,
ale bez tkanki martwiczej lub pęcherz wypełniony płynem
surowiczym.
Rozległy ubytek skóry z widoczną tkanką tłuszczową, ale bez
odsłoniętych kości, ścięgien i mięśni.

Nieblednące zaczerwienienie
nieuszkodzonej skóry
Ubytek skóry niepełnej grubości
lub pęcherz

•

Czas i siła występującego ucisku między ciałem
a podłożem;

•

Tarcie – przesuwanie ciała po podłożu (bez unoszenia), fałdowanie skóry;

III stadium –

•

Temperatura otoczenia;

•

Rodzaj i jakość ubrania (sztuczne, niewchłaniające potu, twarde) i pościeli (pomięta, zamoczona,
wykrochmalona);

IV stadium –

•

Nieodpowiednie środki ortopedyczne i pomocnicze;

•

Nieodpowiednio dobrany rodzaj opatrunku,
niedostateczna wiedza opiekunów na temat
pielęgnacji i profilaktyki.

By ocenić ryzyko powstania odleżyn, w codziennej pracy, lekarze i pielęgniarki mogą posłużyć
się liczbową skalą Braden, oceniającą 6 kryteriów:
percepcję czucia, wilgoć, aktywność, ruchliwość, odżywianie oraz tarcie i ścieranie [1].

KLASYFIKACJA ODLEŻYN
By prawidłowo leczyć i pielęgnować odleżyny,
należy znać ich podział. W zależności od ciężkości,
NPUAP-EPUAP (American National Pressure Ulcer Advisory Panel; European Pressure Ulcer Advisory) ustaliło 4 poziomy uszkodzeń odleżynowych (Tabela 1) [1].
W 5-stopniowej klasyfikacji odleżyn wg.
Torrance’a występuje jeden dodatkowy (najłagodniejszy) punkt – zaczerwienienie blednące pod lekkim
uciskiem palca, co sugeruje, że mikrokrążenie w danym miejscu nie zostało jeszcze uszkodzone [2,3].

PROFILAKTYKA
POWSTAWANIA ODLEŻYN
Powstanie odleżyn skutkuje długotrwałym,
kosztownym i często bolesnym leczeniem, które
wymaga ingerencji i pomocy osób trzecich. Jest
Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

Ubytek skóry pełnej grubości

Ubytek tkanki pełnej grubości

Ubytek tkanki pełnej grubości z uwidocznieniem kości, ścięgien
bądź mięśni i obecną martwicą. Może prowadzić do zapalenia
szpiku lub zapalenia kości.

także obarczone ryzykiem wystąpienia zakażenia
ogólnego, hospitalizacji i wyłączenia z życia codziennego. Aby uniknąć tych problemów należy wdrożyć
w życie chorego, obarczonego ryzykiem odleżyn,
odpowiednie działania profilaktyczne. Często obowiązki te spadają na rodzinę lub opiekunów, którzy
powinni być specjalnie przeszkoleni, jak pielęgnować
chorą osobę, by uniknąć powstania niebezpiecznych
owrzodzeń.

1. Pielęgnacja skóry
Skórę chorego, zwłaszcza w miejscach narażonych na powstanie odleżyn, należy codziennie
oglądać i sprawdzać w poszukiwaniu zaczerwienień.
W miejscach trudno dostępnych, przydatne może
okazać się lusterko. Należy codziennie myć ciało
z użyciem wody i delikatnych środków myjących (np.
dziecięcych lub dedykowanych osobom obłożnie
chorym), a następnie dokładnie, ale delikatnie je
osuszać. Obecnie dostępne są także specjalistyczne
pianki do mycia ciała bez użycia wody oraz czepki
służące do mycia głowy na sucho, pomocne w sytuacji, gdy chory jest leżący i nie ma możliwości
codziennej kąpieli z użyciem wody. Z szczególną
dbałością należy myć i wycierać okolice odbytu
i krocza u chorych z nietrzymaniem moczu i stolca,
gdyż niedomyta lub wilgotna skóra bez dostępu
powietrza jest bardziej podatna na wystąpienie zakażenia. Ważnym elementem pielęgnacji jest także
natłuszczanie skóry, specjalnie przeznaczonymi do
tego celu środkami, by uniknąć jej przesuszenia. Nie
należy jednocześnie stosować tłustych kosmetyków
i pudrowych zasypek, by uniknąć powstania grudek,
podrażniających skórę [1,6].
Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

2. Zaopatrzenie w odpowiednie
środki pomocnicze
Bardzo dobrym działaniem profilaktycznym
jest zaopatrzenie chorego w odpowiednie środki
pomocnicze i sprzęt ortopedyczny, który znacznie
ułatwia opiekę nad pacjentem. Obecnie na rynku
dostępny jest szereg środków ortopedycznych, do
których zalicza się specjalistyczne poduszki, materace i podkładki tworzące systemy przeciwodleżynowe.
Systemy te, ze względu na mechanizm działania,
dzielą się na statyczne i dynamiczne.
Systemy statyczne (stałociśnieniowe) - mają
za zadanie zapobiegać miejscowemu uciskowi poprzez rozłożenie ciężaru ciała na dużej powierzchni.
Stosuje się je głównie u osób w dobrej kondycji,
które wykazują jeszcze, chociażby minimalną, aktywność fizyczną. W zależności od spełnianej funkcji,
różnią się one kształtem, materiałem wykonania
oraz ceną. Najtańsze oraz najlżejsze są wykonane
z gąbki. W przeciwieństwie do bardziej nowoczesnych, posiadają one sporo wad: szybko miękną,
wchłaniają wilgoć i są trudne w czyszczeniu. Lepsze jakościowo są poduszki i materace żelowe oraz
wodne, które skuteczniej redukują miejscowe ciśnienie między skórą a podłożem. Najskuteczniejsze
z grupy systemów stałociśnieniowych są poduszki
pneumatyczne ( jedno- lub wielokomorowe, odpowiednio pompowane) i materace pneumatyczne
(zbudowane z dużej ilości małych komór wypełnionych powietrzem), które chronią przed nadmiernym
tarciem i uciskiem wystających elementów kostnych, umożliwiają równomierny rozkład ciśnienia
oraz dostosowują się do pozycji ciała i ułatwiają
►
jej zmianę. Wszystkie te cechy sprzyjają utrzyma13
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►

niu dobrego odżywienia i krążenia w tkankach.
Warto wspomnieć, że obecnie odchodzi się od stosowania poduszek w kształcie pierścienia, gdyż mogą
one zaburzać przepływ krwi.
Systemy dynamiczne (zmiennociśnieniowe)
zbudowane są z kilku rzędów komór, na przemian
wypełnianych powietrzem w różnych miejscach,
dzięki czemu ciało chorego jest podtrzymywane,
a stały ucisk w jednym miejscu - ograniczony do
minimum. Systemy zmniennociśnieniowe są niewątpliwie droższe od systemów statycznych, ale
jednocześnie są bardziej skuteczne w profilaktyce
powstawania odleżyn. Niektóre z nich posiadają
systemy dotleniania tkanek, w których powietrze
tłoczone jest pod ciało chorego przez małe pory
w materacu, co także przyczynia się do lepszej kontroli stanu skóry pacjenta.
W profilaktyce przeciwodleżynowej nie wolno zapominać też o chorych unieruchomionych na
wózku inwalidzkim, którego odpowiednie dobranie
warto powierzyć specjaliście, by sprzęt ten jak najlepiej spełniał swoją funkcję [1,6].

3. Zmiana pozycji ciała i ćwiczenia
Aby zminimalizować ryzyko nadmiernego ucisku i tarcia, pozycja osoby unieruchomionej leżącej
powinna być regularnie zmieniana. Przyjmuje się,
że chory powinien być obracany co około 2h, jednak czas ten należy ustalić indywidulanie. Jeżeli po
zmianie pozycji widoczne są zaczerwienienia, które
nie znikają przez 30 minut, może być to znak, że
należy zwiększyć częstotliwość zmiany pozycji. Nie
da się ukryć, że przekręcanie osoby leżącej jest dla
jej opiekunów ciężką, fizyczną pracą. Najlepiej byłoby, gdyby chory przy zmianie pozycji był unoszony,
gdyż przeciąganie po prześcieradle czy materacu
zwiększa tarcie i może doprowadzić do uszkodzeń
skóry. Pomocne mogą okazać się zatem specjalne
maty ślizgowe, które ułatwią przenoszenie chorego,
bez potrzeby dźwigania.
Skuteczne w utrzymaniu odpowiedniego
krążenia w skórze i tkance podskórnej pacjenta są
także bierne ćwiczenia oraz masaże, nacieranie czy
oklepywanie. Nie należy jednak masować obszarów
owrzodzeń oraz wyniosłości kostnych, ponieważ
może się to przyczynić do uszkodzenia tkanki podskórnej [1,6].
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4. Odpowiednia dieta
Wprowadzenie i utrzymanie odpowiedniej diety
u osób chorych, unieruchomionych jest niezwykle
ważne, by przyczynić się do poprawy stanu zdrowia,
ale także zapobiec jego pogorszeniu. Proces gojenia
ran prowadzi do tworzenia nowych tkanek na co zużywa duże ilości energii. Zapotrzebowanie na energię, odpowiednie składniki odżywcze (głównie białko), witaminy oraz makro- i mikroelementy u osoby
z odleżynami jest znacznie wyższe niż u zdrowego
człowieka. Odpowiednia dieta bez wątpienia może
przyczynić się do szybszej rekonwalescencji, jednak
brak apetytu czy niemożność samodzielnego jedzenia przez chorego często staje się wyzwaniem dla
jego opiekunów. W warunkach szpitalnych włączane
jest najczęściej żywienie pozajelitowe, natomiast
w domu pomocne mogą stać się specjalnie skomponowane, skoncentrowane mieszanki zawierające
odpowiednią ilość energii i składników odżywczych.
Zawierają one także wysokie dawki witamin i aminokwasów - arginina jest składnikiem kolagenu budującego bliznę, a witamina C jest niezbędna do
jego prawidłowej syntezy. Należy także pamiętać
o odpowiednim nawodnieniu pacjenta, w którym
w warunkach domowych, często pomocna staje się
zwykła słomka, która niejako oszukuje chorego i pozwala na wypicie większej ilości płynów niż byłby to
w stanie zrobić bez niej [1,6].

RANA CZARNA (martwica) [2,3,5]
Stanowi zazwyczaj najbardziej zaawansowane stadium rozwoju odleżyny. Rana gruba i twarda, pokryta czarną
warstwą tkanki martwiczej. Celem leczenia jest oczyszczenie rany i rozpuszczenie tkanki martwiczej – chirurgiczne, z użyciem okładów z antyseptyku, maści enzymatycznej,
bądź biochirurgiczne z użyciem larw muchy Lucilla sericata.
Opatrunki hydrożelowe

Utrzymują odpowiednie uwodnienie rany, zmiękczają martwicę, ułatwiają jej oddzielanie,
stymulują samoistne oczyszczanie rany – autolizę.

Żele hydrokoloidowe

Stanowią połączenie hydrożelu z hydrokoloidem o wyższym uwodnieniu niż sam hydrożel,
umożliwiając dłuższe pozostanie na ranie. Wymagają jednak zastosowania opatrunku
wtórnego osłaniającego.

Pasty hydrokoloidowe
pokryte płytką

Pasta wypełnia jamę odleżynową, a płytka hydrokoloidowa ją przykrywa. Stosowane
głównie do ran głębokich

RANA ŻÓŁTA (martwica rozpływowa) [2,3,5]
Rana ta charakteryzuje się obecnością żółtych bądź białych mas komórek podskórnej tkanki tłuszczowej. Przy obfitym wysięku, celem leczenia jest jego pochłonięcie i oczyszczenie rany. Przy małej bądź
średniej ilości wysięku dąży się do utrzymania optymalnego, wilgotnego środowiska rany.

Obfity
wysięk

Wysięk
mały
bądź
średni

Opatrunki hydrowłókniste

Dzięki niezwykłym właściwościom absorbującym mogą pochłaniać bardzo duże ilości wysięku, jednocześnie chroniąc ranę przez rozwojem zakażenia.

Opatrunki alginianowe

W kontakcie z wysiękiem tworzą powłokę żelowo-włóknistą, bardzo skutecznie absorbują
nadmiar wysięku i hamują krwawienie. Stosowane w postaci płytek do ran płaskich lub
sznura czy tamponów do ran głębokich.

Opatrunki poliuretanowe

Występują w postaci płytek, gąbek i miękkiej elastycznej pianki i mają właściwości pochłaniające izolacyjne i oczyszczające.

Opatrunki,
bądź żele hydrokoloidowe

Pochłaniają niewielki nadmiar wysięku jednocześnie utrzymując ranę w odpowiednim
stopniu nawodnioną. Zastosowanie żelu wymaga wtórnego opatrunku pochłaniającego.

Dekstranomery

Występują w postaci proszku bądź aerozolu, zbudowane z ziarenek polisacharydów, które
w kontakcie z wysiękiem formują żel i oczyszczają ranę.

RODZAJE RAN I LECZENIE ODLEŻYN
Mimo wszelkich dołożonych starań, zdarza
się, że profilaktyka zawodzi i konieczne jest specjalistyczne leczenie powstałych odleżyn. Jest to
leczenie trudne, długotrwałe, żmudne i kosztowne,
które wymaga wiedzy, doświadczenia i indywidualnego podejścia do pacjenta. Można je umownie
podzielić na leczenie ogólne (usuwanie czynników wewnętrznych przyczyniających się do rozwoju
odleżyn, uzupełnienie niedoborów żywieniowych,
leczenie chorób współistniejących, profilaktyka zakażeń ogólnoustrojowych) oraz leczenie miejscowe
(higiena i stosowanie odpowiednich opatrunków
specjalistycznych, ingerencje chirurgiczne).
Podjęcie odpowiedniego leczenia zawsze poprzedza ocena stopnia gojenia rany, gdyż na jej
podstawie możliwe jest dobranie odpowiedniego
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RANA CZERWONA (ziarninowanie) [2,3,5]
Ziarninowanie, czyli wzrost komórkowy, to proces podczas którego naczynia krwionośne rozrastają się
i goją ranę. Powstająca ziarnina jest delikatna i łatwo ulega krwawieniu, a celem leczenia jest ochrona
rany i pobudzenie tworzenia ziarniny. Rany te mogą, ale nie muszą, zawierać obfitego wysięku.
Opatrunki alginianowe
Opatrunki hydrowłókniste
Opatrunki poliuretanowe
Opatrunki i żele hydrokoloidowe

Spełniają zadania podobne jak w przypadku ran żółtych. Ich zastosowanie ma na
celu pochłonięcie nadmiaru wysięku, przy jednoczesnym utrzymaniu wilgotnego środowiska rany.

RANA RÓŻOWA (naskórkowanie) [2,3,5]
Ostatni etap gojenia rany, czyli pokrywanie rany wypełnionej ziarniną, naskórkiem. Celem leczenia jest
pobudzenie procesu naskórkowania i ochrona powstającego naskórka. Powstanie blizny sugeruje zakończenie tego procesu.
Supercienkie opatrunki hydrokoloidowe
lub żele hydrokoloidowe

Stwarzają wilgotne środowisko, potrzebne do procesu tworzenia naskórka.

Błony poliuretanowe

Cienkie, elastyczne i przezroczyste błony, nieprzepuszczalne dla wody i bakterii
stosowane profilaktycznie w miejscach narażonych na odleżyny.
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sposobu leczenia i rodzaju opatrunku. Rodzaje opatrunków specjalistycznych oraz ich funkcje i zastosowanie zostały dokładnie opisane w numerze 135
Aptekarza Polskiego (listopad 2017).
Obecnie, najbardziej użyteczny jest kolorowy system klasyfikacji ran, dzięki któremu możliwe
jest dobranie odpowiedniego rodzaju opatrunku
[1,2,3,5]. W system ten nie wpisują się jednak rany
zainfekowane, które charakteryzują się najczęściej
obecnością wysięku i nieprzyjemnego zapachu. Celem leczenia jest zahamowanie namnażania bakterii
i zwalczenie infekcji. Rany takie mogą wymagać stosowania niespecyficznych opatrunków, wskazanych
dla różnych etapów gojenia rany oraz specyficznych
opatrunków odkażających, zawierających np. jony
srebra. Obecność rany zainfekowanej jest także często wskazaniem do włączenia antybiotykoterapii
ogólnej [2].
Odleżyny są poważnym zagrożeniem
zdrowotnym dla pacjentów unieruchomionych,
prawdziwym wyzwaniem dla ich opiekunów i stanowią trudny problem terapeutyczny, nawet dla
wykwalifikowanej kadry medycznej. Dlatego, w myśl
zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć, kluczem do
sukcesu powinna być odpowiednia profilaktyka.
Mimo, że o leczeniu specjalistycznym i dobraniu

Opieka farmaceutyczna
odpowiedniego opatrunku zawsze decyduje lekarz,
dobry farmaceuta powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat problemu odleżyn, by móc
udzielić merytorycznej informacji i porady swojemu
pacjentowi lub jego opiekunowi. Niejednokrotnie
jednak, naszym zadaniem jest wykazanie się empatią, wspomożenie dobrym słowem i podniesienie
na duchu rodziny i opiekunów chorego, gdyż jedną
z misji wpisanych w ten zawód, jest po prostu bycie
dobrym człowiekiem. ■
dr hab. n. farm. Barbara Budzyńska
Olga Wronikowska
Piśmiennictwo:
1. European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure
Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers:
quick reference guide. Washington DC: National Pressure Ulcer
Advisory Panel; 2009
2. M. Sopata, A. Głowacka, E. Tomaszewska: Odleżyny – profilaktyka
I nowoczesne metody leczenia zachowawczego (cz.2), 2008
3. M.Sopata: Aktualne metody leczenia odleżyn. Info Ranek, nr 1
(4), 2009
4. M.Sopata: Etiologia i patogeneza powstawania odleżyn. Info Ranek, nr 1 (4), 2009
5. Zespół ds. Profilaktyki i Leczenia Odleżyn w Oddziale Neurologicznym: Leczymy bezpiecznie i nowocześnie. Informator dla pacjentów
z odleżynami oraz ich rodzin/opiekunów.
6. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im.
Dr Janusza Daaba: Profilaktyka przeciwodleżynowa, poradnik dla
pacjentów i ich rodzin. Projekt Edukacji Pacjentów realizowany
w ramach systemu jakości – akredytacja pod kierunkiem: dr n.
biol. Grażyny Kruk-Kupiec; opracowanie: Violetta Tkaczuk, Piekary
Śląskie, 2009

Przegląd lekowy:
pytania i odpowiedzi
Wstęp
Przeglądem lekowym określa się ustrukturyzowaną ocenę farmakoterapii pacjenta, służącą
optymalizacji stosowania leków i poprawieniu jego stanu zdrowia. Składa się na niego wykrywanie
problemów lekowych oraz sugerowanie interwencji. [1] Na świecie znany jest pod różnymi formami
i nazwami: Medicine Use Review, MUR (UK), Comprehensive Medication Review, CMR (USA), MedsCheck
(Kanada, Australia) [2] i Polymedication Check, PMC
(Szwajcaria). W zależności od kraju może być wykonywany przez farmaceutów zarówno w aptece, jak
i w domach pomocy społecznej czy nawet miejscu
zamieszkania pacjenta. W Polsce aktualnie planuje
się przeprowadzenie pilotażu podobnej usługi, która
pozwoli na określenie zasadności jej finansowania.
Jednak pierwsze wdrożenia, które odbyły się już teraz z inicjatyw aptek indywidualnych i sieciowych,
dostarczyły ciekawych spostrzeżeń, zbieżnych z doświadczeniami naszych zachodnich kolegów. Jakie
pytania i wątpliwości najczęściej nasuwały się polskim farmaceutom?

16

Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

Czy nie wchodzę
w kompetencję lekarza?
Przeglądu lekowego nie należy mylić z przeglądem klinicznym, jaki może wykonać tylko lekarz.
Farmaceuta nie ocenia, czy lekarz, który przepisał
lek, postępuje zgodnie z wytycznymi i Charakterystyką Produktu Leczniczego – przepisujący lek ma
przecież prawo opierać się na swoim doświadczeniu
i zapisywać leki poza wskazaniami (off-label). Rolą
farmaceuty jest wykrycie problemów lekowych (Drug
Related Problem, DRP), czyli okoliczności dotyczących
farmakoterapii, które zakłócają (lub mogą zakłócać)
osiągnięcie zamierzonych skutków leczenia. Oznacza to, że farmaceuta zajmuje się przede wszystkim
oceną adherence, czyli czy pacjent nie zapomina
o stosowaniu swoich leków, czy stosuje je regularnie
i zgodnie z zaleceniami przepisującego. Problemem
lekowym może być też trudność z aplikacją leków
z uwagi na trudny w obsłudze inhalator czy zbyt dużą
tabletkę do połykania, a także wystąpienie działań
17
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niepożądanych utrudniających lub uniemożliwiających kontynuację leczenia. Niektóre problemy lekowe są praktycznie nie do zidentyfikowania na etapie
preskrypcji – lekarz zapisując beta-bloker nie omawia
wszystkich możliwych działań niepożądanych i nie
jest też w stanie określić, czy przekonał pacjenta do
podjęcia leczenia. O tym dowie się już farmaceuta,
który wydaje leki zapisane zarówno przez tego jednego lekarza, jak i innych specjalistów.

Skąd czerpać praktyczną
wiedzę?
Temat wiarygodnych źródeł wiedzy będzie poruszony w osobnym artykule. W przypadku przeglądu lekowego farmaceuta powinien mieć wiedzę na
temat najistotniejszych interakcji pomiędzy lekami
(żaden analizator nas tu nie wyręczy), przeciwwskazań i działań niepożądanych. Nie wystarczy też umieć
je wymienić – pacjent najczęściej zapyta, jak groźne
są skutki takich interakcji czy działań ubocznych. Czy
jego problem zdrowotny może być wynikiem działania ubocznego leku? Jeśli tak - to którego? Czy
ma przerwać leczenie problematycznym lekiem do
czasu ponownej wizyty u lekarza? Zgłosić się pilnie
do lekarza po inne leki, czy przekazać uwagi farmaceuty przy najbliższej planowanej wizycie?
Udzielenie precyzyjnych zaleceń wymaga
znajomości mechanizmów działania tych leków. Jeśli działanie niepożądane jest jedynie potencjalne
i występuje po długotrwałym stosowaniu preparatu
(np. hipomagnezemia i osteoporoza po inhibitorach
pompy protonowej, zespół parkinsonowski po trimetazydynie), pilna wizyta u lekarza nie będzie konieczna i pacjent powinien kontynuować leczenie
zgodnie z zaleceniami lekarza do następnej wizyty.

Czy sobie poradzę?
Praktyka pokazuje, że dużo większe znaczenie
mają umiejętności interpersonalne, niż wiedza farmakologiczna. Wszystko, czego teraz farmaceuta nie
wie, może doczytać i douczyć się we własnym zakresie lub na dobrych konferencjach dla farmaceutów.
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Dużo większym wyzwaniem jest zachęcenie pacjentów do skorzystania z usługi i przekonanie ich do
umówienia się na pierwszą konsultację. Im wcześniej
farmaceuta zacznie, tym lepiej. Konsultowania pacjentów nie da się nauczyć „na sucho”. Najlepszym
sposobem na naukę usług opieki farmaceutycznej
jest praktyka. Pacjenci nie oczekują też, że farmaceuta z miejsca wykryje wszystkie interakcje i wykona
przegląd. Zwykle zostawiają rozpiski swoich leków,
świadomi, że to nie aptekarz zapisał te wszystkie leki
i musi mieć czas na analizę dostarczonych informacji.

Z jakimi problemami
zgłaszają się pacjenci na
Przegląd?
Nie przeprowadzono w Polsce jeszcze żadnych
badań, które pozwoliłyby zaprezentować statystyki
na większej próbie. Dotychczas wykonane przeglądy pokazały jednak, że pytania mogą wahać się od
ogólnych, na przykład - „Źle się czuję, czy Pan Magister może sprawdzić moje leki?”, do bardziej szczegółowych - „Czy są już jakieś nowsze leki na chorobę
X, od tych które zapisał mi lekarz?”.
Najczęściej zadawane pytania to:
•

„Czy naprawdę muszę stosować te wszystkie leki?”

•

„Mam wysypkę/niestrawność/zawroty głowy
– który lek może powodować takie objawy?”

•

„Jakimi suplementami mogę się wspomagać,
aby nie kolidowały z moimi lekami?”

Pierwsze pytanie dotyczy zasadności stosowania wielu leków i farmaceuta może pomóc pacjentowi zalecając odstawienie preparatów o wątpliwej skuteczności. Jeśli pacjent pyta o działania
niepożądane, trzeba opierać się o statystyki podane
w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Należy zastanowić się, jaki lek najprawdopodobniej wywołał
takie działania niepożądane, jeśli efekt uboczny jest
charakterystyczny dla kilku różnych preparatów, które pacjent bierze. Pod uwagę trzeba w końcu brać
suplementy, od których nie można uciec. Często zapominamy, że oprócz parafarmaceutyków kupowanych w aptekach, pacjenci zamawiają takie preparaty
Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

też przez Internet, kupują od znajomych, którzy są
w sieci sprzedażowej typu MLM (marketing wielopoziomowy) lub w sklepach zielarsko-medycznych.
Wtedy ani lekarz, ani farmaceuta nie ma pełnego
obrazu tego, co pacjent faktycznie stosuje na co
dzień. Rozwiązaniem jest usługa przeglądu lekowego, która dostarcza takich informacji.

Skąd mam wiedzieć, które
interakcje są ważne?
Każdy farmaceuta pracujący za pierwszym
stołem zetknął się chociaż raz z sytuacją, w której
zauważył ryzyko wystąpienia interakcji pomiędzy
wykupywanymi lekami, ale nie wiedział, co właściwie ma z taką wiedzą począć. Ostrzec pacjenta? Zadzwonić do lekarza? Odesłać do lekarza i odmówić
sprzedaży? W rzeczywistości zdecydowana większość interakcji, których tak się obawiamy, nie ma
tak aż dużego znaczenia. Interakcje są więc w zdecydowanej większości tylko potencjalnymi problemami lekowymi, których istotność kliniczna jest
bardzo trudna do oceny. Większość leków, które są
opisywane w literaturze anglojęzycznej jako mogące
wywołać groźne dla zdrowia i życia interakcje, jest
już niedostępna od dawna na rynku polskim.
Istnieje oczywiście szereg dobrze opisanych
interakcji lekowych, w których udział biorą takie leki
jak itrakonazol, simwastatyna, moklobemid i warfaryna. Jednak to nie podczas przeglądu lekowego
powinny być zidentyfikowane, lecz na etapie ekspedycji leku. Stawianie znaku równości pomiędzy
przeglądem lekowym, a analizą interakcji jest grubym uproszczeniem.

Jak zebrać dane od
pacjenta?
Istnieją 4 strategie postępowania, pozwalające na sprawne zebranie informacji potrzebnych do
przeprowadzenia przeglądu:
a) Metoda papierowej torby (brown-bag review). Farmaceuta prosi pacjenta o przyniesienie swoich leków do apteki. Wówczas
przeglądamy leki pacjenta również pod kątem odpowiedniego przechowywania. Pacjent może też przynieść fragmenty opakowań.
b) Formularze uzupełniane w domu przez
pacjenta. Pacjent sam uzupełnia rozpiskę
swoich leków i na wizycie w aptece można
od razu przejść do pytań o problemy z lekami czy zaleconym schematem dawkowania.
c) Farmaceuta uzgadnia listę stosowanych
leków z pacjentem. W czasie wywiadu pacjent sam dyktuje, jakie leki stosuje i w jakich dawkach. Jest to metoda czasochłonna
i niesie ze sobą ryzyko, że pacjent zapomni
o części leków.
d) Pozyskanie danych z historii zakupów pacjenta. Pozwala na wstępne przygotowanie
listy leków, które pacjent stosuje (zakładając,
że faktycznie zażywa wykupywane leki i że
kupuje wszystko w jednej aptece).

Z praktycznego punktu widzenia podczas
przeglądu dużo większe znaczenie ma wiedza na
temat interakcji z pożywieniem, alkoholem, a także
optymalizacją stosowania leków pod kątem odpowiedniej pory dnia. Rozdzielając stosowanie leków
wchodzących w interakcje w czasie, można pomóc
pacjentowi nie wchodząc w kompetencje lekarza,
który najczęściej zaleca stosowanie raz na dobę (1x1),
nie podając konkretnej pory dnia.

►
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Ile taki przegląd
zajmuje czasu?
Biorąc pod uwagę to, że na jednej wizycie nie
rozwiązujemy wszystkich potencjalnych i rzeczywistych problemów lekowych - od 10 do 20 minut. Dzięki zastosowaniu odpowiednich formularzy
i wdrożeniu systemu pracy (np. KSOF) można ten
czas skrócić do minimum. Należy mieć na uwadze,
że ilość informacji, jaką jest w stanie zapamiętać pacjent podczas jednej wizyty jest ograniczona, więc
i tak prowadzenie dłuższych konsultacji jest pozbawione sensu, tym bardziej, że po rozwiązaniu kilku problemów można zaprosić pacjenta na kolejną
wizytę w inny dzień. Przegląd to ustrukturyzowana
usługa, co sprawia, że ma wyraźny początek i koniec – dzięki czemu przebiega sprawnie, jeśli się wie,
jakie pytania zadawać i jak formułować sugestie dla
pacjentów i lekarzy.

Jak „zwerbować”
pacjenta?
Pacjenci z początku podchodzą nieufnie do
tego typu umawianych konsultacji w aptece. Dlaczego mieliby traktować farmaceutę jak specjalistę
od leku, skoro jak dotąd większość konsultacji ograniczała się do zapytania o to, „czy lekarz mówił jak
zażywać lek”?
Dlatego tak ważne jest, aby promować nowe usługi i podkreślać rolę, jaką pełni farmaceuta
w systemie opieki zdrowotnej. W skali jednej apteki możliwe jest wdrożenie innych usług, które pozwalają wytypować pacjentów, którzy najbardziej
skorzystają na usłudze przeglądu lekowego. Takimi
usługami są m.in.:
•
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Pomiar ciśnienia tętniczego. Zaproszenie
na pomiar jest doskonałą okazja do rozmowy
o lekach przeciwnadciśnieniowych, wydania
materiałów edukacyjnych i ulotek informujących o usłudze Przeglądu lekowego. Pomiary
w aptece przyzwyczajają też pacjentów tego,
że z farmaceutą można usiąść i porozmawiać
o czymś niezwiązanym z ofertą apteki.
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•

•

Instruktaż obsługi sprzętu medycznego
(inhalatora, pena, nakłuwacza). Instruktaż
stwarza również okazję do porozmawiania
z pacjentem o jego chorobie, problemach
z aplikacją leków czy codzienną kontrolą astmy, POChP czy cukrzycy. To również okazja,
aby poprosić pacjenta o wypełnienie wstępnego formularza z rozpiską leków i zaprosić
na Przegląd lekowy w uzgodnionym terminie.
Recepta farmaceutyczna. Pacjent prędzej
zaufa farmaceucie, który jest w stanie, w razie potrzeby, zapewnić mu dostęp do leku,
gdy dostęp do lekarza jest utrudniony. Wymóg uzasadnienia wystawienia recepty uczy
też farmaceutów prowadzić wywiad i dokumentować przebieg wizyty, a pacjentów
przyzwyczaja do tego, że farmaceucie też
czasem trzeba odpowiedzieć na kilka pytań.

Jaka może być
rola techników
farmaceutycznych?
Ważne, aby we wdrożenie opieki farmaceutycznej włączony był cały personel fachowy apteki.
Technicy farmaceutyczni, choć sami nie wykonują
przeglądów, mogą informować o usłudze, zapisywać
pacjentów na wizyty, porządkować dokumentację,
a podczas ekspedycji typować pacjentów, którzy
mogą być najbardziej zainteresowani usługą (stosują
wiele leków, są w wieku podeszłym, leczą się u różnych lekarzy). Samo to jest bardzo odpowiedzialnym
zadaniem, wymagającym wiedzy i umiejętności.

Czy mogę pobierać opłaty
od pacjentów za przegląd
lekowy ?
Tak, ale tylko poza murami apteki. Obecne
regulacje uniemożliwiają pobierania opłat za usługi
opieki farmaceutycznej w ramach działalności aptecznej. Apteka jest jedynie lokalem handlowym,
nie usługowo-handlowym.
Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

Czy warto?

Podsumowanie

Z punktu widzenia farmaceuty, przegląd lekowy to doskonała okazja na poszerzanie wiedzy,
rozwój zawodowy i samorealizację. Praktyka pokazuje, że przeprowadzenie przeglądu diametralnie
zmienia wizerunek farmaceuty w oczach pacjenta.
Przy odrobinie wprawy nie jest też tak czasochłonny, jakby się to na początku wydawało.

Jak widać, przegląd lekowy to nie rozprawa
z farmakologii, lecz pogłębiona dokumentowana
konsultacja, która w sposób uporządkowany pozwala
na zebranie wywiadu i sformułowanie zaleceń. Ma
ogromne walory edukacyjne. Warto już teraz spróbować swoich sił. Trzeba pamiętać, że sama lista
leków (rozpiska leków) to za mało, aby formułować jakiekolwiek zalecenia dla pacjenta. Kluczowy
jest wywiad, który pozwala na pozyskanie najważniejszych informacji: jakie tak naprawdę pacjent ma
problemy ze swoimi lekami? Czy je w ogóle stosuje
tak, jak zalecono? W kolejnych artykułach zaprezentujemy przykładowe case studies z polskich aptek. ■

Co na to lekarze?
Farmaceuci mają duże obawy co do tego, jak
do nowej usługi podejdą lekarze. Ogromne znaczenie ma to, jak formułujemy sugestie dla lekarza na
raporcie końcowym.
Przykład.
Pani Alina, 50 lat, stosuje równocześnie lek
zawierający acemetacynę („A”) i aceklofenak („B”).
Twierdzi, że lekarz zalecił oba leki na bolące kolano.
Wiemy, że nie należy łączyć leków o tych samym mechanizmie działania. Jak może wyglądało zalecenie
farmaceuty na przekazanym wydruku?
Do pacjenta: Stosowanie razem leków „A” i „B”
może wywołać wrzody żołądka. Nie są to leki niezbędne, działające przyczynowo, lecz objawowo.
Zalecam stosowanie jednego preparatu, a w razie
silnego bólu dołączenie np. paracetamolu. W razie
dalszych problemów, proszę zwrócić się do lekarza.

mgr farm. Konrad Tuszyński

Dyrektor ds. naukowych opieka.farm sp. z o.o.,
twórcy Kompleksowego Systemu Opieki
Farmaceutycznej

mgr farm. Effiom Uman-Ntuk

Prezes Zarządu opieka.farm sp. z o.o.,
twórcy Kompleksowego Systemu Opieki
Farmaceutycznej
Odnośniki:
[1] Position Paper on the PCNE definition of Medication Review
2016 http://www.pcne.org/upload/files/149_Position_Paper_on_PCNE_Medication_Review_final.pdf
[2] MedsCheck http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/
drugs/medscheck/medscheck_original.aspx

Do lekarza: Stosowanie acemetacyny i aceklofenaku jednocześnie nie wydaje się zasadne –
zwiększa ryzyko wrzodów, a połączenie nie daje
dodatkowej korzyści (brak efektu synergistycznego).
Zasugerowałem pacjentce stosowanie tylko jednego
leku. Proszę o weryfikację.
Dzięki takiej formie pacjent nie musi się tłumaczyć lekarzowi, co powiedział farmaceuta, a lekarz
wie, jakie informacje farmaceuta przekazał pacjentce. Nie spotkaliśmy się nigdy z pretensjami ze strony
lekarzy na sformułowane w ten sposób zalecenia.
Przeciwnie, lekarzy wydaje się uspakajać tego typu
dodatkowa kontrola farmaceuty. W sytuacji błędnie
zapisanych leków farmaceuta wychwyci problem
i zgłosi go „na papierze”, a wszystko pozostanie pomiędzy lekarzem, pacjentem i farmaceutą.
Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018
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Oczekiwania
farmaceutów w zakresie
edukacji podyplomowej.
Badanie ankietowe NIA
Szkolenia podyplomowe stanowią obowiązkowy i ważny element edukacji farmaceutów. Ich podstawowym zadaniem jest aktualizacja nabytej w trakcie studiów wiedzy uczestników, tak aby
zapewnić pacjentom najwyższy poziom usług farmaceutycznych.

Z

asady edukacji podyplomowej farmaceutów
narzucone zostały w 2003 roku przez rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń

ciągłych, które z niewielkimi zmianami dokonanymi
w 2007 roku, funkcjonuje praktycznie po dzisiejszy
dzień. Określa ono w jakich formach szkoleń i o jakiej

tematyce powinni brać udział farmaceuci oraz ilość
punktów edukacyjnych do zdobycia w ustalonym
okresie edukacyjnym. Kategoryzuje jednocześnie
rangę poszczególnych form szkoleń, przyporządkowując im określoną ilość punktów edukacyjnych
do uzyskania.
22

Punkty edukacyjne można uzyskać poprzez
takie aktywności jak publikacja artykułów naukowych lub popularnonaukowych czy też uzyskanie
stopnia naukowego, niemniej praktyka pokazuje,
że większość farmaceutów zdobywa je uczestnicząc
w szkoleniach o charakterze stacjonarnym lub za
pośrednictwem internetu.
W organizacji szkoleń podyplomowych biorą udział najczęściej uczelnie wyższe posiadające
akredytację, samorządy zawodowe tj. Okręgowe
Izby Aptekarskie, towarzystwa naukowe – głównie
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, a także firmy
współpracujące z powyższymi jednostkami.
Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

W myśl dotychczas obowiązującego rozporządzenia, przynajmniej 50 ze 100 obowiązujących
do zdobycia punktów edukacyjnych powinno być
zaliczone na podstawie testu przygotowanego przez
akredytowaną jednostkę szkolącą. Punkty te zwyczajowo określa się nazwą „twarde”, w odróżnieniu od
punktów edukacyjnych uzyskanych na podstawie
szkoleń nie zakończonych testem (za tzw. „punkty
miękkie”).

Opis badania
Przyjęty system szkoleniowy funkcjonuje już od
wielu lat, stąd też Naczelna Izba Aptekarska podjęła
się przeprowadzenia ankiety wśród farmaceutów,
w celu zbadania poziomu satysfakcji z odbywanych
szkoleń oraz oceny czynników wpływających na motywację farmaceutów do udziału w edukacji podyplomowej. Podjęto również próbę zgromadzenia
istotnych informacji związanych z oczekiwaniami
farmaceutów dotyczącymi organizacji szkoleń podyplomowych.
Ankieta zawierała pytania jednokrotnego bądź
wielokrotnego wyboru, a także pytania otwarte. Istniała możliwość anonimowego wypełnienia ankiety.
Ankietę skierowano do respondentów, za pośrednictwem Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Okręgowych
Izb Aptekarskich w miesiącach luty-czerwiec 2016,
uzyskując 750 odpowiedzi farmaceutów zgromadzonych w 20 Okręgowych Izbach Aptekarskich.

Około 30% respondentów zatrudnionych w aptekach, pracowało w aptekach indywidualnych, 6,4%
w aptekach szpitalnych, pozostali byli zatrudnieni
w sieciach aptek:
• małych (2-5 aptek) – 22,4%,
• średnich (6-20 aptek) – 15,07%,
• dużych (21-100 aptek) – 12,8%,
• makro (powyżej 100 aptek) – 10%,
przy czym w miarę równomiernie reprezentowane
były grupy o różnej długości stażu pracy
• 25,47% – staż pracy do 5 lat,
• 22,80% – staż pracy 6-10 lat,
• 24,13% – staż pracy 11-20 lat,
• 26,67% – staż pracy powyżej 20 lat.

Wyniki
Stosunek farmaceutów
do obowiązku szkolenia ciągłego
Farmaceuci (97,07%) uważają, że szkolenia podyplomowe ciągłe są potrzebne do prawidłowego
wykonywania zawodu, niemniej 46,27% ankietowanych wyraziło opinię, że szkolenia podyplomowe nie
spełniają ich oczekiwań.
Tylko 2,93% farmaceutów uważa, że edukacja
podyplomowa jest niepotrzebna, nie przynosi żadnych korzyści, a w pracy wystarcza im wiedza, którą
nabyli w trakcie studiów i samokształcenie (Rys.1).

Opis respondentów
82% respondentów stanowiły kobiety. Farmaceuci reprezentowali bardzo różne przedziały wiekowe. Najliczniejsze grupy stanowiły osoby między 25
a 35 rokiem życia (45,33 %) i między 36-45 rokiem
życia (22,13%).
Prawie 98% procent ankietowanych pracowało
w aptekach, pozostałe osoby były pracownikami
uczelni, nadzoru farmaceutycznego, hurtowni farmaceutycznych i przemysłu farmaceutycznego.
53,46% odpowiedzi na ankiety pochodziło od
właścicieli i kierowników aptek, natomiast 44,27%
ankietowanych stanowili pracownicy aptek z tytułem
mgr farmacji. Duża część farmaceutów posiadała
specjalizację (39,07%) lub była w trakcie specjalizacji
(5,73%).
Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

Rys. 1. Proszę określić, jaki jest Pana / Pani stosunek
do szkoleń ciągłych? Które stwierdzenie jest najbliższe
Pana / Pani przekonaniom?

Farmaceutów zapytano również o poziom satysfakcji z dotychczas odbywanych szkoleń (Rys. 2).
50,27% ankietowanych zadeklarowało wysoki lub
bardzo wyskoki poziom satysfakcji ze szkoleń (ocena
4 i 5 w pięciostopniowej skali), 36,93% średni poziom
satysfakcji (3 w pięciostopniowej skali), a 12,8% niski ►
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poziom satysfakcji ze szkoleń (1 i 2 w pięciostopniowej skali).

Najwięcej zgłaszanych uwag na pytania otwarte dotyczyło aktualnego, obiektywnego, a przede
wszystkim praktycznego charakteru szkoleń. Farmaceuci chcą, by treść szkoleń przekładała się na
praktykę zawodową, aby przekazywano wiadomości,
które można wykorzystać w pracy z pacjentem, aby
wykładowcy posiłkowali się konkretnymi przykładami
z życia wziętymi:
• „Potrzebna jest wiedza bardziej praktyczna,
doświadczenia kliniczne lekarzy którzy prowadzą szkolenia, przykłady z życia wzięte, a nie
sucha, teoretyczna i książkowa wiedza, czyli
kolejne cykle, enzymy, nazwy białek których
i tak się nie zapamięta”,
• „(...) Pacjentów to nie interesuje, ponieważ
specjalistyczne słownictwo jest im obce i nie
potrzebują wytłumaczenia działania danych
leków”,
• „Omawiane powinny być problemy pacjentów,
na które aptekarz miałby wpływ – z czym sobie pacjenci z danym schorzeniem radzą najgorzej, jak to można we współpracy poprawić”.

Najczęściej wskazywaną oceną wśród farmaceutów było „4” (41,33% ankietowanych) (Tab. 1).

Rys. 2. Proszę określić poziom satysfakcji ze szko-

leń, w których dotychczas brał Pan / brała Pani udział,
w skali od 1 do 5, przy czym 1 to całkowity brak satysfakcji, a 5 możliwie najwyższa satysfakcja.

Z czego wynika, że przeciętny poziom satysfakcji ze szkoleń farmaceutów oceniany jest na 3+
(średnia 3,45 /+-0,87/ w skali od 1-5) (Tab. 2.), a prawie połowa ankietowanych zgłasza, że szkolenia nie
spełniają ich oczekiwań.

Wielokrotnie podkreślano, jak ważne jest to, by
wykładowcy byli praktykami, wykonującymi zawód
farmaceuty w aptece.
Potrzeba przeniesienia ciężaru merytorycznego
z teorii na praktykę znajduje też odzwierciedlenie
w odpowiedzi na pytanie „Czy jest Pan / Pani zainteresowana / zainteresowany udziałem w szkoleniu
o charakterze warsztatowym”?

Odpowiedź na te pytania w dużej mierze wynika z lektury opinii wyrażonych w ankiecie z zapytaniami: „Co najbardziej zwiększyłoby Pana / Pani
motywację do uczestniczenia w szkoleniach podyplomowych?” i „Co stanowiło największą wadę szkoleń,
w których do tej pory brał Pan / brała Pani udział?”.

Tab. 1. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią było „4” (liczność dominanty: n=310; 41,33%)
Liczebność

Liczebność
skumulowa na

Procent
[%]

Procent
skumulowany [%]

1

14

14

1,87

1,87

2

82

96

10,93

12,80

3

277

373

36,93

49,73

4

310

683

41,33

91,07

5

67

750

8,93

100,00

RAZEM

750

100,00

TAB. 2. Przeciętny poziom satysfakcji to 3,45+-0,87
n
750
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Średnia

Odch.std

3,45

0,87

Moda

Liczność
4

W odpowiedziach na zadane pytania otwarte
ankietowani podejmowali także kwestię obiektywizmu, zwłaszcza umieszczając prośby o nieujmowanie treści o charakterze reklamowym w przebiegu
szkoleń punktowanych. Farmaceuci chcieliby, aby
szkolenia przekazywały wiedzę obiektywną i rzetelną.
Proponują, by wyeliminowano szkolenia, w których
przekazywane są jedynie treści marketingowe.

Rys. 3. Czy jest Pan / Pani zainteresowana / zainteresowany udziałem w szkoleniu o charakterze warsztatowym?

15,07% farmaceutów nie ma zdania na ten
temat, co najprawdopodobniej wynika z faktu, iż
taka forma szkoleń jest bardzo rzadko praktykowana
i farmaceuci nie mieli okazji by się z nią zapoznać.
Mimo to, ponad 60% osób biorących udział jest
zainteresowanych udziałem w szkoleniach warsztatowych. Farmaceuci oczekują szkoleń, na których nie
tylko będą mogli wysłuchać wykładu prowadzącego,
ale też wziąć w nich aktywny udział, przedyskutować
i omówić konkretne przypadki chorobowe. Jak piszą
ankietowani:
• „Najbardziej wartościową formą szkoleń są
szkolenia warsztatowe, które zwiększają nie
tylko wiedzę ale i umiejętności manualne.
Często farmaceutom brakuje wiedzy jak obsługiwać nebulizatory, ciśnieniomierze, glukometry czy chociażby jak stosować wziewy.
Takie formy szkoleń procentują w kontakcie
z pacjentem co jest jedną z ważniejszych form
motywacji”,
• „Myślę, że większość osób uczy się przez
doświadczenie, więc dużo większe korzyści
można by odnieść ze szkoleń, na których prowadzący przeprowadzaliby część otwartą –
praca w grupach lub gdy podają przykłady
z własnej pracy”.
Farmaceuci chwalili szkolenia, na których był
„bezpośredni kontakt z wykładowcą i możliwość wyjaśniania problemów na bieżąco” oraz była „możliwość wypróbowania produktu, zadania pytań, które
sami otrzymujemy od pacjentów, nauka obsługi preparatu – np. kropli ocznych”.
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W ankietach wielokrotnie podkreślano konieczność przekazywania aktualnej wiedzy.
Farmaceuci oczekują od wykładowców, że
przygotowując szkolenie, będą korzystać z publikacji,
które ukazały się w ostatnich miesiącach i latach,
dzięki którym będą mieli dostęp do aktualnych wyników badań naukowych. Bardzo źle widziane jest
ujmowanie w materiałach edukacyjnych nie zarejestrowanych już leków, omawianie informacji, z którymi ankietowani spotkali się już podczas studiów,
zwłaszcza szczegółowych informacji z dziedziny nauk
podstawowych, anatomii, biochemii, fizjologii, w żadnej mierze nie aktualizujących nabytej już wiedzy:
• „Największą wadę szkoleń w których brałem
udział stanowiła wiedza mało użyteczna
w codziennej pracy a przede wszystkim nie
zaktualizowana. Podczas wykładów czuję się
jakbym przeniósł się na salę wykładową kilkanaście lat temu i słuchał dokładnie tego
o czym słyszałem wtedy. Wykłady nastawione
na długi czas trwania, a przekazana wiedza
w tym czasie mizerna. Podręczniki czyta się
we własnym zakresie. Oczekiwałbym kursów
jak wykorzystać wiedzę w konkretnych przypadkach”,
• „Informacje przekazywane na takich szkoleniach powinny być w głównej mierze nowymi
doniesieniami z rynku medycznego, jakimiś
ciekawostkami związanymi z ordynowaniem
leków, itp. a nie powielaniem wiedzy, którą
przyswoiliśmy w trakcie studiów. Oczywiście
powtórki są dobre, ale nie jeśli szkolenie składa się tylko i wyłącznie z powtarzania znanych
faktów”.
Krytykowano omawianie preparatów wycofanych już z obrotu:
• „Rażące braki w przygotowaniu do wykładu
osoby prowadzącej. Tematyka poświęcona reklamie danej marki/firmy/grupy produktów.
►
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makoterapii o lekach, których od lat się nie
stosuje, z pominięciem najnowocześniejszych
lub nawet tych, które stanowią standardowe
postępowanie już od kilku lat; praktycznie
brak informacji na temat leków znajdujących
się w 3 i 4 fazie badań klinicznych”.
Powyższe uwagi znajdują potwierdzenie w odpowiedzi udzielonej na pytanie co w największej
mierze decyduje o atrakcyjności szkoleń podyplomowych w odniesieniu do tematyki i formy szkolenia
oraz osoby wykładowcy.

Rys. 4. Proszę określić na ile istotne są niżej wymienione czynniki związane z tematyką, formą i prowadzącym
szkolenie stacjonarne, aby było ono dla Pana / Pani
atrakcyjne (ilość wskazań „bardzo ważne”)
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Rys. 5. Zdobyta wiedza sprawia, że jestem bardziej
konkurencyjny / a na rynku pracy (na ile zgadza się Pan
/ Pani z powyższym stwierdzeniem)?

Rys. 6. Zdobyta wiedza sprawia, że apteka w której
pracuję jest bardziej konkurencyjna (na ile zgadza się
Pan / Pani z powyższym stwierdzeniem)?

Dla słuchaczy najmniejsze znacznie ma to, by
wykładowca był uznanym autorytetem w dziedzinie
farmacji. Bardzo ważne jest natomiast to, by informacje przekazywane na szkoleniu miały charakter
praktyczny, były przekazywane w umiejętny sposób
i poparte rzetelnymi materiałami źródłowymi.

Edukacja podyplomowa a pozycja
zawodowa farmaceutów
Farmaceuci dostrzegają korelację między poziomem nabytej wiedzy, a jakością świadczonych
przez nich usług, co przekłada się na wzrost konkurencyjności zatrudniającej farmaceutę apteki
i zwiększenie atrakcyjności danego farmaceuty na
rynku pracy (Rys. 5, Rys. 6.), niemniej tylko 24,4%
przełożonych motywuje pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji, a ponad połowa (57,73%)
przełożonych zajmuje neutralne stanowisko wobec
szkoleń pracowników. 2,8% przełożonych ma do
szkoleń pracowników stosunek negatywny (Rys. 7.).
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W przypadku aż 74,4% farmaceutów, zdobyta na szkoleniach podyplomowych wiedza nie daje
perspektyw otrzymania podwyżki lub awansu (Rys.
8.), co stoi w sprzeczności z ich oczekiwaniami.
Kwestią wielokrotnie wskazywaną przez ankietowanych farmaceutów pozostaje brak dostatecznego wpływu realizacji obowiązku szkoleniowego na
pozycję zawodową farmaceuty. W odpowiedzi na
pytanie o to, co zwiększyłoby motywację do odbywania szkoleń podyplomowych, ankietowani wskazywali
na zasadność powiązania obowiązku szkoleniowego
z konkretnymi korzyściami materialnymi lub awansem i wliczaniem godzin szkoleń do czasu pracy.
Zdobyte kwalifikacje (np. w zakresie opieki
farmaceutycznej), w opinii farmaceutów, powinny
być potwierdzane odpowiednimi certyfikatami i iść
w parze ze zwiększającymi się kompetencjami w wykonywanej pracy.
Nabyte podczas szkoleń kompetencje powinny
przekładać się na podwyższenie prestiżu zawodu
(regulacje związane z pełnieniem funkcji kierownika,
pełnienia opieki farmaceutycznej).
Bardzo liczne wypowiedzi farmaceutów, wskazują na to, że w ich opinii szkolenia powinny być
wliczane do czasu pracy. A czy tak rzeczywiście jest?
Stosunek pracodawców do szkoleń ciągłych farmaceutów przekłada się na to, że tylko w przypadku
14,4% osób, godziny szkolenia przeprowadzanego

w dzień roboczy wliczane są do obowiązkowego
czasu pracy (Rys. 9.), przy czym istnieją spore różnice w zakresie tej praktyki między poszczególnymi
typami aptek. W najlepszej sytuacji znajdują się pracownicy aptek szpitalnych, a zaraz po nich farmaceuci
pracujący w aptekach indywidualnych. Pracownicy
dużych sieci zasadniczo bardzo rzadko szkolą się
w ramach swoich obowiązków (Rys. 10.).

Rys. 9. W miejscu gdzie Pan / Pani pracuje

Organizacja szkoleń
Okręgowe Izby Aptekarskie odgrywają ważną
rolę, jako administrator i organizator szkoleń podyplomowych, stąd też ważnym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonej ankiety jest to, iż około 1/3
farmaceutów (33,47%) jest gotowa czynnie działać
w OIA w zakresie edukacji, poprzez wygłaszanie referatów i przygotowywanie publikacji (Rys. 11).

Rys. 7. Mój przełożony.

Rys. 8. Dzięki zdobytej wiedzy mam perspektywę podwyżki / awansu.

►

Rys. 10. Zależność między a typem apteki a wliczaniem / nie wliczaniem godzin szkolenia do czasu pracy.
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Rys 11. Czy jest Pan / Pani zainteresowany / a czynną współpracą z OIA w zakresie wygłaszania referatów,
publikacji artykułów dla farmaceutów o charakterze
edukacyjnym?

Rys. 13. Informacje o szkoleniach zazwyczaj ukazują
się na stronach internetowych OIA. W jaki sposób chciałaby Pan / chciałby Pani zostać dodatkowo poinformowany / a o zbliżającym się szkoleniu?

Jakie czynniki są istotne od strony organizacyjnej w zakresie szkoleń podyplomowych? Bardzo
istotne jest poinformowanie farmaceutów z odpowiednim wyprzedzeniem o nadchodzącym szkoleniu. Duża grupa farmaceutów (30%) akceptuje termin poinformowania o wydarzeniu szkoleniowym
na 2-3 tygodnie przed szkoleniem, a zdecydowana
większość (65,73%) ankietowanych oczekuje takiej
informacji na minimum miesiąc wcześniej (Rys. 12.).

Ankietowani wypowiedzieli się również na
temat optymalnej długości szkolenia stacjonarnego
(Rys. 14). Zarówno bardzo długie szkolenia, trwające
powyżej 6 godzin, jak i te bardzo krótkie – trwające
poniżej 2 godzin, mają niewielką ilość zwolenników
(odpowiednio 16,8% i 4,53%). Farmaceuci preferują
szkolenia 5-6 godzinne (49,73%) lub 3-4 godzinne
(28,93%).

Rys. 12. Z jakim minimalnym wyprzedzeniem chce
być Pan / Pani informowana / y o nadchodzącym szkoleniu stacjonarnym?
W jakiej formie powinna ukazać się taka informacja? Bardzo często praktykuje się umieszczanie jej
na stronach internetowych Okręgowych Izb Aptekarskich. Z przeprowadzonej przez nas ankiety wynika,
że tylko dla 21,2% farmaceutów jest to wystarczająco
efektywna forma komunikacji. Aż 75,6% ankietowanych chciałoby dodatkowo otrzymać informację
mailową lub smsową (Rys. 13.).

(prosimy o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi).

Rys. 14. Biorąc pod uwagę, że za 1 h otrzymuje się
1 punkt edukacyjny, optymalna długość trwania szkolenia stacjonarnego to: do 2 godzin, 1-4 godziny,
5-6 godzin, więcej niż 6 godzin?
W odniesieniu do częstotliwości udziału
w szkoleniach stacjonarnych, stwierdzono najwyższy
odsetek osób, które z tej formy edukacji są w stanie
skorzystać 4-6 razy do roku (Rys. 15.).

Rys. 15. Jak często jest Pan / Pani w stanie brać udział
w szkoleniach stacjonarnych?
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Rys. 16. Jaki jest najdogodniejszy dla Pana / Pani termin przeprowadzania szkoleń stacjonarnych?
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Rys. 17. Proszę określić istotność niżej wymienionych czynników, związanych z organizacją szkoleń stacjonarnych, ►
mających wpływ na decyzję Pana / Pani o wzięciu udziału w szkoleniu (wykres dla odpowiedzi „konieczne”).
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Farmaceutów zapytano również o optymalny
czas (godziny i dni tygodnia) na przeprowadzenie
szkolenia (Rys. 16). Najwięcej głosów padło ze wskazaniem na sobotę w godzinach porannych, co być
może wiąże się z wykazanym wcześniej przez ankietowanych niewliczaniem godzin szkoleniowych
w czas pracy przez pracodawców.

Brak opłaty za szkolenie jest konieczny dla ponad 70% ankietowanych. Wskazuje to na potencjalne
trudności farmaceutów z ponoszeniem kosztów edukacji podyplomowej. W odpowiedzi na pytanie „Czy
byłby Pan / byłaby Pani zainteresowany / a udziałem
w interesującym Pana /Panią szkoleniu, jeżeli byłoby
ono szkoleniem odpłatnym?” (Rys. 18), tylko 16,4%
osób biorących udział w badaniu deklaruje, że wzięłoby udział w takim szkoleniu bez względu na koszty,
a maksymalny poziom dopłaty za udział w szkoleniu
to dla większości farmaceutów tylko 30 zł. Oznacza
to, że stawki obecnie pobierane przez jednostki akredytowane za udział w szkoleniach podyplomowych
istotnie ograniczają dostęp farmaceutów do szkoleń
podyplomowych. Również praktyka pokazuje, iż najwyższą frekwencję odnotowują te wydarzenia szkoleniowe, za które farmaceuci nie ponoszą żadnych
opłat, a więc organizowane lub współorganizowane
przez okręgowe izby aptekarskie.

Zadano także pytanie o preferencję formy
szkolenia w związku z miejscem jego organizacji.
Spośród 3 możliwych do wyboru wydarzeń szkoleniowych: makrokonferencji w mieście wojewódzkim,
spotkań regionalnych w mniejszych miejscowościach
na terenie Okręgowych Izb Aptekarskich oraz spotkań weekendowych pozwalających łączyć turystykę
i rekreację z edukacją (Tab. 3.), farmaceuci najczęściej
wskazywali na duże zainteresowanie szkoleniami
w grupach 20-50 osobowych, o zasięgu regionalnym (527 wskazań na 700 respondentów). Dużego
zainteresowania można się spodziewać również przy
organizacji makrokonferencji (377 wskazań na 700
respondentów). Około 1/3 farmaceutów wykazuje
wysokie zainteresowanie spotkaniami o charakterze
edukacyjno-turystycznym lub rozrywkowym w trakcie weekendów, co wskazuje na zasadność organizacji
tego typu wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim.

Warto również zwrócić uwagę na to, że ponad
80% ankietowanych wskazała że przyznanie punktów
edukacyjnych jest koniecznym warunkiem wzięcia
udziału w szkoleniu (Rys. 17.). Okazuje się jednak,
że wyjątek od tej zasady mogą stanowić szkolenia,
które zostaną uznane przez ich potencjalnych uczestników za interesujące. Farmaceuci zapytani, o to czy
wzięliby udział w interesującym ich szkoleniu, jeśli nie
by przyznano za nie punktów edukacyjnych, w 78%
przypadków odpowiedzieli twierdząco (Rys. 19.).

Tab. 4. Co Pana / Pani zdaniem najbardziej ogranicza dostęp do interesujących Pana /Panią szkoleń stacjonarnych?
Liczba wskazań

Rys. 19. Czy jest Pan / Pani skłonny / a wziąć udział
w interesującym Pana / Panią szkoleniu, nawet jeśli nie
zostaną przyznane za udział w nim punkty edukacyjne?

Jakie czynniki związane z organizacją szkoleń są
konieczne, aby farmaceuci wzięli udział w szkoleniu?
Okazuje się (Rys. 17.), że najmniejsze znaczenie ma
prestiż ośrodka konferencyjnego oraz udostępniony
catering. Najistotniejsze jest zaś poinformowanie na
czas o szkoleniu, przyznanie punktów edukacyjnych
i brak opłaty za szkolenie.

Rys. 18. Czy byłby Pan / byłaby Pani zainteresowany /
a udziałem w interesującym Pana /Panią szkoleniu, jeżeli byłoby ono szkoleniem odpłatnym?

Czy farmaceuci mają trudności ze zrealizowaniem obowiązku szkoleniowego? Na pytanie, o to
czy zdobycie 100 punktów edukacyjnych w 5-letnim
okresie rozliczeniowym stanowi dla nich problem,
aż 47,07% ankietowanych stwierdziło, że jest to dla
nich problematyczne (choć realne), a dla 1,87% osób
wydaje się to wręcz niemożliwe (Rys. 20.).

500

szkolenia najczęściej nie odbywają się
w dogodnym dla mnie miejscu

304

interesujące mnie szkolenia są płatne

234

nie jestem na bieżąco informowana/y
o odbywających się szkoleniach

203

nie ma takich ograniczeń

69

Tab. 5. Które z niżej wymienionych czynników ograniczają Pana / Pani dostęp do interesujących Pana / Panią
szkoleń internetowych?
Liczba wskazań
nie ma takich ograniczeń

cjonarnych (w tabeli zamieszczono ilość wskazań dla poszczególnych odpowiedzi).
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szkolenia najczęściej nie odbywają się
w dogodnym dla mnie czasie

nie wiem, gdzie szukać bezpłatnych
szkoleń internetowych dla farmaceutów

Tab. 3. Proszę określić Pana / Pani stopień zainteresowania uczestnictwem w następujących formach szkoleń sta-

spotkania regionalne organizowane
(dla 20-50 osób) w mieście
wojewódzkim lub w większych
miejscowościach na terenie OIA

spotkania weekendowe /
wyjazdowe w miejscowościach,
które pozwolą połączyć edukację
z turystyką / rozrywką / integracją

129

55

292

244

168

204

377

527

254

makrokonferencje (dla więcej niż
100 osób) organizowane w
mieście wojewódzkim

W przypadku szkoleń stacjonarnych będzie to
dla prawie 1/3 ankietowanych konieczność uiszczenia
opłaty za szkolenie oraz brak informacji o szkoleniu
w odpowiednim terminie, ale w pierwszej kolejności
nieodpowiedni czas i miejsce organizacji szkolenia.
Właśnie te czynniki eliminuje możliwość odbywania
szkoleń podyplomowych za pośrednictwem internetu. W tym przypadku aż 332 osoby na 750 ankietowanych wyraziły opinię, że nie ma ograniczeń
w odniesieniu do możliwości korzystania z edukacji za pośrednictwem internetu. 100 osób (13,33%
ankietowanych) wskazało na trudność w uzyskaniu
informacji o darmowych szkoleniach internetowych.
Spośród ankietowanych tylko 45 osób (6%) nie potrafi korzystać z tego typu portali.
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Rys. 20. Zdobycie 100 punktów edukacyjnych
w 5 letnim okresie edukacyjnym:

Z czego mogą wynikać trudności w uzyskaniu
wymaganej ilości punktów edukacyjnych? Z pewnością mają związek z ograniczeniami w dostępie do
szkoleń w formie internetowej i (w większej mierze)
stacjonarnej, na które wskazali farmaceuci w dalszej
części ankiety (Tab. 4. i Tab. 5.).
Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

532
100

nie potrafię korzystać z portali edukacyjnych dla farmaceutów

45

nie mam dostępu do komputera

3

nie mam dostępu do internetu

3

nie potrafię korzystać z internetu

3

Czy wobec tego można wysnuć wniosek, że
farmaceuci preferują szkolenia internetowe? Okazuje
się, że tak nie jest. Potrzebne są obie formy szkoleń,
ponieważ ilość zadeklarowanych zwolenników każdej
z nich jest podobna, a około połowa farmaceutów
chętnie korzysta zarówno ze szkoleń internetowych
►
jak i stacjonarnych (Rys. 21.)
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Rys. 21. Jaką formę szkolenia ciągłego
Pan / Pani preferuje?

Ankietowani wyrazili również opinię na temat
preferowanej formy szkolenia internetowego, wybierając między szkoleniem w formie slajdów lub pliku
tekstowego oraz szkoleniem w formie filmu z wykładem (Rys. 22.). Największa grupa farmaceutów nie
faworyzuje żadnej z tych form. Wśród osób, które
przedkładały jedną z form szkoleń internetowych nad
drugą, więcej było zwolenników pliku tekstowego
lub slajdów niż filmu, niemniej warto pamiętać, że
dla niektórych rodzajów szkoleń forma filmu jest
bardziej wskazana (np. z zakresu udzielania pomocy,
obsługi inhalatorów itp.).

nia personelem i magazynem apteki, technikami
sprzedaży, z zakresu obsługi informatycznej apteki,
z zasad udzielania pierwszej pomocy. Zdecydowanie najmniejszym zainteresowaniem cieszą się zaś
szkolenia z zakresu historii farmacji. Stosunkowo
niewielkie zainteresowanie szkoleniami z zakresu
farmacji szpitalnej wynika najprawdopodobniej z małego odsetka farmaceutów szpitalnych, którzy wzięli
udział w ankiecie.
Szkolenia z zakresu homeopatii są interesujące dla ok 1/4 ankietowanych, co wynika być może
z faktu, że pełny asortyment leków homeopatycznych dostępny jest tylko w wybranych aptekach,
a zasadność ich stosowania jest w ostatnich latach
dyskutowana.

Rys. 23., Tab. 6. Proszę określić, jaki jest stopień Pana / Pani zainteresowania tematyką szkoleń stacjonarnych,
internetowych i publikacji w następujących zakresach:

W odniesieniu do opieki farmaceutycznej, ponad 2/3 farmaceutów wskazało szkolenia z zakresu
cukrzycy, chorób serca i układu krążenia oraz astmy,
jako te, w których najchętniej wezmą udział (Tab. 7.).

Tab. 7. Chętnie wezmę udział w szkoleniach z zakresu
opieki farmaceutycznej w:

Liczba wskazań

Rys. 22. Która z opcji szkoleń internetowych
jest dla Pana / Pani atrakcyjniejsza?

Preferencje w zakresie tematyki
szkoleń
Ankietowanych poproszono o wyrażenie swojego stopnia zainteresowania określoną tematyką
szkoleń stacjonarnych, internetowych i publikacji,
poprzez odpowiedź „nie interesuje mnie”, „nie mam
zdania”, „interesuje mnie”. Z udzielonych przez farmaceutów odpowiedzi (Rys. 23., Tab. 6.) wynika, że
największym zainteresowaniem (ponad 600 wskazań „interesuje mnie” na 750 ankietowanych) cieszą
się szkolenia z zakresu farmakologii, farmakoterapii
i porady farmaceutycznej, opieki farmaceutycznej,
a także prawa regulującego wykonywanie zawodu.
Farmaceuci cenią też sobie szkolenia z zarządza32

cukrzycy

587

chorobach serca i układu krążenia

562

astmie

497

atopowym zapaleniu skóry

463

chorobach kości i stawów
(tj. osteoporoza)

458

uzależnieniu nikotynowym

267

Rys. 24. W jakich szkoleniach z zakresu farmakoterapii chciałby Pan / chciałaby Pani
wziąć udział w najbliższym czasie?

Farmaceuci określili też stopień swojego zainteresowania poszczególną tematyką z zakresu
farmakoterapii, odpowiadając na pytanie, w jakim
szkoleniu z tego zakresu wzięliby najchętniej udział
w najbliższym czasie. Okazuje się (Rys. 24., Tab. 8.),
że najwyższym zainteresowaniem cieszy się tematyka
związana z chorobami i zaburzeniami psychicznymi
takimi jak depresja, bezsenność czy uzależnienia
oraz z chorobami metabolicznymi, a najmniejszym
z zakresu menopauzy i chorób układu moczowego.
Na co powinien zwrócić uwagę wykładowca
przygotowujący szkolenie podyplomowe z zakresu
postępu nauk farmaceutycznych? Rys. 25. i Tab. 9.
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Rys. 26., Tab. 10. Czy jest Pan / Pani zainteresowany / a szkoleniami na temat porady

Tab. 8. W jakich szkoleniach z zakresu farmakoterapii chciałby Pan / chciałaby Pani

farmaceutycznej z zakresu doboru następujących środków OTC:

wziąć udział w najbliższym czasie?

chorób i zaburzeń psychicznych (np. bezsenność, depresja, schizofrenia, uzależnienia)
chorób metabolicznych (np. cukrzyca, osteoporoza, dna moczanowa, hiperlipidemia)
chorób nowotworowych
nadciśnienia
chorób układu pokarmowego
nadwagi i otyłości
chorób skóry (np. np. trądzik, łuszczyca, AZS)
alergii
chorób układu nerwowego (np. padaczka, choroba Parkinsona)
chorób infekcyjnych i ich immunoprofilaktyki
menopauzy, andropauzy
chorób układu moczowego

Rys. 25. Tab 9. Na ile ważne są dla Pana / Pani informacje przekazywane podczas szkoleń i w publikacjach
o charakterze szkoleniowym z postępu nauk farmaceutycznych:

471
453
391
378
373
369
358
355
349
342
289
261

przedstawiają szczególnie istotne dla ankietowanych informacje, które powinny być przekazywane
podczas wykładów. Znaczna ilość respondowanych
wskazywała na wiedzę o interakcjach i działaniach
niepożądanych leków,
wiadomości na temat
możliwości stosowania
leków i suplementów
diety w ciąży i w okresie laktacji oraz porady
farmaceutycznej w zakresie doboru leków
OTC, suplementów
diety i dermokosmetyków.
Ważnym elementem opieki nad
pacjentem odwiedzającym aptekę jest
pomoc farmaceuty
w doborze środków
dostępnych bez recepty lekarskiej (OTC).
Z przeprowadzonego
przez nas badania wynika (Rys. 26., Tab. 10.),
że farmaceuci chętnie
poszerzą swoja wiedzę
zwłaszcza w odniesieniu do leków OTC oraz
ziół i leków pochodzenia naturalnego.
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leków OTC
ziół i leków pochodzenia naturalnego
materiałów opatrunkowych
nutraceutyków, suplementów i witamin
dermokosmetyków
nie jestem zainteresowana/y tego typu szkoleniami
Ponad połowa ankietowanych zainteresowana jest
szkoleniami na temat materiałów opatrunkowych,
suplementów diety, witamin i dermokosmetyków.

Podsumowanie
Szkolenia podyplomowe są w uznaniu farmaceutów potrzebnym elementem funkcjonowania w zawodzie. Ich dotychczasowy przebieg jest
przez większość uczestników oceniany pozytywnie,
niemniej w świetle opinii wyrażanych przez ankietowanych, charakter szkoleń wciąż powinien podlegać
doskonaleniu – zwłaszcza w zakresie ich praktyczności, aktualności i obiektywizmu. Wymaga to dobrej
współpracy między jednostkami samorządu zawodowego, towarzystwami naukowymi i jednostkami
akredytowanymi.
Ze względu na wskazywane przez farmaceutów
trudności w zakresie odbywania szkoleń ciągłych
Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

577
484
421
388
381
33
warto szczególnie wnikliwie przyjrzeć się otrzymanym przez nas wynikom dotyczącym organizacji
szkoleń. Istotne wydają się zwłaszcza działania umożliwiające pozyskiwanie punktów edukacyjnych przez
farmaceutów bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Nie mniej ważne są jednak wskazówki udzielone
przez farmaceutów dotyczące optymalnego miejsca,
czasu, formy i tematyki szkoleń.
Wykazany w badaniu brak dostatecznego
wpływu odbywanych szkoleń na pozycje zawodową farmaceuty, jest przyczynkiem do poszukiwania
rozwiązań, które mogłyby zmienić tę sytuację.
Cenną informacją zwrotną z ankiety, jest chęć
dużej grupy farmaceutów do aktywnego uczestnictwa w realizacji obowiązku szkoleniowego. ■
dr n. farm Natasza Staniak,
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska,
dr n. med. Tomasz Słomka
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Bycie sobą a lęk

Sztuka mówienia NIE
– czyli o asertywności
w praktyce

Farmaceuta na co dzień pracując z ludźmi poddawany jest
z wielu stron różnorakim naciskom – akwizycja preparatów, których z różnych powodów nie chcemy mieć na aptecznej półce,
wątpliwe ekonomicznie oferty telemarketerów czy niemożliwe
do spełnienia prośby pacjentów. Kiedy czujemy się zmuszani do
spełnienia oczekiwań innych, nawet wbrew sobie, chcielibyśmy
powiedzieć „dosyć tego!”, ale czujemy, że tak odpowiedzieć nie
wypada. Jak zatem powiedzieć „nie”, by rozmówca nie potraktował tego niczym zamkniętych przed nosem drzwi?
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Asertywność to termin niezwykle popularny,
który na dobre zadomowił się w języku potocznym.
Obiecujemy sobie, że następnym razem postąpimy
asertywnie. Że nie podejmiemy pochopnie decyzji,
której konsekwencje wcale nie są dla nas korzystne.
Tymczasem pojawia się kolejna okazja, a my ponownie doświadczamy wewnętrznego niepokoju, wynikającego z chęci bycia uprzejmym i nie pozostawienia drugiej osoby z niczym. Bierzemy tym samym na
swoje barki ciężar, którego sobie nie życzymy. Idąc
dalej – kładąc na szali cudze korzyści oraz własny
komfort pozwalamy, by to, co nasze poszybowało
w dół. A zatem – byśmy świadomie deprecjonowali
własne potrzeby zaspokajając potrzeby innych.
Pojęciem asertywności po raz pierwszy posłużył się psycholog behawioralny Joseph Wolpe.
W opublikowanej w 1958 roku książce Wolni od
lęku badacz wyjaśniał, że „celem uczenia zachowań asertywnych jest nauczenie pacjenta skutecznych form zachowania w stosunku do innych ludzi.
Jest to niepodważalna prawda, nawet jeśli trening
dotyczy również sposobów wyrażania gniewu. Nigdy natomiast trening asertywności nie ma służyć
wzmacnianiu zachowań agresywnych” [1]. Według
Wolpe’a, postawa asertywna redukuje lęk, stanowi
kreatywny sposób postępowania oraz - co szczególnie ważne - pozwala na wyrażanie swoich emocji.
Istnieje zasadnicza różnica między asertywnością,
agresywnością, uległością i biernością, które możemy uznać za cztery główne typy reakcji. Zanim
jednak podejmiemy się ich charakterystyki, warto
przyjrzeć się definicji asertywności.
S. Rees i R. Graham przekonują, że zachowanie asertywne daje „jednostce największą szansę osiągnięcia pożądanych rezultatów, a zarazem
pozwala jej na zachowanie szacunku dla samej
siebie oraz respektowanie innych” [2]. Osiągnięcie
pożądanych rezultatów wcale nie musi oznaczać
namacalnych zysków. Korzyścią jest przecież także
spokój i brak konieczności podejmowania działań
sprzecznych z naszymi oczekiwaniami. Dbałość
o wewnętrzne poczucie bycia w zgodzie z samym
sobą jest podstawą szacunku do własnej osoby –
jako tej, która nie pozwala ulec zdominowaniu przez
innych, lecz jest w stanie skutecznie wyznaczać
własne granice. Wszystko to odbywa się jednak nie
na zasadzie walki o swą nienaruszalną strefę, lecz
Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

poprzez pełne szacunku wyrażanie swoich potrzeb.
Nadszarpnięcie szacunku do samego siebie może
prowadzić do bólu psychicznego. Jeśli bowiem we
własnych oczach stajemy się kimś, kto nie spełnia
pokładanych w nim oczekiwań i niedostatecznie
dba o własne interesy, zyskujemy status osoby
nieudolnej, słabej, uległej – rzecz jasna w odbiorze
własnym. Etykiety te – jak to zwykle z etykietami
bywa – są i krzywdzące i przesadzone. Jednak reakcje emocjonalne na przykre doświadczenia z reguły
potęgują negatywny odbiór sytuacji i jej uczestników, a w tym przypadku nas samych. Należy bowiem pamiętać, że nie odgrywamy roli zbawicieli.
Próba uszczęśliwienia całego otoczenia nazwana została efektem Pollyanny. Opisane w 1978
r. przez psychologów zjawisko polega na dążeniu
człowieka do uszczęśliwienia całego otoczenia i niedopuszczaniu do siebie negatywnych przeżyć. Nazwa tego zjawiska nawiązuje do bohaterki powieści
Eleanor H. Porter, na podstawie której powstał film
w reżyserii Davida Swifta (1960). Z psychologicznego punktu widzenia zachowanie to nosi znamiona
patologicznego. Nie sposób bowiem odseparować
się od trosk i przeciwności, nie sposób także zaspokoić potrzeb całej, choćby niewielkiej społeczności.
Bardzo łatwo zatracić wówczas swoje osobiste cele,
a także rzeczywisty kontakt z własnymi emocjami.

Mam prawo do…
Respektowanie innych oznacza zachowanie
pełni szacunku oraz nadanie swojego komunikatu
w taki sposób, aby szacunek ten był w zupełności
czytelny. To gwarancja, że druga osoba nie poczuje
się odrzucona, a tym bardziej skrzywdzona. Otrzyma odmowę, z którą każdy, kto zwraca się z konkretną prośbą czy propozycją powinien się liczyć.
Jeśli jednak reakcja na asertywną odmowę nosi
znamiona agresji, staje się argumentem przemawiającym za słusznością podjętej przez nas decyzji.
Do klasyki psychologii XX wieku przeszły
prawa asertywności sformułowane przez H. Fensterheima, głoszące, że:
1. Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii,
potrzeb, uczuć – tak długo, dopóki nie ranisz
innych.
2. Masz prawo do wyrażania siebie, nawet jeśli rani
to kogoś innego – dopóki Twoje intencje nie są
►
agresywne.
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3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich
próśb – dopóki uznajesz, że oni mają prawo
odmówić.
4. Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze jednak masz
prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą
osobą.
5. Masz prawo do korzystania ze swoich praw. [3]
Można zauważyć, że prawa te mają charakter
progresywny, mianowicie z zapisu na zapis margines tolerancji wobec konkretnych zachowań ulega
przesunięciu. Pierwsze z praw wydaje się analogiczne do imperatywu kategorycznego Immanuela Kanta, który przekonywał, iż należy postępować tak,
jakbyśmy chcieli, aby inni również postępowali. To
niemal powtórzenie biblijnej reguły „Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe”.
Następna z zasad mówi o czystości intencji.
Wyrażanie swoich potrzeb jest w pełni usprawiedliwione, dopóki mamy przekonanie o ich nieinwazyjności. Można – żartobliwie – posłużyć się frazeologią, przytaczając powiedzenie o piekle, które
wybrukowane jest dobrymi intencjami. Mówiąc
jednak najzupełniej poważnie, zastosowanie tego
prawa mogłaby ilustrować następująca sytuacja:
kierownik apteki pokłada w nas ogromne nadzieje, określając mianem wzorowego pracownika. Co
więcej, chciałby, abyśmy przepracowali u niego długie lata i może pewnego dnia zastąpili go na tym
stanowisku. Nam jednak nadarzyła się doskonała
okazja, by zmienić pracę na znacznie lepiej płatną
i w bardziej komfortowych warunkach. Informujemy więc przełożonego o swoim zamiarze i już od
pierwszych chwil dostrzegamy jego rozczarowanie.
Po wysłuchaniu naszych racji, wysuwa szereg argumentów na rzecz pozostania w jego aptece. My
jednak głęboko czujemy, że nasze aspiracje każą
iść dalej. W jaki sposób asertywnie odpowiedzieć
na taki komunikat? Przede wszystkim warto zacząć
od docenienia propozycji kierownika, aby następnie
przejść do wyartykułowania podjętej decyzji – na
przykład: „Jest mi naprawdę miło i czuję się wyróżniony, że docenia Pan moje starania. Dla mnie ta
apteka to prawie drugi dom. Jednak odczuwam potrzebę zmiany, która nie jest wcale związana z tym,
że źle mi się tu pracuje. Myślę po prostu, że warto
próbować różnych rzeczy, by zebrać jak największe
doświadczenie. Stąd moja decyzja o odejściu. Długo
nad nią myślałem, nie jest więc podyktowana chwilowym impulsem”. W przytoczonym komunikacie wy-
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raziliśmy swoje pozytywne odczucia wobec miejsca
pracy. Podkreśliliśmy ważną rolę kierownika – jako
niezaprzeczalnego autorytetu i mentora. Jednocześnie powtórzyliśmy swoją decyzję. To przykład
postawy asertywnej i dyplomatycznej zarazem. Daliśmy także jasny sygnał, że nie interesuje nas czas
na przemyślenie, gdyż decyzja nie została podjęta
pochopnie.
Postawę asertywną możemy porównać do
relacji opisanej przez Thomasa Harrisa jako „ja jestem OK – ty jesteś OK” [4]. Jest to teoria mówiąca
o tym, że startowe podejście do drugiego człowieka
powinno bazować na przekonaniu, że nie jesteśmy
względem siebie ani lepsi, ani gorsi, że nie stanowimy biegunów dobra i zła, postępowania fair i nie
fair, lecz możemy prowadzić konstruktywną rozmowę i budować uczciwą relację opartą na szacunku.

Asertywne „nie, dziękuję”
Postawa asertywna jest z psychologicznego
punktu widzenia najzdrowszą formą reagowania
na informacje, z którymi nie do końca się zgadzamy. Jej przeciwieństwo z kolei stanowi zachowanie
agresywne. Wyobraźmy sobie, że odwiedza nas
dość natrętny przedstawiciel medyczny. Jest środek
dnia, drzwi do apteki niemalże się nie zamykają.
A tymczasem przychodzi z wizytą elegancko ubrany
mężczyzna, który z uśmiechem prosi o możliwość
przedstawienia rzekomo doskonałej oferty nowego leku. Odpowiedź agresywna mogłaby brzmieć:
„Nie widzi Pan, że jestem zajęty? A poza tym nie
interesuje mnie Pana propozycja. Żegnam!”. Być
może nie zależy nam na pogłębionej relacji z firmą, którą reprezentował nasz gość, jednak potraktowanie w ten sposób kogokolwiek jest nie tylko
niegrzeczne, ale też krzywdzące. Wiemy natomiast
– na podstawie praw Fensterheima – że nie na tym
polega konstruktywna odmowa. Odpowiedź asertywna mogłaby więc brzmieć następująco: „Bardzo
Pana przepraszam, ale mam wielu pacjentów. Poza
tym obawiam się, że nie jestem zainteresowany Pana
ofertą, gdyż mamy już szeroką gamę leków na to
schorzenie”. Gdyby jednak przedstawiciel nieustępliwie próbował ustalić inny termin, my zaś mielibyśmy
pewność, że nic z tego nie wyjdzie, moglibyśmy dodać: „Chcę być wobec Pana szczery. Nie skorzystamy
z Pana oferty. Ale jeśli będzie miał Pan innym razem
nowe propozycje, oczywiście zapraszam. Proszę jedAptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018
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nak wcześniej zadzwonić, byśmy mogli umówić się
na konkretną godzinę”. W ten oto prosty i pełen
opanowania sposób pozbyliśmy się kłopotliwego
gościa.
Postawa uległa polegałaby z kolei na spotkaniu z przedstawicielem mimo wewnętrznej niechęci i rodzącej się z tego powodu frustracji. Możemy mieć jednak pewność, że nasze samopoczucie
będzie z chwili na chwilę ulegało pogorszeniu.
Asertywnością farmaceuta ma okazję wykazać się również w kontakcie z pacjentami. Wyobraźmy sobie, że do okienka podchodzi dobrze
nam znana osoba, która od lat kupuje u nas leki.
Pewnego razu zwraca się z nietypową prośbą.
Przychodzi właśnie po główny w jej schorzeniu
lek, który zażywa codziennie od dłuższego czasu.
Lekarz wypisał receptę na jedno opakowanie, choć
pacjentka wyraźnie prosiła o dwa z powodu trudności w przemieszczaniu się. Zwraca się więc do nas
z prośbą o możliwość zakupu drugiego opakowania, tłumacząc, że z pewnością nie będziemy mieli
z tego tytułu żadnych kłopotów, a dla niej to sprawa
niezwykle ważna. Nasz wewnętrzny głos woła, że
to niedozwolone, z drugiej strony sympatia do tej
osoby i współczucie, jakie w nas budzi sugerują,
by spełnić jej prośbę. Jak zatem wybrnąć z sytuacji? Najlepiej poszukać alternatywnego rozwiązania. W pierwszej jednak kolejności warto uzasadnić
konieczność odmowy. Następnie zaś zasugerować
choćby zamówienie wizyty domowej lub zatelefonowanie do przychodni z prośbą o możliwość odebrania recepty przez kogoś bliskiego.
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Czym w takim razie jest postawa bierna?
Brakiem jednoznacznej odpowiedzi, a tym samym
zupełnym niezdecydowaniem. Proszącemu o spotkanie sprzedawcy odpowiedzielibyśmy wówczas:
„Jest sporo ludzi, jak Pan chce czekać, to proszę. Ale
nie wiem, ile to potrwa” lub też „Nie wiem, czy jestem zainteresowany”. Postawa pasywna nie posuwa spraw naprzód. Jest postawą, która sprawia, że
grzęźniemy w dylemacie, co samo w sobie okazuje
się niezmiernie deprymujące. Co ciekawe, bardzo
często osoby wykazujące taki stosunek do sytuacji trudnych (tj. nadużywające w codziennej komunikacji wyrażeń: „nie wiem”, „może”, „obojętnie”,
„zobaczę”), takie doświadczenie prawdopodobnie
nie wywoła konfuzji. Jest bowiem czymś dla niej
naturalnym. Pytanie więc brzmi, czy trzeba wówczas na siłę pracować nad zmianą swojego stylu
porozumiewania się. Odpowiedź zależy od naszych
preferencji oraz wagi, jaką przykładamy do relacji z otoczeniem. Jeśli uznajemy swoją pasywność
za rodzaj podejścia, które nam doskwiera lub - co
gorsza - szkodzi, zapewne warto podjąć starania
na rzecz jego modyfikacji. Podobnie, jeśli widzimy,
że ważne dla nas osoby z tego powodu odczuwają
dyskomfort. To wyraźny sygnał, że trud dokonania
zmiany wart jest zachodu.

Stawiając granice
Matthias Nöllke podkreśla znaczenie suwe►
renności w kontekście zachowań asertywnych [5].
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Suwerenność jako poczucie bycia okrętem i żeglarzem stanowi główną siłę napędową, skłaniającą nas
do pragnienia rzeczy większych i doskonalenia samych siebie. To także fundament samosterowności,
czyli niezbędnego komponentu zdrowia psychicznego. Warto bowiem uzmysłowić sobie, że jesteśmy ludźmi wolnymi i w swej wolności odrębnymi.
Nasza odrębność nie oznacza odseparowania od
otoczenia, lecz jest wyraźnym zarysowaniem granic,
których inni (nawet bliscy) nie powinni przekraczać.
Zastanawiając się nad własną asertywnością, S. Rees oraz R. S. Graham,
sugerują postawienie sobie kilku
zasadniczych pytań. Badacze proponują, aby przywołać z pamięci doświadczenie, w którym nie
zachowaliśmy się asertywnie [6].
Następnie – zastanowić się, jakie
korzyści czerpaliśmy z takiego zachowania? Dalej
– jakie ponieśliśmy w z wiązku
z nim straty? Kolejno – co moglibyśmy
osiągnąć zachowując
się asertywnie? I wreszcie – przychodzi czas na
dokonanie wyboru, a więc
odpowiedzenie sobie, które zachowanie wolelibyśmy
powtórzyć w przyszłości. To
w istocie nic innego, jak dokonanie rachunku zysków i strat. Można by
nawet ćwiczenie to wykonać w postaci tabeli, gdzie
w jednej kolumnie zapisalibyśmy plusy danego zachowania, w drugiej zaś minusy. Inną techniką jest
tzw. analiza SWOT, która bada silne i słabe strony
danej kwestii, a także możliwości z niej wynikające oraz potencjalne zagrożenia. Zapisanie swoich
obaw może okazać się znacznie bardziej skuteczne
od samej refleksji nad nimi. Widzimy bowiem wtedy
bezpośrednio wszystko to, z czym się mierzymy
i znacznie łatwiej oprzeć się rozproszeniu myślowemu, które ostatecznie prowadzić może w zgubną
stronę usprawiedliwiania postaw, przynoszących
szkody. Zapisywanie wyzwań i postanowień oraz
umieszczanie kartki w widocznym miejscu ( jeśli
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wolimy, aby inni nie mieli do niej dostępu, może
to być nasz kalendarz) bywa porównywane do kontraktu psychologicznego z samym sobą. Dokonanie
bowiem zapisu kojarzy się jednoznacznie ze sporządzeniem umowy. W tym przypadku byłaby to
umowa na lepsze życie.

►

Ja to ja
Fritz Perls, prekursor psychoterapii Gestalt,
napisał krótki utwór, nazwany „Modlitwą Gestalt”, który stał się manifestem tego
podejścia terapeutycznego. Wyraża
bowiem jego esencję i jednocześnie sedno bycia asertywnym. Słowa tego liryku
brzmią: „Ja robię swoje,
a ty robisz swoje. Nie
jestem na tym świecie
po to, by spełniać twoje
oczekiwania, a ty nie jesteś
na tym świecie, by spełniać
moje. Ty jesteś ty, a ja jestem
ja. I jeśli przypadkiem natrafimy
na siebie to wspaniale. Jeśli nie,
to nic nie można na to poradzić”
[7]. Warto jednak pamiętać, że
owo niespełnianie cudzych życzeń
– można poprzedzić życzliwą, acz
jednoznaczną informacją. Informacją,
która zabezpieczy nasze osobiste granice i nie pozostawi drugiego człowieka
z rozgoryczeniem. Co w zawodach opartych
na codziennym kontakcie z innymi ludźmi, jak ma
to miejsce w przypadku farmaceutów, wydaje się
rzeczą kluczową. ■
dr n. o zdr. Adam Zemełka
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Dieta w chorobach cywilizacyjnych

– wybrane choroby
układu krążenia
Choroby układu krążenia (Cardiovascular Diseases - CVD, ChUK)
są główną przyczyną zgonów w grupie chorób niezakaźnych (Noncommunicable Diseases - NCDs). Według danych prezentowanych
w raporcie WHO (World Health Organization) w roku 2014 CVD
były przyczyną 29,6% wszystkich zgonów na świecie. Natomiast
zgodnie z gromadzonymi przez Eurostat danymi, w 28 krajach
Unii Europejskiej corocznie umiera blisko 5 milionów osób, w tym
blisko 2 miliony z powodu chorób układu krążenia (38%).
Jak wynika z Raportu GUS, choroby układu
krążenia (ChUK) są także zdecydowanie największym zagrożeniem życia w Polsce, a tym samym
stanowią najważniejszą przyczynę umieralności.
Od szeregu lat blisko połowa wszystkich zgonów
w naszym kraju spowodowana jest ChUK. Przykładowo, w roku 2013 z przyczyn kardiologicznych
zmarło w Polsce ponad 177 tysięcy osób, co staAptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

nowiło 45,8% wszystkich zgonów, tj. na każde 100
tysięcy ludności kraju, 461 osób zmarło w wyniku
schorzeń układu krążenia. Szczególnie niepokojący
jest fakt, że nadwyżka umieralności w Polsce w stosunku do krajów UE dotyczy w większym stopniu
osób w młodym i średnim wieku, gdzie wskaźniki
umieralności w Polsce są około 2,5 raza wyższe niż
►
w krajach UE.
41

Wszechnica aptekarska

Wszechnica aptekarska
►

Obecnie, śmiertelność z powodu CVD wzrasta
wraz z wiekiem, szczególnie u mężczyzn i osób,
które zamieszkują środkową i wschodnią część Europy lub są imigrantami z Azji Południowej. Spośród ChUK najwięcej zgonów powoduje choroba
niedokrwienna serca (w tym zawał mięśnia sercowego) oraz choroby naczyń mózgowych. Niestety, prognozy nie napawają optymizmem. Według
szacunków dotyczących umieralności do roku 2050
można przypuszczać, że jeśli nie nastąpi istotna poprawa w przeciwdziałaniu chorobowości związanej
z układem krążenia, można spodziewać się zwiększenia liczby zgonów na skutek tej grupy przyczyn
i wzrostu ich udziału w liczbie zgonów ogółem,
co będzie miało zapewne również przełożenie na
całkowitą umieralność ludności.
Skąd takie zmiany i diametralny wzrost zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia?
Na podstawie wieloośrodkowych badań kliniczno-kontrolnych wyodrębniono grupę czynników
wpływających na istotny wzrost ryzyka zarówno
zachorowania, jak i zgonu z powodu ChUK. Wyniki badań INTER-HEART przeprowadzonych w 52
krajach wszystkich kontynentów z udziałem blisko
30 tysięcy osób, wskazują 6 głównych czynników
ryzyka:
• hiperlipidemia
• palenie
• nadciśnienie
• cukrzyca
• otyłość brzuszna
• czynniki psycho-socjalne
oraz 3 czynniki kardioprotekcyjne:
• spożycie warzyw i owoców
• niewielkie spożycie alkoholu
• regularna aktywność fizyczna.
Czynniki te derminowały aż 90% zachorowań na zawał serca wśród mężczyzn i 94% zachorowań wśród kobiet. Zależność taką stwierdzono
we wszystkich regionach świata zarówno u osób
młodych, jak i starszych. Jak wynika z powyższych
danych dieta ma bardzo duże znaczenie w profilaktyce chorób układu krążenia. Jest także bardzo
ważnym elementem, na który powinno zwracać się
uwagę podczas leczenia takowych schorzeń.
U podłoża rozwoju chorób serca i naczyń leży
zwykle miażdżyca tętnic. Według obowiązującej
definicji WHO z 1958 roku to zmienna kombina42

cja ognisk w błonie wewnętrznej ściany naczynia,
składających się z lipidów, węglowodanów złożonych, składników krwi oraz złogów fibryny i wapnia,
rozprzestrzeniających się w kierunku dośrodkowym.
Inaczej, to choroba metaboliczna, której istotą jest
wytwarzanie się wewnątrzkomórkowych i zewnątrzkomórkowych złogów cholesterolowych w błonie
wewnętrznej ściany tętnic, któremu towarzyszy
mnożenie się komórek mięśni gładkich, fragmentacja włókien sprężystych, zewnątrzkomórkowe odkładanie kolagenu, proteoglikanów i soli wapnia.
W rezultacie dochodzi do zwężenia światła naczynia i upośledzenia przepływu krwi, co prowadzi do
niedokrwienia tkanek i narządów.
Klinicznie objawy miażdżycy zależne są od
występowania zmian miażdżycowych. I tak, przy
miażdżycy mózgu występują bóle i zawroty głowy,
szum w uszach, bezsenność czy kłopoty z pamięcią,
częstokroć finalnie prowadzące do udaru mózgu.
Natomiast objawem zmian miażdżycowych w tętnicach kończyn są bóle kurczowe w łydkach czy
udach, końcowo zgorzel części kończyn dolnych.
Miażdżyca naczyń wieńcowych zaś objawia się niewydolnością wieńcową, zawałem serca
oraz innymi powikłaniami narządowymi. Głównym
czynnikiem patologicznym wpływającym na rozwój
miażdżycy są zaburzenia gospodarki lipidowej organizmu – hiperlipidemia.

dużą zawartością błonnika. Powinno się również
wprowadzić do diety mleko i jego przetwory
o obniżonej zawartości tłuszczu, przy jednoczesnym zwiększeniu spożycia olejów roślinnych oraz
roślinnych tłuszczów utwardzonych (produkowanych za pomocą technologii przeestryfikowanej).
Tu należy zaznaczyć, że według wspomnianych
powyżej zaleceń należy dążyć do jak największego ograniczenia spożycia tłuszczów trans. Najbardziej skuteczną metodą zmniejszenia ich spożycia
do < 1% łącznej wartości energetycznej pożywienia
jest unikanie spożycia produktów przygotowanych
z użyciem przetworzonych źródeł tłuszczów trans
(kwasy tłuszczowe trans produkowane są w czasie
wykorzystania technologii uwodornienia olejów roślinnych – tak powstaje blisko 80% dostępnych na
rynku produktów).
Spożycie tłuszczów powinno pochodzić
głównie ze źródeł MUFA (jednonienasycone kwasy tłuszczowe) oraz PUFA (wielonienasycone kwasy
tłuszczowe), zarówno z grupy omega-6, jak i omega-3. W zaleceniach widnieje informacja, iż spożycie tłuszczów nasyconych powinno kształtować się
na poziomie <10% łącznej wartości energetycznej
pożywienia, a w przypadku hipercholesterolemii

powinno zmniejszyć się do wartości <7%. Przy leczeniu dietetycznym miażdżycy należy także zwiększyć podaż w diecie ryb stanowiących m.in. źródło
kwasów z rodziny n-3 (w tym zaleca się spożywanie
dwóch porcji ryb tygodniowo - 140 g każda, z których przynajmniej jedna porcja to ryba tłusta.)
Konsumpcja cholesterolu powinna być
zmniejszona (<300 mg/d), głównie u pacjentów
z dużym jego stężeniem w osoczu. Dostarczanie
do organizmu około 2 g steroli/stanoli roślinnych
na dobę powoduje natomiast według rekomendacji
obniżenie stężenia cholesterolu ogółem oraz frakcji
LDL aż o 7-10%. Ważne jest również ostrożne podejście do węglowodanów – ich spożycie powinno
wynosić 45-55% łącznej wartości energetycznej pożywienia. Konsumpcja cukrów nie może natomiast
przekraczać 10% łącznej wartości energetycznej
pożywienia (oprócz naturalnych źródeł). Stąd też
wskazana jest dieta obfitująca w surowe warzywa
i owoce, orzechy, pełnoziarniste produkty zbożowe,
zapewniające prawidłową podaż błonnika (systematyczna, kształtująca się na poziomie 30 g/dobę)
i substancji o antyoksydacyjnym charakterze (jak
witamina C, beta-karoten, antocyjany, kwasy feno►
lowe, flawonoidy).

Ze względu na diagnostyczny charakter
wskaźników stężenia cholesterolu i/lub triacylogliceroli podzielono hiperlipidemię na trzy, dające
się sklasyfikować podjednostki:
• hipercholesterolemia
• hipertriacyloglicerydemia
• hiperlipidemia mieszana.
Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe (European Atherosclerosis Society EAS) w dokumencie
Wytyczne ESC/EAS dotyczącym leczenia zaburzeń
lipidowych w 2016 roku podaje szczegółowe zasady leczenia dietetycznego hiperlipoproteinemii.
Związane są one głównie z normalizacją masy ciała,
działając poprzez systematyczny wysiłek fizyczny
o umiarkowanej intensywności (30 minut dziennie).
Produktami zalecanymi do spożycia są artykuły cechujące się małą ilością tłuszczu i/lub
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Ważny jest także duży udział w codziennych
racjach pokarmowych olejów roślinnych wysokojakościowych stanowiących źródło witaminy E (najlepiej tych pochodzących z pierwszego tłoczenia
na zimno). Należy również podkreślić, że osoby
cierpiące na miażdżycę powinny w swoim jadłospisie uwzględnić większe ilości białka pochodzenia
roślinnego (np. suche nasiona roślin strączkowych).
Nie zaleca się natomiast spożywania podrobów,
słodyczy czy tzw. fast foodów.
Należy ograniczyć spożycie soli do <5g/dobę
głównie przez minimalizowanie spożycia artykułów konserwowanych przez dodanie soli. Ważne
jest także zmniejszenie podaży alkoholu (do <10
g/d u kobiet i <20 g/d u mężczyzn), a u pacjentów
u których stwierdzono hipertriglicerydemię - całkowite zaprzestanie picia alkoholu.
Potrawy należy przyrządzać metodą gotowania i duszenia z dodatkiem małej ilości oleju. Podczas przygotowywania posiłków z drobiu należy
zdejmować skórę, z innych zaś mięs - zewnętrzny
tłuszcz.
Choroba wieńcowa, niedokrwienna serca (ischaemic heart disease - IHD) w wysoko rozwiniętych krajach Europy jest główną przyczyną zgonów
i niepełnosprawności. Wynika ona z ograniczonego
dopływu krwi do mięśnia sercowego. Istotą jest
upośledzone ukrwienie mięśnia sercowego, które
jest spowodowane zmniejszeniem średnicy naczyń
wieńcowych, następstwem zaś jest niedotlenienie
mięśnia. Manifestacja kliniczna choroby obejmuje
swoim zasięgiem następujące zespoły chorobowe:
zawał mięśnia sercowego, dusznicę bolesną, przewlekłą IHD z niewydolnością serca i nagłą śmierć
sercową. Zalecenia żywieniowe dla osób cierpiących
na tę chorobę opierają się na podstawach powyżej
przytoczonej diety dla pacjentów z miażdżycą.
Nadciśnienie tętnicze (NT) to kolejna z dysfunkcji układu krążenia. Należy ona do najbardziej
rozpowszechnionych chorób na Ziemi. Szacuje się,
że co siódmy zgon na świecie wynika z powikłań
nadciśnienia. To elementarny czynnik ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, udaru i zgonu
z przyczyn sercowych. Dane literaturowe wskazują, że w Polsce prawie 1/3 społeczeństwa choruje
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na NT, co oznacza, że problem ten dotyczy około
10,45 milionów osób od 18 roku życia, gdzie 9,5
miliona to osoby w wieku 18–79 lat i 0,95 miliona to
osoby w wieku 80 lat i więcej. Co ciekawe, aż 30%
ludzi chorujących na nadciśnienie tętnicze nie wie
o swojej chorobie (stąd nazywane jest ono często
skrytym zabójcą).
Obecnie nadciśnienia tętnicze rozpoznaje się
przy wyniku przekraczającym 130/80 mm Hg. Za
ciśnienie normalne (optymalne) uznaje się wartości
<120/80 mm Hg, natomiast:
• 120–129/<80 mm Hg to podwyższone ciśnienie
tętnicze
• 130–139/80–89 mm Hg to nadciśnienie 1 stopnia
• nadciśnienie 2 stopnia obejmuje wartości ≥
140/90 mm Hg.
Na rozwój nadciśnienia tętniczego duży
wpływ mają czynniki środowiskowe (zwiększone
spożycie soli, otyłość, mała aktywność fizyczna, czy
stres psychiczny) i genetyczne (jak geny kodujące
różne składowe układu renina-angiotensyna-aldosteron, peptydy natriuretyczne oraz substancje
wytwarzane przez śródbłonek naczyniowy, układ
współczulny), zaburzające regulację fizjologiczną
ciśnienia tętniczego.
Ponadto w tym schorzeniu nieprawidłowa
dieta (podobnie jak w miażdżycy) jest jednym
z czynników usposabiających do jego rozwoju. Dlatego też zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2015) postępowanie
niefarmakologiczne polegające na zmianie stylu
życia i diety stanowi nieodzowny element terapii
nadciśnienia tętniczego i powinno zostać wdrożone
na pierwszej wizycie lekarskiej u wszystkich chorych
z podejrzeniem nadciśnienia tętniczego.

Pacjentom zaleca się spożywanie warzyw,
ubogotłuszczowych produktów mlecznych, błonnika, produktów pełnoziarnistych i białka ze źródeł
roślinnych, ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych i cholesterolu. Ponadto ważne jest konsumowanie świeżych owoców, tu jednak należy
pamiętać o zachowaniu ostrożności u pacjentów
z nadwagą i cukrzycą, ze względu na dużą zawartość węglowodanów. Podczas leczenia dietetycznego nadciśnienia tętniczego stosuje się dietę typu
śródziemnomorskiego, w tym spożywanie ryb co
najmniej dwa razy w tygodniu.
Istotne z punktu widzenia leczenia dietą wydaje się również unikanie pokarmów o dużej zawartości tłuszczów zwierzęcych. W leczeniu pierwotnego nadciśnienia zaleca się zmniejszenie energii
pochodzącej z tłuszczu do 30%. Udział energii
z kwasów nasyconych winien być <10%, a cholesterolu pokarmowego winno być mniej niż 300 mg/
dobę. Sprecyzowano również udział białka w pokryciu zapotrzebowania energetycznego w przypadku nadciśnienia. Mianowicie dobrze, by białko
stanowiło 10-12% energii, w tym białko zwierzęce
- 25%, a roślinne 75% ogółu energii z tegoż składnika. Należy pamiętać także, że nadmierne spożycie
soli może przyczynić się do oporności w leczeniu
nadciśnienia tętniczego. W krajach, gdzie zwyczajowo do potraw dodaje się dużo soli i ostrych przypraw jak Japonia czy kraje Dalekiego Wschodu ob-

serwuje się istotnie częstsze niż w innych rejonach
przypadki zachorowalności na nadciśnienie tętnicze, zawały serca czy udary mózgu. Ograniczenie
spożycia sodu (poprzez nie dosalanie potraw i nie
spożywanie produktów konserwowanych związkami sodu) do 75–100 mmol/dobę (4,35-5,8 g NaCl)
powoduje przeciętny spadek ciśnienia tętniczego
BP (blood pressure) o 2–8 mm Hg. Stąd też dieta
osób chorych na nadciśnienie tętnicze nie powinna
zawierać więcej niż 5 g soli kuchennej/dobę (≤ 85
mmol sodu). Sól można zastąpić łagodnymi przyprawami jak czosnek, majeranek, estragon, bazylia
czy zielona pietruszka.
W diecie nadciśnieniowca wyeliminować
powinno się kawę, mocną herbatę. Bardzo istotne z punktu widzenia zaleceń żywieniowych jest
również unikanie alkoholu, gdyż udowodniono, że
zwiększone spożycie alkoholu sprzyja częstszemu
występowaniu udarów oraz osłabia działanie leków hipotensyjnych. W przypadku gdy całkowite
wyeliminowanie alkoholu nie jest możliwe, należy
u mężczyzn dzienne spożycie ograniczyć do 20-30
g w przeliczeniu na czysty etanol, u kobiet natomiast kobiet dzienne spożycie ograniczyć do 10-20
g w przeliczeniu na czysty etanol. W diecie osoby
cierpiącej na nadciśnienie zalecane są więc pokarmy łatwostrawne, gotowane, duszone bez tłuszczu,
pieczone w folii, pergaminie, nie zalegające długo►
w żołądku.

Polega ono głównie na normalizacji nadmiernej masy ciała (w przypadku otyłości i/lub nadwagi). W kwestii diety, zaleca się zwiększenie spożycia
warzyw i innych pokarmów pochodzenia roślinnego
(4-5 porcji w ciągu dnia, 300-400 g dziennie). Bardzo ważna jest podaż produktów bogatych w potas, jak pomidory, banany, brzoskwinie, brukselka,
szpinak, czarne porzeczki, groch, fasola, soja (300
g w ciągu doby). Pamiętać również należy, że odpowiednia zawartość wapnia i magnezu w diecie
pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia tętniczego.
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Podsumowując należy zaakcentować fakt,
że wobec przemian, które zaszły na przestrzeni
wieków prowadzących finalnie do zmniejszenia
aktywności ruchowej, zmiany stylu życia na siedzący i coraz to gorszych nawyków żywieniowych
(nieprawidłowo zbilansowana dieta) jesteśmy wciąż
narażeni na wzrost zachorowalności na choroby
cywilizacyjne w tym choroby układu krążenia. Dotykają one nie tylko osób starszych, niestety coraz to
młodsi ludzie cierpią obecnie na tytułowe schorzenia, a nawet dostępne są wyniki badań, wskazujące
na fakt istnienia znamion miażdżycy u dzieci czy
nastolatków. Stąd też bardzo istotna jest prowadzona już we wczesnym dzieciństwie prewencja
pierwotna, podstawowa, dotycząca m.in. utrzymywania prawidłowej masy ciała, zdrowego żywienia
i rekreacyjnej aktywności fizycznej. Według zaleceń
dietetycznych dotyczących działań kardioprotekcyjnych zaleca się na przykład, by orzechy (niesolone)
w ilości około 30 g stanowiły stały element diety.
Także w Standardach postępowania dietetycznego
(2016) poleca się włączenie do codziennej diety 1-2
ząbków czosnku, ograniczenie podaży węglowodanów łatwo przyswajalnych, w tym głównie fruktozy
i sacharozy, nienasyconych kwasów tłuszczowych,
alkoholu, kofeiny i produktów z wysokim indeksem
glikemicznym.
Osoby cierpiące na schorzenia układu krążenia powinny podlegać kompleksowemu programowi prewencji wtórnej, łączącemu działania
prewencyjne, informacyjne z rehabilitacją kardiologiczną i leczeniem farmakologicznymi. Nie ulega
jednak wątpliwości, że niezależnie od etapu i pacjenta właśnie żywienie jest ważnym elementem
działań zapobiegawczych i terapeutycznych przy
chorobach układu krążenia. I tak trzeba pamiętać,
że żadna terapia czy też suplemenetacja nie zastąpi
racjonalnego żywienia czy zdrowego stylu życia
jako fundamentów prewencji i leczenia chor ób
układu krążenia. ■
mgr Kinga Stawarczyk
Zakład Botaniki,
Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii,
Uniwersytet Rzeszowski

mgr Michał Stawarczyk
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W Hiszpanii farmaceuta szpitalny
jest bliżej pacjenta
W listopadzie 2017 roku zdobyłam niezwykłe
doświadczenie zawodowe: wzięłam udział w miesięcznym stażu w aptece szpitalnej w Hiszpanii. Program staży zawodowych dla polskich farmaceutów
został zorganizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z hiszpańskim Stowarzyszeniem
Farmaceutów Szpitalnych (SEFH). Staż odbywał się
w szpitalu Uniwersyteckim Germans Trias i Pujol
w Badalonie. Miałam tam okazję poznać szczegóły
pracy hiszpańskich farmaceutów.

Szpital Uniwersytecki Germans Trias i Pujol, Badalona (1)

Organizacja pracy w hiszpańskiej aptece
szpitalnej nie odbiega zbytnio od organizacji pracy
w aptece polskiej. Zespołem farmaceutów zarządza
Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

kierownik, w aptece pracują farmaceuci specjaliści,
rezydenci (farmaceuci w trakcie 4 letniego stażu zawodowego), technicy farmacji oraz personel pomocniczy – w mojej aptece było to około 60 osób (na
800 pacjentów). Natomiast wiele obowiązków farmaceutów hiszpańskich w aptece szpitalnej znacząco
różni się od obowiązków polskich farmaceutów

Recepta elektroniczna
i system Unit Dose
Dużym ułatwieniem pracy jest powszechna
w Hiszpanii recepta elektroniczna. Farmaceuta ma
dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej
pacjenta:
• recepty szpitalnej;
• historii medycznej, diagnostyki oraz hospitalizacji;
• wyników badań;
• recepty domowej na której widnieją wszystkie
leki, zarówno przyjmowane stale jak i sporadycznie. Farmaceuta może nawet sprawdzić, czy jego
pacjent wykupuje przepisane leki, a co za tym
idzie - sprawdzić jego stosowanie się do zaleceń
lekarskich. Farmaceuta ma również możliwość
wysłania wiadomości do lekarza rodzinnego
►
w razie stwierdzenia nieprawidłowości.
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Dostęp do recepty elektronicznej pacjenta posiada cały zespół medyczny opiekujący się pacjentem: lekarz pierwszego kontaktu, lekarz specjalista,
lekarz ze szpitala, farmaceuta z apteki otwartej, farmaceuta szpitalny, pielęgniarka. Każdy z nich może
zapisać swoje notatki, obserwacje i uwagi widoczne
dla wszystkich specjalistów.
Jednym z podstawowych obowiązków farmaceuty w aptece szpitalnej jest sprawdzenie recepty szpitalnej pacjenta - jej poprawności formalnej
względem receptariusza szpitalnego, ale nie tylko
- farmaceuta dokonuje sprawdzenia leków pod kątem interakcji lekowych, sprawdza czy przepisane
leki uwzględniają funkcję nerek i aktualne poziomy
elektrolitów pacjenta. Przykładowo, gdyby lekarz
zlecił pacjentowi wlew z chlorkiem potasu, a poziom potasu w surowicy tego pacjenta wynosiłby 6
mmol/l, wówczas farmaceuta sprawdzający receptę
ma możliwość natychmiastowej reakcji – telefonu do
lekarza – aby uniknąć niebezpiecznej hiperkaliemii
(nadmiaru potasu we krwi).

Przeprowadzenie procesu koncyliacji wymaga od farmaceuty dużej wiedzy oraz umiejętności
klinicznych: znajomości patofizjologii chorób, ich
terapii, wytycznych dotyczących leczenia chorób
przewlekłych oraz dokładnego działania leku na
organizm.
Program koncyliacji lekowych to znakomity
przykład, w jaki sposób farmaceuta może wykorzystać swoją wiedzę w praktyce klinicznej.

Leki podzielone są na dawki jednostkowe oraz
wydawane są indywidualnie dla każdego pacjenta
w ilości potrzebnej na 24 godziny terapii. Pozwala to
na zmniejszenie zapasów leków w aptece szpitalnej
oraz ograniczenie ilości niewykorzystanych leków.

Pediatria

Robot ROWA „sam” przyjmuje leki do magazynu (2)

Stacja medyczna Pyxis. Wystarczy wybrać nazwę leku a system informatyczny otwiera odpowiednią szufladkę (2)

Zgodności lekowe
Farmaceuci w aptece szpitalnej realizują program koncyliacji lekowych. Koncyliacja lekowa, czyli
medication reconcilliation, jest akcją zainicjowaną
przez WHO, realizowaną poprzez narodowe resorty
zdrowia różnych krajów. Celem jest standaryzacja
bezpieczeństwa farmakoterapii podczas hospitalizacji i przez to podniesienie stanu bezpieczeństwa
pacjenta. Koncyliacja skutkuje ograniczeniem występowania działań niepożądanych, w szczególności
tych wynikających z błędów w ordynacji lekarskiej.
Istotą koncyliacji jest rozmowa farmaceuty
szpitalnego z pacjentem na oddziale. Podczas wywiadu farmaceuta pyta pacjenta jak zażywane są
leki, sprawdza czy to co mówi pacjent koresponduje
z elektroniczną receptą domową pacjenta. Następnie farmaceuta analizuje czy na recepcie szpitalnej
zostały uwzględnione wszystkie leki zażywane przez
pacjenta. W przypadku napotkania nieprawidłowości, które nie mają uzasadnienia klinicznego, farmaceuta kontaktuje się z lekarzem w celu wyjaśnienia
sytuacji.

Blistry z pojedynczymi tabletkami leku (2)

Na oddziałach leki są wydawane z wózków
transportowych unit dose, natomiast na oddziałach
intensywnej opieki medycznej z w pełni zautomatyzowanych stacji medycznych Pyxis.
Ramię robota ROWA układającego leki w magazynie (2)
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W zespole farmaceutów szpitalnych pracuje
specjalista farmacji pediatrycznej. Jego rolą jest zapewnienie, że pacjenci z oddziału pediatrycznego
otrzymają odpowiednie dawki leków, a noworodki
na oddziale intensywnej terapii odpowiednie ilości
płynów w zależności od masy ciała oraz wieku. Farmaceuta sprawdza każdy przepisany lek pod względem poprawności obliczonej dawki przez lekarza
(również pod względem wskazań, po zapoznaniu się
z historią choroby), a także zasadności przepisania.
Przykładowo farmaceuta musi wiedzieć, że ampicylinę w dawce 100mg/kg/dobę stosujemy tylko
w zakażeniach dróg moczowych, a w dawce 4 razy
większej w zapaleniu płuc. Na oddziale intensywnej
terapii noworodka farmaceuta oblicza dawki leków
(na przykład midazolamu, fentanylu czy dopaminy)
podawanych w systemie ciągłym przy pomocy pomp
infuzyjnych. Zapoznaje się z wynikami pacjenta,
a także zaproponowanym leczeniem. Uczestniczy
w spotkaniach z lekarzami, na których omawiany jest
szczegółowo każdy przypadek. Czynności te wykonuje na oddziale, co pozwala na aktywną współpracę z pozostałymi członkami zespołu medycznego.
Wielokrotnie byłam świadkiem sytuacji, gdzie lekarz
prosił farmaceutę o radę odnośnie leków. W przypadku wykrycia błędów w ordynacji lekarskiej farmaceuta niezwłocznie kontaktuje się z lekarzem.

Opieka farmaceutyczna
Pacjenci leczeni ambulatoryjnie, otrzymujący leki w ramach programów lekowych objęci są
opieką farmaceutyczną. Dotyczy to między innymi
pacjentów zarażonych wirusem HIV, wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C, otrzymujących leczenie
►
biologiczne w przebiegu RZS, łuszczycy, choroby
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Pierwsza edycja hiszpańskich staży już za nami
Celem pierwszej edycji Międzynarodowego Programu Staży zawodowych dla polskich farmaceutów organizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria była wymiana doświadczeń, nauka oraz budowa trwałych relacji zawodowych
polskiego środowiska farmaceutycznego z farmaceutami z zagranicy.
W 2017 roku w programie wzięło udział trzech zdolnych i ambitnych farmaceutów, którzy szkolili
się w hiszpańskich uniwersyteckich szpitalach referencyjnych - Hospital Universitario de Elche i Hospital German Trias i Pujol w Badalonie. Dzieląc się po powrocie ze stażu zdobytą wiedzą i cennym
doświadczeniem, wzbogacają polskie środowisko zawodowe oraz ugruntowują ważną pozycję farmaceuty
w systemie opieki zdrowotnej.

►

W aptece szpitalnej zostały wyznaczone gabinety do
przyjęć pacjentów przewlekle chorych (2).

Leśniewskiego Crohna, hipercholesterolemii rodzinnej, MS, leczonych erytropoetyną czy hormonem
wzrostu.
Każdy pacjent rozpoczynający lub zmieniający
leczenie otrzymuje leki od farmaceuty na wizycie
inicjującej. Na tej wizycie farmaceuta wyjaśnia pacjentowi:
• działanie leku;
• jak się zażywa lek, o jakiej porze dnia, czy z jedzeniem czy bez;
• jak się wstrzykuje lek w przypadku postaci leku
do wstrzyknięć podskórnych;
• jak się przechowuje lek;
• co zrobić jeśli zapomniało się o przyjęciu dawki;
• możliwe efekty niepożądane;
• interakcje leku.
Po wizycie pacjent dostaje wszystkie te informacje do domu w formie przejrzystej ulotki, dzięki
czemu wszystkie omówione aspekty terapii posiada
w formie pisemnej.
W Hiszpanii praca farmaceuty szpitalnego jest
postrzegana jako bardzo prestiżowa. Aby móc pracować w szpitalu nie wystarczy dyplom ukończenia
studiów farmaceutycznych. Po ukończeniu wydziału farmaceutycznego farmaceuci muszą zdać państwowy egzamin, obejmujący całość materiału ze
studiów. W zależności od wyniku, farmaceuta może
ubiegać się o pracę w wybranej aptece szpitalnej.
W większych szpitalach uniwersyteckich szansę na
pracę mają tylko najlepsi, dlatego też wśród młodych farmaceutów popularny jest tzw. “gap year”
- po studiach poświęcają cały rok na naukę do egzaminu.
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Farmaceuta uczy pacjenta jak prawidłowo używać
wstrzykiwacza (2)

W 2017 roku Program był realizowany przy wsparciu finansowym:

Międzynarodowy Program Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowany przez
Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
jest realizowany przy wsparciu finansowym:

Zespół farmaceutów Szpitala Uniwersyteckiego
w Badalonie (2)

Podsumowując moje spostrzeżenia uważam,
że polscy farmaceuci posiadają ogromną wiedzę teoretyczną, dorównującą farmaceutom hiszpańskim,
natomiast od farmaceutów hiszpańskich możemy
uczyć się, jak wykorzystać naszą wiedzę w praktyce,
żeby lepiej dbać o bezpieczeństwo farmakoterapii
polskiego pacjenta. ■

Dziękujemy!

mgr farm. Jagoda Jasińska

Katarzyna Gancarz,
Koordynator Projektu
e-mail : stazedlafarmaceutow@gmail.com
tel: 695-328-614; www.nia.org.pl

stażysta w Aptece szpitalnej
Hospital German Trias i Pujol w Badalonie
Bibliografia
1. http://www.hospitalgermanstrias.cat/es dostęp online 28.12.2017
2. Zdjęcie własne
Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018
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II Puchar Polski Farmaceutów
w Narciarstwie Alpejskim –

ISTEBNA 2018

27 stycznia br. narciarze z całej Polski zjechali
na Złoty Groń do Istebnej koło Wisły, gdzie odbyły
się zawody II Pucharu Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Organizatorem zawodów była
Śląska Izba Aptekarska oraz HURTAP. Patronat nad
zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski. Druga edycja Pucharu
Polski zgromadziła na starcie prawie 130 uczestników: farmaceutów, przyjaciół farmacji i dzieci, a także całą masę kibiców, którzy tego dnia zebrali się na
stoku Złoty Groń w Istebnej. ■
źródło informacji: http://hurtap.com.pl
Fotorelacja na stronie: www.aptekarzpolski.pl
Zdjęcia: Archiwum Hurtap SA
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„Najpiękniejsze Walce Świata” Kraków, 14.01.2018 r.
– fotorelacja

Samorządowy
peryskop
http://www.olsztyn.oia.org.pl
W miesiącu grudniu w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Izby
Lekarskiej odbyła się Konferencja
Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, która dotyczyła zasad etyki
zawodów zaufania publicznego w XXI w. Spotkanie
skupiało się na trzech głównych kierunkach: potrzeby stosowania zasad etyki przez zawody zaufania
publicznego; wspólnych zasad etycznych zawodów
zaufania publicznego; konsekwencje naruszenia
zasad etyki zawodowej. Konferencja zakończyła
się apelem do Posłów i Senatorów, aby podczas
zmieniania lub tworzenia aktów prawnych brali pod
uwagę zasady etyki obowiązujące zawody zaufania
publicznego.
OIA w Olsztynie zaprasza na aptekarski wieczór filmowy, tym razem, w lutym, planowany jest
film o miłości. Organizatorzy zapraszają farmaceutów także z osobami towarzyszącymi.

http://www.woia.pl
W styczniu Wlkp. Okręgowa Izba Aptekarska
oraz Sekcja Aptek Szpitalnych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zorganizowały Wielkopolskie Warsztaty Farmacji Szpitalnej. Dwudniowy pro54

Patronat medialny
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gram edukacyjny spotkał się z dużym zainteresowaniem i wysoką
oceną uczestniczących w nim farmaceutów szpitalnych. Są szanse,
że Warsztaty zapiszą się na trwałe
do w kalendarza spotkań organizowanych przez Wielkolpolską OIA.
Zgodnie z ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r., od dnia
1 czerwca 2018 r. obowiązywać będą wymagania
określone w FP XI 2017 r. na potrzeby członków
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej został
zakupiony egzemplarz Farmakopei Polskiej XI wraz
z wersją elektroniczną. Każdy z członków Izby może
skorzystać z tej publikacji w siedzibie Izby w godzinach jej czynności.

http://www.warszawa.oia.org.pl
25 stycznia
2018 r. Warszawska OIA
zorganizowała zebranie
kierowników aptek ogólnodostępnych w trakcie
którego mgr farm. Michał Byliniak – Prezesa ORA
w Warszawie przedstawił najnowsze propozycje
►
zmian w przepisach oraz bieżące informacje i ko55

Panorama samorządu
►

munikaty. W trakcie spotkania wygłoszono wykład
nt. „Naturalne antyoksydanty oraz ich rola w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” – wykładowcą była
p. Małgorzata Klimunt (mgr rehabilitacji ruchowej
– AWF Kraków, absolwentka studiów „Zarządzanie
w ochronie zdrowia”- Śląski Uniwersytet Medyczny
w Zabrzu, wieloletni pracownik firm farmaceutycznych oraz firm produkujących suplementy diety).

http://www.goia.org.pl
W dniu 19 stycznia br. Gdańska
OIA była współorganizatorem warsztatów szkoleniowych Nadciśnienie i nebulizacja – Farmaceuta wobec głównych wyzwań XXI wieku!

http://www.dia.com.pl
Dolnośląska OIA przypomina
o obowiązku wypełnienia sprawozdania o odpadach za rok 2017 r.
Sprawozdanie należy złożyć do 15
marca br.

http://www.oia.lodz.pl
Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi informuje, że
podjęła decyzję o kontynuowaniu umowy ubezpieczenia zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. na rzecz członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w zakresie OC
w okresie od 1 lutego 2018 roku do 31 stycznia 2019
roku. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone
osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
OIA w Łodzi przyznaje cyklicznie tytuł ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL ZAWODU APTEKARZA, który jest
zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym w uznaniu
zasług za działalność włożoną w kształcenie aptekarzy. OIA przypomina o możliwości składania kandydatur do tego wyróżnienia. Wniosek o przyznanie
wyróżnienia może być złożony do Przewodniczącego Kapituły w formie pisemnej w terminie do 1
miesiąca przed terminem Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, który
został zaplanowany na dzień 3 marca 2018 roku.
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Historia farmacji – Aptekarskie tradycje
http://www.czestochowa.oia.org.pl
Stosownie do treści art. 40a ust
1 ustawy z dn. 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, począwszy
od dnia 1 stycznia 2018 r. każdy
przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego (a zatem również prowadzący aptekę), w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce jest obowiązany pobrać
opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę
na zakupy z tworzywa sztucznego. Na portalu OIA
można przeczytać wyjaśnienie radcy prawnego izby
na temat opłaty recyklingowej.

http://katowice.oia.pl
Śląska OIA zachęca do lektury
książki, która ukazała się w listopadzie 2017 r. pt. „Zioła w medycynie. Choroby układu oddechowego”. Publikacja powstała dzięki
współpracy dwóch badaczy - prof. Ilony Kaczmarczyk-Sedlak oraz mgr. Arkadiusza Ciołkowskiego. To
druga publikacja z cyklu „Zioła w medycynie”, która
jest doskonałym przewodnikiem po terapiach uzupełniających oraz merytoryczną podstawą do leczenia
objawów chorobowych, fitoterapii schorzeń o łagodnym przebiegu i chorób przewlekłych. Książki można
nabyć w księgarni wysyłkowej PZWL Wydawnictwo
Lekarskie www.pzwl.pl

http://www.oia.krakow.pl
Na stronie internetowej Izby pojawiło się zaproszenie skierowane
do farmaceutów oraz ich rodziny
na II Pielgrzymkę Krakowskich Farmaceutów. Jak napisali organizatorzy: Tym razem ruszamy w kierunku Portugalii. Będzie okazja przejść
kilka odcinków szlakiem Św. Jakuba. Dotrzemy aż
do Santiago de Compostella. Na naszym szlaku nie
zabraknie też sanktuarium w Fatimie. Więcej szczegółów na stronie Izby. ■
oprac. dr Tomasz Baj
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XII Przegląd
Prac Magisterskich
z zakresu Historii Farmacji
W obecnej dobie, gdy możliwości pracy i życia w tempie dotychczas niespotykanym w przebiegu dziejów, skłaniają raczej do
obserwacji teraźniejszości i prognozowania przyszłości, rzadkie
są przypadki „powrotu” do przeszłości. Nawet te, z których wynikałaby nauka dla obecnych i przyszłych pokoleń. Takimi wyjątkami
są prace magisterskie, którym to
wysiłkiem wieńczone są pięcioletnie studia na uniwersytetach medycznych, przygotowane w obszarze historii farmacji.
Trudno w krótkim omówieniu poddać analizie przebieg
przygotowania adepta sztuki
farmaceutycznej na przestrzeni
dziejów, niemniej jednak w ciągu ostatniego ćwierć tysiąclecia
nastąpiła zmiana radykalna, od
kształcenia czeladniczego u boku
mistrza do edukacji akademickiej,
na najwyższym poziomie, porównywalnym do najwyższych osiągnięć naukowych. A jednak związek
między uczniem a mistrzem wyraźnie widoczny był na kolejnym,
Corocznym Przeglądzie Prac Magisterskich z zakresu Historii Farmacji, którego XII edycja odbyła
się 12 stycznia bieżącego roku
w Warszawie.
Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

Przegląd ten, z punktu widzenia farmaceuty, utożsamiającego się z pokoleniami aptekarzy,
stawiającymi perfekcyjne przygotowanie preparatów leczniczych,
stosowanych w wielu niedomaganiach zdrowotnych ponad codzienną, rutynową pracę zawodową, jest zawsze ciekawy, ponieważ
daje możliwość zapoznania się
z zainteresowaniami młodych ludzi, którzy nie odcinają swej przyszłości od korzeni zawodu. Tak też
było podczas ostatniego przeglądu. Do oceny grona naukowego,
w skład którego wchodzili profesor dr hab. Halina Lichocka, Kierownik Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki
Polskiej Akademii Nauk, dr hab.
Anna Trojanowska, prof. PAN – Instytut Historii Nauki PAN oraz Honorowy Przewodniczący Zespołu
Sekcji Historii Farmacji PTFarm.
dr Jan Majewski, przedstawiono trzy prace magisterskie, które
powstały w 2017 r. na Wydziałach
Farmaceutycznych w Bydgoszczy
i Wrocławiu. Dwie z nich przedstawiały przebieg „zakorzeniania się” na ziemiach polskich, idei
szczepień profilaktycznych, przeciwko ospie prawdziwej i gruźlicy. Trzecia praca omawiała historię
wprowadzania do praktyki lekar-

skiej leków przeciwdepresyjnych
na przestrzeni dziejów.
Idea zapobiegania chorobom, przede wszystkim tym, które zagrażały dużym populacjom,
została wprowadzana już w starożytnych Chinach. Taką, niejako
modelową, chorobą wirusową, była ospa, która przynosiła nie tylko
przypadki śmiertelne, ale również
inne niepożądane skutki (chociażby oszpecenie), co skłaniało do
poszukiwań zabezpieczeń. Obydwie prace, w zasadniczej części.
odnosiły się do początku szczepień ochronnych, wprowadzanych z niemałym trudem w końcu XVIII wieku przez lekarza angielskiego, Edwarda Jennera. Wiedza o szczepieniach ochronnych
rozprzestrzeniona w krajach europejskich a następnie na terenie
wszystkich kontynentów sprawiła,
że Światowa Organizacja Zdrowia
uznała ospę prawdziwą za chorobę eradykowaną w 1980 r. Autorki podkreśliły też rolę polskiego
lekarza z przełomu XVIII i XIX w.,
Augusta Hiacynta Dziarkowskiego w propagowaniu takich szczepień w Polsce. Praca z wrocławskiego ośrodka dała dodatkowo
porównanie historii zapoczątko►
wania szczepień ochronnych prze57
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ciw dwóm niebezpiecznym chorobom, ospie prawdziwej, i coraz
bardziej rozprzestrzeniającej się
na terenie industrializowanych
w XIX w. miast, gruźlicy. Odkrywcą
czynnika (prątka gruźlicy), przyczyniającego się do zachorowania
na tę niebezpieczną chorobę, był
Robert Koch. On też poszukiwał
szczepionki i odkrył tzw. tuberkulinę, nad którą badania rozszerzył
i nadał nazwę Odo Bujwid, polski bakteriolog. Polskim również
akcentem w życiu R. Kocha, była
jego praca zawodowa w Wolsztynie, gdzie dzisiaj jest muzeum poświęcone temu badaczowi.
Trzecia praca prezentowała
chronologię odkrywanych i sukcesywnie wprowadzanych do praktyki lekarskiej, preparatów wykorzystywanych do leczenia, a może
tylko do łagodzenia objawów, depresji, choroby znanej od wieków,
a wielokrotnie lekceważonej, chociaż przyczyniającej wielu cierpień
chorym.
Wszystkie trzy prace były
bardzo ciekawe i ciekawie przygotowane do prezentacji, gratulacje należą się opiekunom naukowym młodych magistrów.
Przedstawienie ich treści nastąpiło w obecności członków Zespołu
Sekcji Historii Farmacji, czyli osób,
które zajmują się dziejami zawodu, niejako na co dzień. Z punktu widzenia historyków, mających
wiedzę o całości przebiegu procesów historycznych, należy podziwiać pewność, z jaką przygotowane założenia prac zostały
zademonstrowane. Gdyby młode
farmaceutki w dalszym ciągu swej
kariery zawodowej, rozwijały zainteresowania historyczne, można byłoby z optymizmem patrzeć
na perspektywy zawodu, który in-
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spirację przyszłości czerpie z jego
przeszłości.
•

•

•

Dominika Żmich Szczepienia
przeciw ospie wczoraj i dziś
(opiekun naukowy prof. dr
hab. Walentyna Korpalska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. L. Rydygiera Bydgoszcz)
Daria Klabun Rozwój farmakoterapii w leczeniu depresji (opiekun naukowy prof.
dr hab. Walentyna Korpalska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. L. Rydygiera Bydgoszcz)
Anna Adamowicz Szczepienia przeciw ospie prawdziwej
i przeciw gruźlicy w opiniach
lekarzy polskich w świetle
wybranych tytułów polskiego czasopiśmiennictwa lekar-

skiego 1800-1900 (opiekun
naukowy prof, dr hab. Bożena Płonka-Syroka Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im.
Piastów Śląskich Wrocław)
Uczestniczki Przeglądu, za
swój wysiłek zostały wynagrodzone wieloma wydawnictwami
z zakresu historii farmacji, których
sponsorami byli Muzeum Farmacji w Krakowie, Polska Grupa Farmaceutyczna oraz Wydawnictwo
Kontekst z Poznania a także Kalendarzami na rok 2018, wydanymi przez „Farmapres”.
Organizatorami Przeglądu
byli: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Zespół Sekcji Historii Farmacji oraz Instytut Historii
Nauki im. Ludwika i Aleksandra
Birkenmajerów Polska Akademia
Nauk. ■
dr Lidia Maria Czyż

Organizator:
Sekcja Historii Farmacji Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego.
Kontakt:
Jerzy Waliszewski tel. 505 040 559, mail: shfstargard2018@gmail.com
Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

APTEKARZ
STANISŁAW WOLSKI
PIERWSZYM POLSKIM
BURMISTRZEM W LUBAWIE

W

ażną datą w historii
Lubawy jest 19 styczeń
1920 roku. Tego dnia
ostatecznie opuściły Lubawę stacjonujące tam wojska niemieckie.
Wprawdzie Polska po 123 latach
odzyskała niepodległość w 1918
roku, ale dopiero postanowienia
traktatu wersalskiego z 12 czerwca 1919 roku zdecydowały o losach Pomorza, w tym dotyczyło to
Lubawy. Traktat uprawomocnił się
10 stycznia 1920 roku, a już kilka
dni później 17 stycznia Stanisław
Wolski przejął władzę administracyjną od ostatniego niemieckiego
burmistrza Lubawy Oskara Kude.
Lubawa wróciła do Polski i od
pierwszych dni sprawnie przystąpiono do organizowania polskich
struktur władzy w mieście.
Stanisław Wolski pierwszy
polski Burmistrz Lubawy dnia 19
stycznia 1920 roku uroczyście
witał wkraczających do Lubawy
żołnierzy wojska polskiego II batalionu 47 pułku piechoty Strzelców Kresowych armii gen. Józefa
Hallera, którymi dowodził podporucznik J. Ptaszek. To właśnie
Burmistrzowi Stanisławowi Wolskiemu oraz księdzu Alfonsowi
Mańkowskiemu ze Złotowa przypadł zaszczyt witania polskich żołnierzy i przemawiania do ludności
również zgromadzonej na rynku
lubawskim. Członkowie miejscowego Towarzystwa Gimnastycz-
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nego „Sokół” brali udział w zapewnieniu porządku podczas tej
uroczystości. Burmistrz Stanisław
Wolski tak sam potem opisuje to
wydarzenie:
”A teraz poważnie wkracza
na Rynek cały batalion wojska
polskiego - II baon 47 pułku piechoty Strzelców Kresowych w niebieskich mundurach hallerowskich
w pełnym uzbrojeniu. Obszerny
Rynek zaledwie pomieścić może
wojsko i tłumy rozentuzjazmowanego ludu”.
Tradycją stało się już, że
w rocznicę tak ważnego wydarzenia, wyzwolenia Lubawy odprawiana jest w kościele uroczysta
msza św. Nabożeństwo dnia 19
stycznia 2018 roku w lubawskiej
farze w tym roku uświetniła również obecność pocztów sztandarowych, była młodzież szkół oraz
przedstawiciele władz miasta
i gminy.
Aptekarz Stanisław Wolski
jako Burmistrz Lubawy jest osobą, która w historii Lubawy ma
swoje ważne miejsce. Jego zasługi w walce o polskość miasta
i jego rozwój są wysoko oceniane
bo wiadomo, że najtrudniejsze
były pierwsze miesiące działania
a zwłaszcza konieczność właściwego i prawidłowego ukierunkowania zmian na odzyskanych ziemiach polskich. Stanisław Wolski
posiadał takie umiejętności. Nale-

żał do aktywnych organizatorów
życia społecznego i kulturalnego
mieszkańców. Był również autorem wielu artykułów o treści społecznej, które ukazywały się w codziennej prasie lokalnej.
Stanisław Wolski jako aptekarz był związany z Lubawą od
1915 roku, gdzie posiadał własną
aptekę „Pod Orłem”, która mieściła się przy ul. Rynek 41. Z biegiem
czasu apteka stała się ośrodkiem
polskiego życia politycznego
w mieście. W mieszkaniu Wolskiego odbywały się zebrania, na których gromadzili się polscy patrioci
z tamtego rejonu.
Stanisław Wolski zmarł 1
grudnia 1952 roku w Lubawie
i został tam pochowany na cmentarzu komunalnym.
W zbiorach Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie po Stanisławie
Wolskim, aptekarzu i pierwszym
w niepodległej Polsce Burmistrzu
Lubawy jako pamiątka jest odznaka Związku Weteranów Powstań
Narodowych RP 1914-1919.
Mieszkańcy Lubawy, po
latach, w dowód wdzięczności
podjęli dnia 27 marca 2013 roku
podczas XXIII Sesji zwyczajnej
Rady Miasta Uchwałę w sprawie
nadania nazwy ulicy Stanisława
Wolskiego w mieście Lubawa. ■
mgr farm. Janina Murawska
Olsztyn
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Test wiedzy.

Sprawdź
co zapamiętałeś!
❶ Takrolimus:

A. jest wskazany w profilaktyce odrzucania przeszczepu
B. hamuje zależne od wapnia kaskady przenoszenia sygnałów
C. jest stosowany miejscowo w atopowym zapaleniu skóry
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

❷ „Efektem Pollyanny”:

A. polega na maskowaniu lęku poprzez zachowania agresywne
B. oznacza, że dobrą relację można zbudować
jedynie, jeśli startowe podejście do drugiego
człowieka będzie bazować na przekonaniu,
że nie jesteśmy względem siebie ani lepsi, ani
gorsi
C. polega na dążeniu człowieka do uszczęśliwienia całego otoczenia i niedopuszczaniu do
siebie negatywnych przeżyć
D. zakłada, że największą korzyść odnosimy postępując tak, jakbyśmy chcieli, aby inni również postępowali

❸ Farmakopea jest opracowywana i wydawana

przez:
A. Naczelną Izbę Aptekarską
B. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
C. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
D. Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych

❹

Metoda papierowej torby (brown-bag review) polega na tym, że:
A. pacjent przynosi do apteki wszystkie swoje
leku lub fragmenty opakowań
B. farmaceuta razem z pacjentem segregują leki
zażywane odrzucając do jednej z nich leki,
których nie powinien zażywać
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Odpowiedzi
C. pacjent przynosi do apteki listę (spisaną na
formularzu lub dowolnej kartce papieru) zażywanych przez siebie leków
D. farmaceuta analizuje leki przyjmowane przez
chorego na podstawie tzw. „koszyka” lub „torebki” – czyli historii zakupów

❺ Alkohol w diecie nadciśnieniowca jest:

A. wskazany w niewielkich ilościach
B. zakazany, chorzy powinni zachować całkowitą
abstynencję
C. przeciwwskazany, ponieważ sprzyja częstszemu występowaniu udarów oraz osłabia działanie leków hipotensyjnych
D. zależy to od płci chorego

❻

Oczyszczenie rany i rozpuszczenie tkanki
martwiczej to cele terapeutyczne w przypadku rany:
A. „czarnej”
B. „żółtej”
C. „czerwonej”
D. „różowej”

❼ Do czynników ryzyka rozwoju odleżyn zalicza się:
A. ucisk i zmniejsza miejscowy przepływ krwi
B. wyniszczenie organizmu
C. stosowanie niektórych leków
D. wszystkie odpowiedzi są poprawne

❽ Aby prawidłowo wykonać rozcieńczenie etanolu wodą należy skorzystać z:
A. wykazu dawek dla etanolu 96 stopniowego
B. odpowiedniej monografii narodowej
C. tabeli alkoholometrycznej
D. suplementu do FP XI
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Pytanie 1.

Prawidłowa odpowiedź: D. Takrolimus jest wskazany w profilaktyce odrzucania
przeszczepu u dorosłych. Miejscowo bywa
stosowany w leczeniu umiarkowanych i ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry, kiedy
leczenie konwencjonalne jest nieskuteczne lub
nietolerowane. Na poziomie molekularnym
takrolimus hamuje kalcyneurynę, co prowadzi
do zależnego od wapnia zahamowania dróg
przesyłania sygnału dla komórek T, zapobiegając w ten sposób transkrypcji i aktywacji
genów cytokin.

Pytanie 2.

Prawidłowa odpowiedź: C. Próba
uszczęśliwienia całego otoczenia nazwana
została efektem Pollyanny. Zjawisko to zostało opisane w 1978 roku przez, a jego nazwa
nawiązuje do bohaterki powieści Eleanor
H. Porter, na podstawie której powstał film
w reżyserii Davida Swifta (1960). Z psychologicznego punktu widzenia zachowanie to nosi
znamiona patologicznego.

Pytanie 3.

Prawidłowa odpowiedź: B. Jest opracowywana i wydawana przez Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Pytanie 4.

Metoda papierowej torby (brown-bag review) polega na tym, że farmaceuta
prosi pacjenta o przyniesienie swoich leków do
apteki. Stwarza to możliwość przeglądnięcia
leków pacjenta pod kątem odpowiedniego
przechowywania. Pacjent może też przynieść
fragmenty opakowań.

Pytanie 5.

Prawidłowa odpowiedź: C. W diecie
nadciśnieniowca wskazane jest unikanie alkoholu, gdyż udowodniono, że zwiększone
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spożycie alkoholu sprzyja częstszemu występowaniu udarów oraz osłabia działanie leków
hipotensyjnych. W przypadku gdy całkowite
wyeliminowanie alkoholu nie jest możliwe, należy u mężczyzn dzienne spożycie ograniczyć
do 20-30 g w przeliczeniu na czysty etanol,
u kobiet natomiast kobiet dzienne spożycie
ograniczyć do 10-20 g w przeliczeniu na czysty
etanol.

Pytanie 6. Prawidłowa odpowiedź: A. Rana tzw.

„czarna” stanowi zazwyczaj najbardziej zaawansowane stadium rozwoju odleżyny. Jest
to rana gruba twarda, pokryta czarną warstwą
tkanki martwiczej. Celem leczenia jest oczyszczenie rany i rozpuszczenie tkanki martwiczej
– chirurgiczne, z użyciem okładów z antyseptyku, maści enzymatycznej, bądź biochirurgiczne
z użyciem larw muchy Lucilla sericata.

Pytanie 7. Prawidłowa odpowiedź: D. U osoby

chorej unieruchomionej, ucisk ciała na podłoże
zmniejsza miejscowy przepływ krwi, co z kolei
prowadzi do niedostatecznego ukrwienia i odżywienia tkanek oraz skutkuje wytworzeniem
się stanu zapalnego, martwicy i pojawienia się
odleżyn. Sterydo- lub chemioterapia a także
ogólny stan organizmu chorego – odżywienie,
dieta czy wyniszczenie mogą stanowić czynniki
ryzyka rozwoju odleżyn.

Pytanie 8. Prawidłowa odpowiedź: C. Sporządza-

jąc lek recepturowy, w skład którego wchodzi
roztwór etanolu, należy sprawdzić jaki etanol
jest farmakopealny, następnie dokonać odpowiednich obliczeń, korzystając z gęstości
względnej i używając tabel alkoholometrycznych.
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Barometr rynku aptecznego
Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Grudzień 2017:
Rynek apteczny

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2016

w grudniu 2017 gorzej
niż rok wcześniej (-3,4%).
Wzrost względem listopada br. (+3,1%)
Rynek apteczny w grudniu 2017 r. zanotował sprzedaż na
poziomie ponad 2 839 mln PLN. Jest to o blisko 98,5 mln PLN
(-3,4%) mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Natomiast w porównaniu do listopada 2017 wartość sprzedaży
zwiększyła się o 85,62 mln PLN (+3,11%).
Wartość sprzedaży rynku aptecznego w 2017
roku wyniosła blisko 32 992 mln PLN, 1 260 mln
więcej niż w 2016 roku. Rynek osiągnął wzrost blisko
4% w tym okresie.

Statystyczna apteka
W grudniu 2017 r. wartość sprzedaży dla statystycznej apteki wyniosła 188 tys. PLN. Średnia wartość przypadająca na aptekę była o 9 tys. mniejsza
od wartości w analogicznym okresie poprzedniego
roku. W porównaniu do listopada wartość sprzedaży
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wzrosła. W grudniu statystyczna apteka sprzedała
o 5,5 tys. PLN więcej (+3%) niż w poprzednim miesiącu.
Średnia cena produktów sprzedawanych
w aptekach w grudniu 2017 r. wyniosła 19,02 PLN.
Średnia cena produktów sprzedawanych w aptece
w porównaniu do grudnia 2016 r. wzrosła o 8,19%,
a wobec poprzedniego miesiąca była większa
o 0,4%. Największy wzrost procentowy cen względem poprzedniego roku miał miejsce w segmencie
sprzedaży odręcznej (+9,8%). Wzrost cen może wynikać z malejącego popytu, rynek apteczny w grudniu 2017 w porównaniu do grudnia 2016 wartościoAptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2016

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

►
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Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta na opakowanie w statystycznej aptece
i porównanie do roku 2016

wo i ilościowo spada, a rosną ceny zakupu produktów przez apteki. W tego typu sytuacji podnoszenie
cen – w celu redukcji strat na marży – można uznać
za proces rynkowo naturalny.
Marża apteczna w grudniu wyniosła 24,68%
i była o 0,58 pp. mniejsza od marży z analogicznego okresu poprzedniego roku. Względem listopada
2017 marża się zmniejszyła o 0,14 pp.

Pacjent
W grudniu 2017 r. statystyczną aptekę odwiedziło średnio 3 570 pacjentów. To o 7,75% mniej niż
w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do
poprzedniego miesiąca liczba pacjentów wzrosła
o 4,08%.
Średnia wartość sprzedaży przypadająca na
pacjenta wyniosła w grudniu 2017 r. 52,66 PLN i była
o 3,45% wyższa niż w grudniu 2016 roku (50,90
PLN). Natomiast względem listopada (53,21 PLN)
wartość ta uległa zmniejszeniu o 1,03%.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane w grudniu wyniósł 29,47%. Wskaźnik
ten był większy o 2,55 pp. niż w listopadzie 2017.
Udział pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był o 0,01 pp. mniejszy niż w analogicznym
miesiącu 2016 roku. W grudniu pacjenci wydali na
leki refundowane 293,46 mln PLN, tj. o 31,38 mln
PLN więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 5,01 mln
PLN mniej niż w grudniu 2016 r.
W grudniu pacjenci zapłacili 75,27% z 2 839
mln PLN, kwoty stanowiącej całkowitą wartość
sprzedaży w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja ze strony Państwa). Względem poprzedniego miesiąca udział ten wzrósł o 1,09 pp., a wartościowo wydatki pacjentów zwiększyły się wobec
poprzedniego miesiąca o 94,59 mln PLN. W grudniu
pacjenci wydali na wszystkie produkty lecznicze zakupione w aptekach 2 137,09 mln PLN. To o 86,83
mln PLN mniej niż w analogicznym okresie 2016 r.
Udział pacjentów w zapłacie za leki był o 0,43 pp.
mniejszy od udziału z grudnia 2016 r. ■
Błażej Górniak
PEX PharmaSequence
(dawniej PharmaExpert i Sequence)
Materiał prasowy
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rejestracje i nowości na rynku
Nowe rejestracjeNoweUE

Grudzień 2017

W grudniu 2017 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 1 decyzję o dopuszczeniu do obrotu nowego produktu leczniczego przeznaczonego do stosowania u ludzi. Dotyczy ona 1 substancji
czynnej już stosowanej w lecznictwie. Produkt omówiono w ramach klasy
ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatu z uwzględnieniem
wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy; L04AD – Inhibitory kalcyneuryny
Tacrolimus: Tacforius (Teva) to 8. zarejestrowana
marka takrolimusu. Na rynku pojawiło się dotychczas 6 leków: Advagraf (Astellas), Prograf (Astellas), od czerwca 2011 Taliximun (PharmaSwiss),
od lipca 2011 Tacni (Teva), od września 2011 Cidimus (Sandoz) i od grudnia 2015 Envarsus (Chiesi).
Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży: Modigraf
(Astellas).
Tacforius jest wskazany w profilaktyce odrzucania
przeszczepu u dorosłych biorców allogenicznego
przeszczepu nerki lub wątroby oraz w leczeniu
w przypadku odrzucania allogenicznego przeszczepu opornego na leczenie innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi u dorosłych
pacjentów.
Wydaje się, że na poziomie molekularnym w działaniu takrolimusu pośredniczy wiązanie z białkiem
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cytozolu (FKBP12), odpowiedzialne za wewnątrzkomórkową kumulację leku. Kompleks FKBP12-takrolimus swoiście i kompetycyjnie wiąże się z kalcyneuryną i hamuje ją, co prowadzi do zależnego
od wapnia zahamowania dróg przesyłania sygnału
dla komórek T, zapobiegając w ten sposób transkrypcji i aktywacji genów cytokin. W szczególności takrolimus hamuje tworzenie się cytotoksycznych limfocytów, które są głównie odpowiedzialne
za odrzucanie przeszczepu. Takrolimus hamuje aktywację komórek T i proliferację komórek B
zależną od wspomagających komórek T, a także
tworzenie się limfokin (takich jak interleukiny-2, -3
oraz γ-interferon) oraz ekspresję receptora interleukiny-2.
2018-01-11
Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and
DDD assignment 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for human use”; “Community list of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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NOWOŚCI NA RYNKU
– Grudzień 2017

W grudniu 2017 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostały wprowadzone 22 nowe marki produktów
leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

A05AA

Nazwa międzynarodowa

Chenodeoxycholic acid

Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data
1. rejestracji/zmiany

Chenodeoxycholic
Leadiant
acid Leadiant

UE 04.2017
Chenodeoxycholic
acid Sigma-Tau,
zm. 05.2017
Chenodeoxycholic
acid Leadiant

A05AX

Aloe folii extractum
+ boldine + Fumariae
herbae extractum

Travisto Activ

Aflofarm

PL 04.2000
Boldovera*, zm.
09.2016 Travisto
Activ

C09BB07

Ramipril + amlodipine

Rimal

Polpharma

PL 03.2017

C10AA

Rosuvastatin

Rosugen

Generics

PL 11.2011

D07CC

Betamethasone
+ fusidic acid

Dermisil

Polpharma

G03DA

Progesterone

Cyclogest

Actavis

PL 03.2017
PL 07.2016
Progesterone
Goodlife Fertility*,
zm. 04.2017
Progesterone
Besins

PL 12.2016

G03DA

Progesterone

Progesterone
Besins

Besins

J05AF

Tenofovir disoproxil

Tenofovir
disoproxil Accord

Accord
Healthcare

PL 05.2017

J05AG

Nevirapine

Accord
Nevirapine Accord
Healthcare

PL 09.2017

J05AX

Inosine pranobex

Neotac
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M01AE

Ibuprofen

Babyfen

Dr. Max

PL 07.2016
Ibuprofen AlkaloidInt, zm. 05.2017
Babyfen

N01BB20

Lidocaine + prilocaine

Motti

Polpharma

PL 10.2016

N02CC

Frovatriptan

Migard

Menarini

PL 04.2005

Apotex

PL 03.2008
Betahistyna
Euroleki, zm.
09.2009 Marbeta,
zm. 05.2014
ApoBetina

N07CA

Betahistine

ApoBetina

R03AK07

Formoterol + budesonide

Duoresp Spiromax Teva

R05CA

Hederae folii extractum +
Bronchipret TE
Thymi herbae extractum

R05CB

Acetylcysteine

Muccosinal

Dr. Max

PL 03.2017

R05DB

Butamirate

Maxipulmon

Aflofarm

PL 11.2017

Bionorica

UE 04.2014
PL 10.2016

S01AE

Levofloxacin

Levomer

Adamed

PL 12.2016
Levofloxacin
Adamed, zm.
06.2017 Levomer

S01EC

Dorzolamide

Vizidor

PharmaSwiss

PL 01.2017

S01ED51

Timolol + dorzolamide

Nodofree Combi

Polfa Warszawa

PL 08.2017

S01EE

Bimatoprost

Bimifree

Polfa Warszawa

PL 06.2017

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

Ponadto w grudniu 2017 r. wprowadzono do
sprzedaży 3 nowe wersje marek już obecnych na
rynku:
• R05CB, acetylcysteine, ACC Optima Active
(Sandoz), PL 07.2017;
• M01AE, ibuprofen, Ibuprom dla dzieci (US
Pharmacia), PL 04.2015;
• M01AE, ibuprofen, Ibuprom dla dzieci forte
(US Pharmacia), PL 04.2015.
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A05 – Leczenie chorób dróg żółciowych i wątroby;
A05A - Leczenie chorób dróg żółciowych;
A05AA – Preparaty kwasów żółciowych
A05AX – Inne środki stosowane w chorobach
dróg żółciowych
Aptekarz Polski, 137 (115e) styczeń 2018

C – Układ sercowo-naczyniowy
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09B - Inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach; C09BB - Inhibitory
konwertazy angiotensyny w połączeniach
z blokerami kanału wapniowego; C09BB07 –
Ramipryl i amlodypina
C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów;
C10A - Środki wpływające na stężenie lipidów, leki proste; C10AA – Inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu A
D – Leki stosowane w dermatologii
D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; D07C – Kortykosteroidy w połączeniach
z antybiotykami; D07CC – Kortykosteroidy►
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silnie działające w połączeniach z antybiotykami

G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na
czynność układu płciowego; G03D – Progestogeny; G03DA – Pochodne pregnenu(4)
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie;
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;
J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
J05AG – Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
J05AX – Inne leki przeciwwirusowe
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne
i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne
kwasu propionowego
N – Układ nerwowy
N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki do
znieczulenia miejscowego; N01BB – Amidy;
N01BB20 – Połączenia
N02 – Leki przeciwbólowe; N02C – Preparaty
przeciwmigrenowe; N02CC – Selektywni
agoniści serotoniny (5HT1)
N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy;
N07C/N07CA – Preparaty stosowane w zawrotach głowy
R – Układ oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych; R03A – Leki adrener-

Nowe rejestracje i nowości na rynku

giczne, preparaty wziewne; R03AK – Leki
adrenergiczne w połączeniu z kortykosteroidami lub innymi lekami, z wyłączeniem leków
antycholinergicznych; R03AK07 – Formoterol i budesonid
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających
środki przeciwkaszlowe;
R05CA – Leki wykrztuśne
R05CB – Leki mukolityczne
R05DB – Inne leki przeciwkaszlowe
S – Narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne;
S01A – Leki przeciwzakaźne; S01AE – Fluorochinolony
S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenice;
S01EC – Inhibitory anhydrazy węglanowej
S01ED – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; S01ED51 – Timolol w połączeniach
S01EE – Analogi prostaglandyn
2018-01-30

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2017”, Oslo 2016; “ATC Index
with DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne
wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal products for
human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Opracowanie:
dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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http://www.katowice.oia.pl/
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Himalaje
w obiektywie
dr n. farm.
Krzysztofa Kamila
Wojtanowskiego
Zdjęcia pochodzą z trzytygodniowej wyprawy
do Nepalu w region Khumbu w Himalajach w listopadzie 2017 roku. W tym miejscu położony jest park
narodowy Sagarmatha, obejmuje on swym zasięgiem
południowy obszar Mount Everestu, a także dwa
inne ośmiotysięczniki Lhotse i Cho Oyu. Wyprawa
uwieńczona została zdobyciem szczytu trekkingowego Gokyo ri 5,357 m. Na fotografiach widoczne są
m.in. Mount Everest (8848m.), Lhotse (8516m.). Cho
oyu (8201m.), Ama Dablam (6812m.), Thamserku
(6623m.), Cholatse (6501m.). ■

Więcej zdjęć z wyprawy dostępnych jest na stronie:
www.aptekarzpolski.pl w rubryce Chwila oddechu
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