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Felieton RedakcjiFelieton Redakcji

Patronat medialny:

Z samorządowego punktu widzenia, wydarze-
niem stycznia 2020 roku będzie VIII Krajowy Zjazd 
Aptekarzy, który odbędzie się w dniach 24-26 stycz-
nia 2020 roku w Warszawie. Przygotowaniami do 
Zjazdu kieruje czteroosobowy komitet organizacyjny, 
któremu przewodniczy Elżbieta Piotrowska-Rutkow-
ska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. 

W Zjeździe wezmą udział delegaci reprezentu-
jący wszystkie okręgowe izby aptekarskie, wybrani 
w proporcji 1 delegat na stu członków okręgowej 
izby aptekarskiej. Łącznie do udziału w Zjeździe 
uprawnionych jest 371 delegatów. 

Redakcja Aptekarza Polskiego będzie relacjo-
nować przebieg Zjazdu oraz przedstawi przyjęte 
dokumenty. 


Możemy się spodziewać, że w nieodległym 

czasie rozpoczną się prace parlamentarne nad usta-
wą o zawodzie farmaceuty. Poznaliśmy jej projekt 
oraz towarzyszące temu projektowi akty wykonaw-
cze. W okresie najbliższych miesięcy, aż do zakoń-
czenia procesu legislacyjnego, działania na rzecz 
optymalnego kształtu ustawy będą ogniskowały 
uwagę samorządu aptekarskiego. 

Temat ten podniosła Elżbieta Piotrowska-Rut-
kowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, któ-
ra w liście skierowanym do parlamentarzystów 

z okazji ich wyboru napisała, że „wśród projektów, 
które należy określić jako priorytetowe należy wymie-
nić między innymi dokończenie prac nad projektem 
ustawy o zawodzie farmaceuty – regulacji umożliwia-
jącej wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej, 
obejmującej dodatkowe usługi na rzecz milionów 
pacjentów (m.in. przeglądy lekowe), a także wpro-
wadzenie kompleksowej regulacji w zakresie zasad 
wykonywania zawodu farmaceuty oraz ułatwienie 
organom samorządowym realizacji ich podstawowe-
go zadania, wynikającego wprost z art. 17 Konstytucji 
RP, tj. obowiązku sprawowania pieczy nad należytym 
wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu 
publicznego i jego ochrony”. 


Minął 2019 rok i zaczyna się rok 2020. Na sty-

ku tych dat rodzi się okazja do refleksji nad tym, 
co jest ważne – czy to w życiu rodzinnym czy za-
wodowym. Do zastanowienia się nad tym zachęca 
psycholog Aneta Styńska, autorka artykułu „Czy 
pomaganie innym może nas uszczęśliwić?”, która 
poddając analizie zagadnienie równowagi pomiędzy 
pracą a życiem pozazawodowym pisze, że badania 
przeprowadzone przez naukowców z University of 
Pittsburgh dowodzą, że „udzielanie pomocy innym 
ma pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości, 
zmniejsza występowanie zachowań ryzykownych oraz 

zapobiega depresji. W tym ujęciu pomaganie może 
stać się wciągającym i rozwijającym pomysłem na 
życie”. Aż się prosi, żeby każdy w zakresie własnych 
możliwości podjął tę próbę.


Na łamach „Aptekarza Polskiego” przedsta-

wiamy relacje uczestników staży  odbywających się 
w ramach „Międzynarodowego Programu Staży 
Zawodowych dla polskich farmaceutów” orga-
nizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we 
współpracy z Sociedad Española de Farmacia Ho-
spitalaria. Z przyjemnością informujemy, że w bie-
żącym numerze publikujemy relacje dwojga uczest-
ników odbywającej się w 2019 roku trzeciej edycji 
tego programu. Zapraszamy do przeczytania relacji 
napisanych przez mgr farm. Joannę Klamecką-
-Cichą kierującą apteką szpitala powiatowego we 
Wrześni oraz przez  dr n. farm. Roberta Kowal-
skiego z apteki szpitalnej Uniwersyteckiego Cen-
trum Klinicznego w Gdańsku.

Wydarzeniem  
stycznia 2020 roku będzie  

VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy


 W styczniu 2020 roku odbędą się trzy pre-

stiżowe imprezy o wymiarze ogólnopolskim, które 
zostały objęte patronatem medialnym przez redak-
cję Aptekarza Polskiego. 12 stycznia w Krakowie 
odbędzie się Noworoczny Koncert Aptekarzy „Od 
operetki do musicalu”. 16 stycznia w Warszawie 
odbędzie się gala, podczas której zostaną nagro-
dzeni laureaci konkursu „Sukces Roku w Ochro-
nie Zdrowia – Liderzy Medycyny”. Komplemen-
tarnym wydarzeniem będzie odbywająca się tego 
samego dnia konferencja „Priorytety w ochronie 
zdrowia 2020”. 18 stycznia w Istebnej odbędzie się 
„IV Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie 
Alpejskim”. Relacje lub fotorelacje z tych wydarzeń 
pojawią się na łamach Aptekarza Polskiego. ■

Zapraszamy do lektury. 
Redakcja Aptekarza Polskiego
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Kliniczne badania 
porównawcze leków 

„head to head”

Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, 
badanie kliniczne produktu leczniczego to „każde 
badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu od-
krycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicz-
nych w tym farmakodynamicznych skutków działania 
jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, 
lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych 
jednego lub większej liczby badanych produktów 
leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, 
metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby 
badanych produktów leczniczych, mając na uwadze 
ich bezpieczeństwo i skuteczność”. 

W przypadku wyrobów medycznych jest to 
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
17 lutego 2016 r. „zaprojektowane i zaplanowane 
systematyczne badanie prowadzone z udziałem lu-
dzi, podjęte w celu weryfikacji bezpieczeństwa lub 
działania określonego wyrobu medycznego, wyposa-
żenia wyrobu medycznego albo aktywnego wyrobu 
medycznego do implantacji”. 

Każde badanie kliniczne, bez względu na to 
czy dotyczy produktu leczniczego, czy też 
wyrobu medycznego, musi mieć wstępne 
założenia, na podstawie których powstaje 

protokół badania klinicznego (produkty lecznicze) 
lub plan badania klinicznego (wyroby medyczne). 
Do podstawowych informacji należą cel badania, 
hipotezy badawcze, rodzaj badania klinicznego, opis 
populacji docelowej, opis zastosowanej terapii/in-
terwencji, założenia statystyczne. Są to elementy, 
które determinują sposób prowadzenia badania 
oraz wstępnie zakładają jakość uzyskanych wyników.

Porównawcze badania kliniczne należą do eks-
perymentalnych badań prospektywnych o charakte-
rze pierwotnym. Badania eksperymentalne to takie 
badania, w których o danej interwencji medycznej 
decyduje badacz, natomiast określenie pierwotne 
oznacza, że analizowane dane otrzymane są bez-
pośrednio od chorych uczestniczących w badaniu. 

Badanie prospektywne oznacza, że interwen-
cja medyczna (stosowanie leku/wyrobu) została 
zaplanowana, a wyniki jej będziemy obserwować 
w zaplanowanym czasie trwania badania. 

Pod kątem planowania badania zupełnie 
inaczej prezentują się badania retrospektywne, do 
których należą rożnego rodzaju ankiety i kwestiona-
riusze. W przypadku tych badań, interwencja nie jest 
planowana, wystąpiła ona w przeszłości, natomiast 
dane kliniczne spływają w czasie teraźniejszym. 
Należy pamiętać, że badania retrospektywne obar-
czone są stosunkowo dużym błędem związanym 
z pominięciem ważnych danych bądź nie uwzględ-
nieniem czynników istotnie zakłócających i wpły-
wających na wiarygodność otrzymanych wyników. 

Badania porównawcze, które należą do badań 
prospektywnych, powinny być planowane i organi-
zowane z największą starannością i oceną wszyst-
kich czynników mogących potencjalnie wpłynąć na 
otrzymane wyniki. Należy jednak pamiętać, że nie 
ma badań doskonałych, a pomimo współpracy i za-
angażowania bardzo wielu osób, nadal nie jesteśmy 
w stanie wyeliminować ryzyka popełniania błędu 
tzw. bias. Ważne jednak jest to, aby jasno i wyraźnie 

je opisać (zarówno w raporcie z badania, jak i w pub-
likacji), bo jest to jeden z czynników świadczących 
o uczciwości i rzetelności osób publikujących oraz 
czasopisma, w którym badanie zostało przedsta-
wione. 

Populacja badana

Projektując badanie kliniczne należy dążyć do 
tego, aby otrzymane wyniki były wiarygodne i re-
prezentatywne dla całej populacji osób z daną jed-
nostką chorobową, które potencjalnie w przyszłości 
będą populacją docelową dla badanej terapii. Inny-
mi słowy należy tak zaplanować, prowadzić i ocenić 
wyniki badania, aby były one jak najwyższej jakości. 

Wyniki badań prowadzonych z udziałem kilku-
dziesięciu czy kilkuset osób mają przekładać się na 
całą populację osób mających określone schorzenie. 
Co więcej, na podstawie wyników tych badań agen-
cje regulatorowe wydają pozwolenia na dopusz-
czenie do obrotu, a towarzystwa naukowe wydają 
rekomendacje i wytyczne dotyczące postępowania 
klinicznego. Bardzo ważne znaczenie w planowaniu 
badania jest określenie kryteriów włączenia i wyłą-
czenia, które determinują charakterystykę populacji 
docelowej badania. 

W przypadku badań porównawczych wystę-
puje zawsze grupa kontrolna i grupa badana. Grupa 
badana to populacja osób otrzymująca oceniany lek 
lub wyrób, natomiast grupa kontrolna może otrzy-
mywać placebo lub inną aktywną terapię. 

W ostatnich latach zasadniczo odchodzi się 
od stosowania placebo, a są takie badania kliniczne, 
które z etycznego punktu widzenia nie pozwalają na 
zastosowanie placebo (np. badania onkologiczne 
czy metaboliczne, takie jak cukrzyca). 

Kolejnym kluczowym elementem jest to, w jaki 
sposób osoby zrekrutowane do badania zostaną 
przydzielone do grupy badanej i kontrolnej. Grupa 
badana i grupa kontrolna nie powinny istotnie się 
różnić w zakresie takich cech jak wiek, płeć, para-
metry antropogeniczne, stopień zaawansowania 
choroby, wskaźniki biochemiczne, histopatologiczne 

Celem niniejszego artykułu 
jest przybliżenie farmaceutom te-
matyki badań klinicznych o cha-
rakterze porównawczym, tzw. 
head-to-head studies, wyjaśnienie 
pojęć związanych z metodologią 
prowadzenie tego rodzaju badań 
oraz wprowadzenie podstawo-
wych definicji z zakresu statysty-
ki, niezbędnych do prawidłowej 
interpretacji opisanych w publi-
kacjach naukowych wyników
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►
czy genetyczne, wcześniej stosowane leki, terapie. 
W przeciwnym razie otrzymane wyniki nie pokażą 
nam, czy otrzymana różnica wynika z zastosowanej 
terapii czy nakładają się na nią różnice dotyczące 
charakterystyki populacji badanej i kontrolnej. 

Prowadząc badanie należy zadbać, aby grupy 
pacjentów jak najbardziej odzwierciedlały charakte-
rystykę populacji pacjentów z określonym schorze-
niem, spotykanych w codziennej praktyce klinicznej. 
Daje nam to pewność, że pacjenci z grupy najwyż-
szego ryzyka, którzy teoretycznie mogą uzyskać naj-
większe korzyści, nie zostaną wyłączeni z badania. 

W przypadku rekrutacji ważną sprawą jest, 
ile ośrodków bierze udział w badaniu klinicznym, 
ponieważ ich liczba może poprawić zróżnicowanie 
badanej populacji przez rekrutowanie chorych za-
równo z ogólnodostępnych ośrodków opieki me-
dycznej (szpitale, ośrodki kliniczne, przychodnie), 
jak i indywidualnych praktyk lekarskich.

Randomizacja

Złotym standardem w badaniach klinicznych, 
który zwiększa wiarygodność wyników jest stoso-
wanie randomizacji, czyli losowego przydziału osób 
do grup. Randomizacja niweluje ryzyko wystąpienia 
błędu systematycznego. Wyróżniamy randomizację 
prostą (zwaną również czystą) oraz blokową. 

W przypadku randomizacji prostej włączanie 
do grup kolejnych pacjentów jest każdorazowo dzie-
łem przypadku i nie wpływają na nie cechy kliniczne, 
demograficzne oraz inne czynniki prognostyczne. 
Drugim rodzajem randomizacji jest randomizacja 
blokowa, która umożliwia zachowanie równego pod 
względem liczebności rozkładu pacjentów w bada-
nych grupach w stosunku do całego badania. Z po-
jęciem randomizacji blokowej łączy się stratyfikacja, 
która oznacza podział pacjentów na podgrupy, pod 
względem interesujących dla badacza parametrów, 
takich jak wiek, BMI, stan zaawansowania choroby. 

Do celów randomizacji służą różne narzędzia 
(koperty, sekwencje tworzone w oparciu o program 
komputerowy, losowe numery). 

W przypadku badania nierandomizowanego 
uczestnicy są przydzielani do ramion leczenia lub 
kontroli przez badacza. 

Z procesem randomizacji, a dokładnie z jego 
realizacją, związane jest pojęcie utajnienia, czyli 
ukrycia kodu randomizacji bądź wiadomości o przy-
dzieleniu chorego do danej grupy interwencji (ang. 
allocation concealment). Jest to fundamentalna zasa-
da, którą można zdefiniować jako procedurę, która 
chroni proces randomizacji i ogranicza wgląd do in-
formacji o grupie, do której został włączony pacjent. 

Proces utajnienia jest gwarantowany w przy-
padku stosowania centralnej randomizacji, nieza-
leżnej od ośrodka, użycia systemów numerycznych 
znajdujących się na opakowaniach badanych pro-
duktów, na których nie znajdują się żadne dodat-
kowe, charakterystyczne informacje, które umoż-
liwiłyby na identyfikację przydzielonej interwencji. 

Zaślepienie badania

Istnieje wiele źródeł błędów, mogących wpły-
wać na wyniki uzyskiwane w badaniach klinicznych, 
a jednym z nich jest świadomość osób biorących 
bezpośrednio lub pośrednio udział w badaniu o sto-
sowanej interwencji. W tym celu stosuje się metodę 
zaślepienia, która może dotyczyć wyłączenia uczest-
ników badania, badaczy, osób oceniających efekty 
terapeutyczne, osób analizujących dane kliniczne, 
osób piszących raport czy publikację na podstawie 
otrzymanych wyników. 

Pod pojęciem badanie otwarte (brak zaślepie-
nia) kryje się badanie, w którym zarówno pacjent, 
jak i lekarz wiedzą, jaką interwencję otrzymuje kon-
kretny pacjent. 

W przypadku badania prowadzonego meto-
dą pojedynczej ślepej próby, pacjent nie wie, jaką 
interwencję otrzyma, a w podwójnej ślepej próbie 
tej wiedzy nie ma nie tylko pacjent, ale również ba-
dacz. W metodzie potrójnej ślepej próby, zarówno 
zespół badawczy, jak i badacz i pacjent nie wiedzą, 
do której grupy terapeutycznej przydzieleni zostali 
poszczególni pacjenci. 

Hipotezy badawcze

W oparciu o założone cele badania stawiana 
jest hipoteza, która z kolei ma swoje odzwierciedle-
nie w planowaniu analizy statystycznej. W przypad-
ku badań klinicznych o charakterze porównawczym 
możemy zakładać, że nowy lek, wyrób medyczny, 
technika operacyjna są skuteczniejsze niż leczenie 
zastosowane w grupie kontrolnej (ang. superiority 
study). 

Jednak nie zawsze możliwe jest przeprowa-
dzenie badania typu superiority. Ma to miejsce 
w przypadku, gdy zakładana różnica między porów-
nywanymi interwencjami jest bardzo mała i w związ-
ku z tym wielkość próbki wymagana do wykazania 
wyższości będzie ogromna. 

Kolejnym założeniem jakie możemy przyjąć 
jest to, że badana interwencja jest nie gorsza niż ta 
dotychczas stosowana (ang. non-inferiority study). 
Tego rodzaju założenia stosuje się w przypadku, gdy 
nowa testowana interwencja ma stanowić odpo-
wiednik istniejącej terapii, zwłaszcza, jeśli ma ona 
inne zalety (np. tańszy odpowiednik, lepszy profil 
bezpieczeństwa), które sprawią, że będzie ona pre-
ferowana. 

Trzecim rodzajem badań wynikającym z przy-
jętych założeń jest badanie równoważności tera-
peutycznej (ang. equivalence study), które stosuje 
się najczęściej w przypadku badań porównujących 
profil farmakokinetyczny leku 
oryginalnego z jego odpo-
wiednikiem. Zasadniczym 
parametrem, który podlega 
ocenie jest całkowita ilość 
wchłoniętego leku mierzona 
jako pole pod krzywą wy-
kresu stężenia leku w oso-
czu w zależności od czasu. 
Dla większości produktów 
leczniczych całkowita ilości 
wchłoniętego leku powinna 
mieścić się w przedziale 80-
125% w odniesieniu do leku 

referencyjnego, co pozwala uznać oba leki za rów-
noważne terapeutycznie.

Schematy  
badań porównawczych

Precyzyjnie określone i medycznie uzasad-
nione pytanie kliniczne, pozwala ustalić cel badania 
oraz postawić hipotezy badawcze, które to z kolei 
determinują wybór odpowiedniego schematu pro-
wadzenia badania. 

W przypadku badań o charakterze porów-
nawczym, mamy do czynienia z dwoma najbardziej 
popularnymi schematami badania – metodą grup 
równoległych oraz metodą grup naprzemiennych. 

Pierwsza z nich, czyli badanie w grupach 
równoległych (ang. paralel study) polega na tym, 
że wszyscy uczestnicy badania zostają podzieleni 
i włączeni do jednej z grup – badanej lub kon-
trolnej. Oczywiście liczba grup w tym schemacie 
nie musi być ograniczona do dwóch. W przypad-
ku tego typu badania różnice między pacjentami 
w obu grupach powinny być minimalne, a sposób 
ich przydzielenia zrandomizowany. W obu tych 
grupach stosujemy odpowiednie terapie równo-
legle, a na końcu porównujemy skutki stosowanych 
interwencji. ►
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►
Korzyścią z prowadzenia tego typu badania 

jest możliwość oceny efektu leczenia u każdego pa-
cjenta osobno (ocena typu pre-study i post-study), 
jak również porównania średniego efektu terapii 
między grupami. 

W badaniu porównawczym z grupami naprze-
miennymi (ang. cross over study), również mamy co 
najmniej dwie grupy, jednak obie terapie stosowane 
są w nich naprzemiennie. Pacjenci zostają losowo 
przypisywani do kolejności, w jakiej zostaną włącze-
ni do grupy porównawczej i grupy badanej. Długość 
trwania interwencji oraz częstość zmian określona 
jest przez badacza i opisana w protokole czy planie 
badania. Każda interwencja rozpoczyna się w rów-
noważnym punkcie, a każdy uczestnik badania sta-
nowi dla siebie samego grupę kontrolną. 

Korzyści wynikające ze stosowanie tego sche-
matu postępowania to niewielka zmienność, ponie-
waż ten sam pacjent stanowi jednocześnie „grupę 
leczenia” i „grupę kontrolną”, a także możliwość 
oceny wielu terapii. 

Najczęściej pomiędzy poszczególnymi fazami 
leczenia należy zapewnić odpowiedni odstęp cza-
su (okres wypłukiwania; ang. wash out). Stosuje się 
go po to, aby zapewnić brak wpływu poprzednio 
stosowanej interwencji, czyli uniknąć tzw. efektu 
przenoszenia (ang. carry over effect). 

Punkty końcowe badania

Wybór punktów końcowych, które będą oce-
niane w badaniu powinien być wynikiem celu bada-
nia, postawionym w momencie tworzenia założeń 
i protokołu lub planu badania. Punkty końcowe 
badania zawierają szeroki zakres ocen danej inter-
wencji opisujących jej skuteczność i bezpieczeństwo. 

Punkty końcowe powinny być zmiennymi, 
które umożliwiają ocenę efektywności badanej in-
terwencji. Rekomenduje się wybór jednego pierw-
szorzędowego punktu końcowego (ang. primary 
outcome), który zawarty został w hipotezie badania. 
W przypadku punktów drugorzędowych ich liczba 
wynika wyłącznie z celu badania. 

Pod pojęciem skuteczności mieści się szereg 
możliwych do oceny punktów, takich jak jakość ży-
cia, nasilenie objawów, satysfakcja pacjenta i koszty 
terapii, ale także bardziej tradycyjne punkty końco-
we, takie jak śmiertelność i chorobowość. 

Publikacja

Umiejętne zaplanowanie i przeprowadzenie 
badań klinicznych wymaga uwzględnienia wielu 
zagadnień dotyczących metodologii prowadzenia 
badań, praktyki klinicznej, epidemiologii, statystyki, 
prawa i etyki. Najważniejsze kwestie, które powinny 
być brane pod uwagę przy planowaniu badań, to 
precyzyjne sformułowanie medycznie uzasadnione-
go celu badania z odpowiednio zadanym pytaniem 
klinicznym, szczegółowe zaplanowanie populacji 
docelowej pacjentów, najlepiej z zachowaniem za-
sad randomizacji, niepowodujący obciążenia sposób 
przypisania pacjentów do grup porównawczych, za-
ślepienie badania, wybór odpowiedniego schematu 
badawczego oraz dobór odpowiednich, klinicznie 
istotnych punktów końcowych. 

Wynikiem dokonanych na etapie planowa-
nia badania opisanych elementów jest późniejsza 
jego ocena w sensie wiarygodności otrzymanych 
wyników. Wyniki badania klinicznego powinny zo-
stać opublikowane w recenzowanym czasopiśmie 
medycznym, który stosuje standardy etycznego 
postępowania na wszystkich etapach procesu pub-
likacji, w tym standardy i wytyczne publikowane 
przez Komitet Etyki Publikacji (COPE), Międzyna-
rodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycz-
nych (ICJME) i Światowe Stowarzyszenie Redakto-
rów Medycznych (WAME). Miejsce opublikowania 
jest kluczowe dla oceny wiarygodności i rzetelności 
uzyskanych wyników badania. Wiarygodnie prze-
prowadzone badania kliniczne możemy znaleźć 
w czasopismach, które są dostępne w bazach me-
dycznych typu PubMed, ScienceDirect czy Embase. 
Podlegają one wnikliwej ocenie recenzentów, stąd 
czytając takie badanie mamy pewność, że zostały 
w ich uwzględnione wszystkie elementy mogące 

wpłynąć na jakość i tym samym wiarygodność wy-
ników badania. 

Nie zaleca się, jeśli nie posiadamy gruntownej 
wiedzy z zakresu metodologii prowadzenia badań 
klinicznych, statystyki i praktyki klinicznej, podej-
mowania decyzji w zakresie wyboru farmakoterapii 
w oparciu o badania znajdujące się w ogólnodo-
stępnych przeglądarkach stron internetowych typu 
Google. 

Aktualnie stosowana praktyka kliniczna, która 
w swojej definicji mieści odpowiednią farmakotera-
pię, od kilkudziesięciu lat jest prowadzona w opar-
ciu o dane kliniczne pochodzące z wiarygodnych 
badań naukowych. Dane te pozyskiwane są przede 
wszystkim z badań klinicznych. Współczesna medy-
cyna opiera swoją metodologię postępowania o za-
twierdzone wytyczne i rekomendacje, które powstają 
i są regularnie aktualizowane w oparciu o coraz to 
nowsze dane kliniczne. Stronami najbardziej zainte-
resowanymi dostępem do wyników dobrej jakości 
badań klinicznych są instytucje podejmujące decy-
zje w zakresie refundacji, osoby decyzyjne w zakresie 
opracowywania wytycznych i rekomendacji, zarządy 
szpitali i innych jednostek opieki zdrowotnej oraz oso-
by decyzyjne odnośnie zamówień, płatnicy usług me-
dycznych, ale również pacjenci, farmaceuci i lekarze. 

Dostęp do szerokiej gamy leków sprawia, że 
lekarz w przypadku leków dostępnych na receptę 
oraz farmaceuta w przypadku leków OTC, muszą 
codziennie podejmować decyzje dotyczące indywi-
dualnej farmakoterapii. W związku z tym poszukują 
informacji o skuteczności i bezpieczeństwie dostęp-
nych opcji szczególnie tych, w których porównuje 
się ze sobą dostępne terapie. 

Niestety liczba badań klinicznych o charakte-
rze porównawczych jest stosunkowo mała. Wynika 
to głównie z faktu, że dla zdecydowanej większości 
badań klinicznych sponsorem są firmy farmaceu-
tyczne lub produkujące wyroby medyczne. W związ-
ku z tym celem tych badań jest przede wszystkim 
spełnienie wymagań formalnych związanych z pro-
cedurą rejestracyjną i dlatego przeważająca więk-
szość to badania I, II i III fazy. 

Badania porównawcze najczęściej są badania-
mi IV fazy i stanowią jedynie kilka procent wszyst-
kich badań klinicznych. Badania o charakterze po-
równawczym mogą też być nieco ryzykowane dla 
samych firm, ponieważ wyniki takiego badania mogą 
wykazać, że ich produkt nie tylko nie jest lepszy, ale 
nawet jest gorszy. Z tego względu badania kliniczne 
sponsorowane przez firmy najczęściej nie dostarcza-
ją informacji pożądanych przez organy podejmujące 
decyzje, to znaczy porównujące ryzyko i korzyści 
istniejących alternatywnych metod leczenia. 

W ostatnich latach opracowano technikę 
analizy pośredniej (Mixed Treatment Comparison; 
MTC), która pozwala na porównanie dwóch lub 
więcej interwencji, które nie były oceniane w jed-
nym wspólnym badaniu. Założeniem tej metody 
jest to, że oceniane leki lub wyroby były testowane 
w osobnych badaniach, ale w tej samej jednostce 
chorobowej, badane populacje były zbliżone oraz 
ten sam punkt końcowy był sprawdzany w grupie 
odniesienia. 

Warto korzystać nie tylko z pierwotnych ba-
dań klinicznych o charakterze porównawczym, ale 
również z badań wtórnych, które stanowią podsu-
mowanie wyników badań pierwotnych i są opra-
cowane zgodnie z restrykcyjnymi standardami 
metodologicznymi, pozwalającymi obniżyć ryzyko 
zaistnienia błędów systematycznych. 

Obecnie uważa się, że przeglądy systematycz-
ne stanowią najbardziej wiarygodne dane kliniczne 
w hierarchii źródeł danych klinicznych. Wyróżnia się 
dwa rodzaje przeglądów systematycznych – opiso-
we i ilościowe. Pierwsze z nich stanowią zebrane, 
opisane i podsumowane wyniki badań pierwotnych 
bez ich ilościowej analizy, natomiast przeglądy sy-
stematyczne ilościowe zakończone są metaanalizą, 
czyli ilościową syntezą wyników badań włączonych 
do przeglądu systematycznego. Bazą medyczną, 
która publikuje najwyższej jakości przeglądy syste-
matyczne i metaanalizy jest Cochrane Database of 
Systematic Reviews. ■

dr n. farm. Anna Serafin
Clinical Expert

https://www.eupati.eu/pl/glossary/okres-wyplukiwania/


13

Manuał aptekarski

12

Manuał aptekarski

Aptekarz Polski, 160 (138e) grudzień 2019 Aptekarz Polski, 160 (138e) grudzień 2019

Czopki
jako alternatywna  

forma podania leków

►

Powszechnym i najbardziej akceptowanym przez pacjentów 

sposobem przyjmowania leków jest podanie doustne. Często jed-

nak substancję leczniczą należy podać drogą doodbytniczą w postaci 

czopków. Ze względu na kulturę i tradycję, taka droga podania leków 

nie jest akceptowana w niektórych krajach anglosaskich i w krajach 

Europy Północnej. Czopki są bardziej popularną postacią leku w Pol-

sce, w Niemczech, w Europie Południowej i Ameryce Południowej. 

W Farmakopei Polskiej XI różne postacie leku, w tym czopki, poda-

wane doodbytniczo, dopochwowo i docewkowo są zawarte w trzech 

monografiach Rectalia, Vaginalia i Styli.

Czopki są polecaną formą leku w przy-
padku trudności z połykaniem lub nie-
możliwością podawania leków doustnie, 
zwłaszcza dla dzieci, osób starszych leżą-

cych lub osób nieprzytomnych albo wymiotujących. 
W czopkach doodbytniczych podawane są substan-
cje lecznicze o działaniu miejscowym, stosowane na 
hemoroidy i zaparcia, a także o działaniu ogólnym 
jak leki przeciwbólowe, przeciwskurczowe, prze-
ciwzapalne, przeciwgorączkowe, przeciwwymiotne, 
przeciwmigrenowe, przeciwastmatyczne, przeciwhi-
staminowe, uspokajające. 

Czopki doodbytnicze są dobrą formą aplikacji 
substancji leczniczych, które po podaniu doustnym 
powodują podrażnienia błony śluzowej żołądka, 
podlegają w znacznym stopniu efektowi pierwszego 
przejścia, ulegają rozkładowi w kwaśnym środowisku 
żołądka lub enzymatycznej degradacji w jelitach. 

Określone jest, że po podaniu doodbytniczym 
możliwe jest wchłonięcie 50-70% leku bezpośred-
nio do krążenia ogólnego, bez ulegania efektowi 
pierwszego przejścia w wątrobie. W globulkach 
dopochwowych umieszczane są raczej substancje 
działające miejscowo, rzadziej ogólnie ze względu 
na możliwość rozkładu pod wpływem środowiska 
kwasowego i zmiennych czynników fizjologicznych. 

Dla niektórych substancji leczniczych mak-
symalne dawki doodbytnicze są podane w tabeli 
farmakopealnej FP XI. Jeżeli w monografii nie ma 
doodbytniczych dawek maksymalnych, to przyjmuje 
się maksymalne dawki doustne. Uzasadnia się to 
w ten sposób, że szybkość wchłaniania substancji 
leczniczej po podaniu doodbytniczym jest podobna 
jak po podaniu doustnym, jednak wchłanianie jest 
mało powtarzalne ze względu na różnice między-
osobnicze czy sposób aplikacji czopka. 

Po podaniu czopka doodbytniczego sub-
stancja lecznicza ulega rozpuszczeniu i uwalnia się 
w płynie odbytniczym. Na proces uwalniania leku 
ma wpływ wiele czynników takich jak temperatura 
topnienia lipofilowego podłoża czopkowego lub 
szybkość rozpuszczania czopka na podłożu hydro-
filowym, rozpuszczalność leku, wielkość cząstek 
substancji leczniczej zawieszonej w czopku, zdol-

ność rozprzestrzeniania się w odbytnicy stopionej 
masy, lepkość podłoża, obecność tenzydów oraz 
współczynniki podziału. 

Wchłanianie leków przez błonę śluzową od-
bytnicy odbywa się na drodze dyfuzji biernej przez 
lipofilowy nabłonek błony śluzowej. 

  W zależności od rodzaju podłoża czopko-
wego wybierana jest metoda sporządzania czop-
ków, a substancja lecznicza ma zróżnicowaną bio-
dostępność. Podłoża czopkowe dzieli się na dwie 
podstawowe grupy: 

•	 lipofilowe 
•	 hydrofilowe. 

 W monografii farmakopealnej wymienione 
są takie podłoża czopkowe jak: tłuszcz stały, ma-
krogole, olej kakaowy, mieszaniny żelujące.

Spośród podłóż lipofilowych w prakty-
ce recepturowej najczęściej wybierane jest masło 
kakaowe. Jednak w przemyśle farmaceutycznym 
i wielu krajach w recepturze aptecznej nie jest ono 
stosowane ze względu na to, że łatwo ulega jełcze-
niu, jest niestabilne chemicznie, nie ulega kontrak-
cji (zmniejszenie objętości), a podczas ogrzewania 
łatwo powstają niepożądane metastabilne formy 
polimorficzne. 

Olej kakaowy to mieszanina triglicerydów za-
wierających nasycone i nienasycone kwasy tłusz-
czowe, głównie: stearynowy, palmitynowy, olei-
nowy oraz laurynowy i linolenowy. Temperatura 
topnienia oleju kakaowego wynosi 30-35oC. Masło 
kakaowe nie zawiera lipidów amfifilnych i nie ma 
właściwości emulgujących, dlatego nie miesza się 
z płynem doodbytniczym, co może mieć wpływ na 
ograniczenie dyfuzji leku tylko do błony śluzowej 
odbytnicy. Liczba wodna oleju kakaowego wynosi 
20-30, w związku z tym w celu zwiększenia zdol-
ności absorpcji wody, do masła kakaowego można 
dodawać niejonowe tenzydy w ilości 5-10%. W celu 
podwyższenia temperatury topnienia oleju kakao-
wego można stosować dodatek wosku białego (4-
6%) lub olbrotu (18-28%), zwłaszcza wtedy, kiedy to 
właśnie substancje lecznicze obniżają temperaturę 
topnienia masła kakaowego. 
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►
Czopki z masłem kakaowym można wykony-

wać wszystkimi metodami, czyli przez wylewanie po 
stopieniu w parownicy na łaźni wodnej, przy użyciu 
unguatora i przez wytłaczanie (kompresję) w prasie 
oraz nie polecaną już przez monografię farmako-
pealną metodą ręcznego wytaczania. W praktyce 
recepturowej zwykle nie ma większych trudności 
z wykonaniem czopków z użyciem tego podłoża. 
Jednak w metodach wykonania przez wylewanie 
i wytłaczanie (kompresję) należy pamiętać o standa-
ryzacji form na czopki oraz o obliczeniu potrzebnej 
ilości oleju kakaowego z uwzględnieniem współ-
czynników wyparcia substancji leczniczych.

Jeśli czopki z masłem kakaowym są wykony-
wane w unguatorze, to należy najpierw masło ka-
kaowe rozdrobnić, a następnie odważyć wprost do 
pojemnika unguatora, po czym wprowadzić bardzo 
miałko sproszkowane substancje lecznicze. Po za-
montowaniu pojemnika do unguatora ustawić mie-
szanie na około 6-8 minut na wyższe obroty, takie 
jak 7-9 poziom. Masa czopkowa powinna ulec w tym 
czasie stopieniu i upłynnieniu, tak aby bez problemu 
w całości mogła być rozlana do form jednorazowych 
z tworzywa sztucznego. Takie formy z masą czop-
kową najlepiej pozostawić do zestalenia w tempe-
raturze pokojowej, po czym wstawić do lodówki do 
całkowitego utwardzenia. 

Przy sporządzaniu czopków przez stopienie 
masła kakaowego na łaźni wodnej nie można do-
puścić do przekroczenia temperatury stopionego 
oleju powyżej 36oC. Do stopionego podłoża doda-
wać przy ciągłym mieszaniu bardzo miałko sprosz-
kowane substancje lecznicze, po czym masę czop-
kową wylać do form metalowych lub z tworzywa 
sztucznego i pozostawić do zestalenia. Czopki po 
wyjęciu z form metalowych należy owinąć pojedyn-
czo w folię aluminiową, natomiast formy z tworzywa 
sztucznego należy zabezpieczyć od strony górnej 
powierzchni folią aluminiową i umieścić w opako-
waniu zewnętrznym. Ilości substancji leczniczych 
i masła kakaowego można obliczyć na 1 czopek 
więcej, uwzględniając ewentualne straty masy przy 
wykonywaniu czopków.

Dla wykonania czopków w prasie należy roz-
drobnione masło kakaowe wymieszać w moździe-
rzu z roztartymi wcześniej substancjami leczniczymi 
i masę czopkową przenieść do tulei prasy, po czym 
kolejno tłoczyć czopki. W tej metodzie również na-
leży uwzględnić straty masy podczas sporządzania 
czopków.

W celu sporządzania czopków z masłem ka-
kaowym zawierających ichtamol, konieczny jest 

dodatek równoważnej ilości lanoliny, przy jedno-
czesnym uwzględnieniu współczynnika wyparcia 
lanoliny. Kiedy należy wykonać czopki z balsamem 
peruwiańskim, to dla ułatwienia jego wprowadze-
nia do masła kakaowego, zwłaszcza w metodzie 
stapiania w parownicy i wylewania, można dodać 
niewielką ilość oleju rycynowego w proporcji 1:0,1. 
Jeśli czopki wykonywane są w unguatorze, to doda-
tek oleju rycynowego nie jest potrzebny, wystarczy 
jedynie zastosować odpowiednią kolejność doda-
wania składników: podłoże, substancje stałe, a na 
końcu balsam peruwiański. 

W recepturze aptecznej czasami stosowane 
są półsyntetyczne podłoża tłuszczowe takie jak 
Adeps solidus, Massa Estarinum A i B oraz Witepsol. 
Podłoża te są otrzymywane przez uwodornienie, 
estryfikację lub transestryfikację tłuszczów pocho-
dzenia roślinnego (oleju palmowego lub kokosowe-
go). Pod względem chemicznym otrzymane podłoża 
są mieszaninami triglicerydów nasyconych kwasów 
tłuszczowych (C8-C18), z małą ilością mono- i di-
glicerydów. Podłoża te występują w wielu odmia-
nach handlowych, które mogą zawierać dodatkowe 
substancje pomocnicze. W porównaniu z masłem 
kakaowym, podłoża półsyntetyczne mają większą 
trwałość chemiczną i dużą liczbę wodną oraz więk-
sze właściwości emulgujące. Po wylaniu do form 
podczas zastygania podłoża te ulegają kontrakcji, 
dlatego łatwo dają się wyjąć z formy. Półsyntetyczne 
podłoża czopkowe zawarte są w FP XI w monografii 
Adeps solidus. Tłuszcze stałe są to podłoża będące 
prawie białą, woskowatą, łamliwą masą, praktycznie 
nierozpuszczalną w wodzie. Temperatura topnie-
nia wynosi od 30oC do 45oC. W postaci preparatów 
handlowych podłoża tłuszczowe występują pod na-
zwami: Adeps neutralis, Massa Estarinum, Witepsol, 
Wecobee, Massupol, Suppocire.  

Spośród wymienionych powszechny jest 
Witepsol, występujący w około 20 odmianach, 
różniących się ilością monoglicerydów, zdolnością 
absorbowania wody i temperaturami topnienia. Do-

puszczalne jest stosowanie mieszaniny produktów 
o wyższej i niższej temperaturze topnienia, tak aby 
uzyskać zakres 34-44oC. Witepsole oznaczone literą 
H mają małą liczbę hydroksylową, literą W – wyższą 
liczbę hydroksylową, literą E – temperaturę topnie-
nia powyżej temperatury ciała, natomiast oznaczone 
literą S – zawierają niejonowe etoksylowane emul-
gatory. 

Znanym i stosowanym w recepturze pod-
łożem jest Witepsol H15, który właściwościami fi-
zycznymi (temperatura topnienia) oraz zdolnością 
uwalniania leków jest najbardziej zbliżony do tra-
dycyjnego masła kakaowego. Podłoża te różnią się 
jednak czasem zastygania i czasem deformacji oraz 
uleganiem zjawisku kontrakcji. Podczas sporządza-
nia czopków na Witepsolu H15 należy wziąć pod 
uwagę, że czas potrzebny do całkowitego zestalenia 
wynosi do 30 minut w temperaturze pokojowej, na 
oleju kakaowym do 60 minut w lodówce. Czas de-
formacji czopków z Witepsolem H15 wynosi około 
14 minut, a z masłem kakaowym – 3,5 minuty. 

W przeciwieństwie do masła kakaowego, Wi-
tepsol H15 ulega kontrakcji, więc nie ma koniecz-
ności smarowania form metalowych parafiną płyn-
ną przed wylaniem czopków. Dla obu podłoży są 
przybliżone wartości standaryzacji matryc na czopki, 
a współczynniki wyparcia substancji leczniczych są 
takie same. 

Rp.
Aminophyllini  0,1
Witepsoli H15  q.s.
M.f. supp. anal. D.t.d. No 7
D.S. Podać czopek 2 x dziennie

Wykonanie: Witepsol H15 stopić w tempe-
raturze poniżej 60oC, dodać ciągle mieszając 
bardzo miałko sproszkowaną aminofilinę, wy-
lać do form i pozostawić do zestalenia w tem-
peraturze pokojowej.

Rp. 
Phenobarbitali   0,015
Papaverini hydrochloridi  0,003
Metamizoli natrici   0,015
Cacao olei q.s.
M.f. supp. anal. D.t.d. No 12
D.S. 2 x dziennie czopek 

Do pojemnika unguatora odważyć wyliczoną 
ilość rozdrobnionego masła kakaowego, po 
czym wsypać odważone i rozdrobnione sub-
stancje lecznicze: chlorowodorek papaweryny, 
fenobarbital i metamizol sodowy. Zamknąć 
pojemnik pokrywą, zamontować w unguatorze 
i mieszać przez 6 minut stosując 8 obrotów.

Rp.
Resorcinoli
Procaini hydrochloride aa  0,03
Bismuthi subgallatis  0,2
Balsami peruviani   0,1
Cacao olei q.s.
M.f. supp. anal. D.t.d. No 12
D.S. 3 x dziennie 1 czopek 

Rozdrobnić masło kakaowe i odważyć jego 
obliczoną ilość. Wsypać część masła kakaowe-
go do pojemnika unguatora, dodać rozdrob-
nione substancje stałe, pozostałą ilość pod-
łoża i balsam peruwiański. Pojemnik umieścić 
w unguatorze i włączyć mieszanie na 6 minut 
i 7 obrotów. 

►
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Podłoża hydrofilowe są rozpuszczalne 
w wodzie, mają wyższą temperaturę topnienia od 
podłóż lipofilowych i nadają się do stosowania w kra-
jach tropikalnych. Podłoża hydrofilowe są rzadziej 
stosowane do przygotowania czopków doodbytni-
czych niż podłoża lipofilowe. Z kolei podłoża lipo-
filowe mają zastosowanie głównie do wytwarzania 
czopków doodbytniczych, rzadziej globulek. Wadą 
niektórych podłóż hydrofilowych jest to, że mogą 
powodować podrażnienie błony śluzowej odbytni-
cy lub pochwy. Aby uniknąć działania drażniącego, 
czopki przed aplikacją należy zwilżyć wodą. Uwal-
nianie substancji leczniczej z podłóż hydrofilowych 
jest poprzedzone rozpuszczeniem podłoża i wymie-
szaniem z płynem śluzowym. Do podłóż hydrofilo-
wych zalicza się podłoża: żelatynowo-glicerolowe, 
makrogolowe, hydrożelowe (np. poloksamerowe).

Podłoża żelatynowo-glicerolowe są wy-
tworzone przez żelowanie roztworów wodno-glice-
rolowych żelatyną. Ich twardość zależy od stężenia 
żelatyny. Dla polepszenia stabilności podłoża można 
dodać inne hydrokoloidy jak agar czy gumę arabską, 
a zamiast glicerolu – zastosować glikol propyleno-
wy lub makrogol. Ze względu na obecność glicerolu 
podłoża te nie nadają się do przyrządzania czopków 
doodbytniczych. Glicerol zawarty w podłożu czop-
kowym powoduje odciąganie wody z otaczających 
tkanek, co wywołuje działanie drażniące i prowadzi 
do defekacji. Jednak ten efekt osmotyczny został 
wykorzystany do wykonania czopków o działaniu 
przeczyszczającym. Farmakopealny skład czopków 
przeczyszczających nie jest jednolity. Według Farma-
kopei Brytyjskiej czopki przeczyszczające powinny 
zawierać: 14% żelatyny, 70% glicerolu (85%), 16% 
wody, a według FP VI skład był następujący: 15% że-
latyny, 70% glicerolu (85%), 15% wody. Czopki glice-
rolowe według obecnej FP XI mają skład nieco inny:

Glicerolowe czopki, Glyceroli suppositoria, 
syn. Suppositoria Glycerini (FP XI)

Natrii carbonas anhydricus 1,68 cz.
Acidum stearicum 8,19 cz.
Glycerolum 91,0 cz.

Wykonanie: Do ogrzanego na łaźni wodnej 
glicerolu należy wprowadzić bezwodny wę-
glan sodu i mieszać do rozpuszczenia. Do 
gorącego roztworu dodawać porcjami kwas 
stearynowy. Ogrzewać do zaprzestania wy-
dzielania się dwutlenku węgla i uzyskania 
przezroczystej cieczy. Uzyskaną masę przelać 
do form. 

 

Powstały stearynian sodu będący mydłem 
oraz glicerol wykazują działanie przeczyszczające. 
Czopki te są żelem wytworzonym w wyniku żelo-
wania glicerolu stearynianem sodu. 
 Czopki glicerynowe są podawane wyłącznie 
doodbytniczo, gdzie po rozpuszczeniu zaczynają 
drażnić dolny odcinek jelita grubego, co przyśpie-
sza jego ruchy robaczkowe. Rozpuszczony czopek 
natłuszcza i nawilża odbyt, ułatwiając pasaż treści 
kałowej w jelitach. Czopki glicerynowe mogą być 
stosowane przez osoby w każdym wieku. Nie powin-
ny być jednak używane w ostrych bólach brzucha, 
stanach zapalnych jelita cienkiego i grubego, zapa-
leniu wyrostka robaczkowego oraz długotrwałym 
zaparciu o nieznanych przyczynach. Czopki glicery-
nowe powinny być podawane doraźnie, ponieważ 
ich długotrwałe stosowanie może prowadzić do 
podrażnienia śluzówki jelita, a w wyniku tego do 
odruchowego zaciskania zwieracza i zatrzymywania 
wydalania kału. Czopki glicerynowe są często apli-
kowane przed różnego rodzaju badaniami diagno-
stycznymi albo zabiegami. 

Podłoże żelatynowo-glicerolowe jest od-
powiednie dla globulek z ichtamolem lub kwasem 
borowym. 

Globulki z ichtamolem, Ichthammoli sup-
positoria vaginalia

Rp.
Ammonii bituminosulfonatis 0,2
Massae gelatinosae q.s.
M. f. glob. vag. D.t.d. No 12
D.S. 1 x globulkę na noc

Wykonanie: Żelatynę należy zalać wodą i po-
zostawić do spęcznienia na około 30 minut. 
Następnie dodać glicerol i ogrzać na łaźni 
wodnej do rozpuszczenia. Po zdjęciu z łaźni 
wodnej, dodać ichtamol i wymieszać tak, aby 
nie powstały pęcherzyki powietrza, po czym 
masę wylać do form. Globulki mają działanie 
przeciwzapalne. 

W powyżej recepcie zastosowano podłoże 
Gelatina glycerinata (Massa gelatinosa) o składzie:

Gelatina alba  15,0
Glycerolum 85%  70,0
Aqua   15,0

Sposób przyrządzania czopków na podło-
żach żelatynowo-glicerolowych polega na przygo-
towaniu ogrzanej płynnej masy żelatynowo-glicero-
lowej i wylaniu jej do form, po czym masa ta szybko 
zestala się podczas chłodzenia.

Globulka na podłożu żelatynowo-glicero-
lowym umieszczona w pochwie ulega powolnemu 
rozpuszczeniu w małej ilości płynu w czasie 30-40 
minut, co daje efekt przedłużonego działania leku. 
Ze względu na obecność wody w podłożu powinien 
być stosowany dodatek środków konserwujących. 

Makrogole są to podłoża składające się 
z polioksyetylenoglikoli (PEG) o różnej masie czą-
steczkowej. Dla uzyskania dobrej konsystencji pod-
łóż czopkowych stosowane są mieszaniny różnych 
typów makrogoli, często o masie cząsteczkowej 
1000-6000.

Przykładowe proporcje makrogoli:
1) Makrogol 1000: 96,0 cz. i Makrogol 4000: 4,0 cz.
2) Makrogol 1000: 75,0 cz. i Makrogol 4000: 25,0 cz.
3) Makrogol 1500: 100,0 cz. i Makrogol 4000: 200,0 cz. 

Rp.
Metamizoli natrici 0,3
Macrogoli 300 q.s.
Macrogoli 3000 q.s.
M.f. supp. anal. D.t.d. No12
D.S. W razie bólu 1 czopek
Wykonanie: Stosowana proporcja makrogolu 
300 i makrogolu 3000 wynosi 1:2. Przyjmu-
jąc odpowiednią standaryzację formy, należy 
odważyć odpowiednią ilość makrogolu 300 
oraz makrogolu 3000 i stopić w parowniczce. 
W moździerzu rozetrzeć metamizol sodowy 
i zawiesić w upłynnionym podłożu, po czym 
zastygającą masę czopkową wylać do form. 
Czopki mają działanie przeciwbólowe.

Jeżeli w czopkach występuje większa ilość 
PEG o dużej masie cząsteczkowej, to czopki są 
bardziej kruche, a uwalnianie leku jest wolniejsze. 
Podłoże makrogolowe są higroskopijne, dlatego po 
aplikacji czopka następuje odciąganie wody z tka-
nek, co może powodować efekt przeczyszczający 
i podrażnienia błony śluzowej. Z tego względu pod-
łoża te są stosowane częściej w globulkach dopo-
chwowych niż czopkach doodbytniczych. W celu 
zapobieżenia podrażnieniu błon śluzowych, do pod-
łoża makrogolowego można dodać 10-20% wody 
lub zwilżyć czopek wodą przed aplikacją. Czopki na 
bazie makrogoli ze względu na dużą liczbę grup 
hydroksylowych mogą powodować występowanie 
interakcji farmaceutycznych z penicyliną, parabe-
nami, kwasem acetylosalicylowym, ichtamolem. 
Makrogole są dobrym podłożem dla indometacy-
ny i diazepamu oraz substancji nierozpuszczalnych, 
które w obecności PEG mogą zwiększać swoją roz-
puszczalność w wodzie. Makrogole nie ulegają roz-
kładowi po ogrzaniu nawet do temperatury 100oC.

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,jelito-grube,artykul,1655755.html
https://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko/choroby-dzieciece,bol-brzucha---przyczyny-i-leczenie,artykul,1576879.html
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-wymagajace-interwencji-chirurgicznej,ostre-zapalenie-wyrostka-robaczkowego---przyczyny-i-objawy,artykul,1578971.html
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-wymagajace-interwencji-chirurgicznej,ostre-zapalenie-wyrostka-robaczkowego---przyczyny-i-objawy,artykul,1578971.html
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►
Czopki na bazie PEG mogą być sporządzane 

przez wylewanie lub wytłaczanie w prasie. Czopki 
przez wylewanie przygotowuje się przez stopie-
nie PEG w temp. 55-60oC i dodanie rozdrobnionej 
substancji leczniczej. Należy pamiętać, aby masę 
czopkową przed wylaniem ochłodzić do tempera-
tury nieznacznie wyższej od temperatury topnie-
nia, w celu uniknięcia pękania czopków podczas 
kontrakcji przy zastyganiu.

Podłoża hydrożelowe. Na bazie hydrożelu 
można uzyskać czopki o odpowiedniej stałej konsy-
stencji, jeśli zastosuje się właściwe stężenie polimeru 
żelującego. Do sporządzenia podłóż czopkowych są 
stosowane takie polimery jak: alkohol poliwinylowy, 
karbomer, polikarbofil, które mają zdolność pęcznie-
nia w wodzie. Takie polimery mają też właściwości 
adhezyjne, co jest korzystne, ponieważ zapobiega 
przesuwaniu się czopka i ułatwia uzyskanie więk-
szych stężeń leku w miejscu podania. Polimerem 
hydrofilowym, który może być podłożem do tzw. 
płynnych czopków podawanych w formie cieczy 
i żelujących w odbytnicy jest poloksamer. 

Oprócz podłoża czopkowego i substancji lecz-
niczej w czopkach mogą występować też substancje 
pomocnicze, które pełnią określone funkcje. Można 
tu wymienić substancje:
• podwyższające temperaturę topnienia, np. wosk 

pszczeli, alkohol cetylowy, parafina stała 
• obniżające temperaturę topnienia, np. glikol 

propylenowy, polisorbaty, alkohol mirystylowy

• zmniejszające lepkość, np. lecytyna sojowa, oleje 
(Miglyol)

• zwiększające lepkość, np. monostaerynian glice-
rolu, alkohol cetylowy, alkohol stearynowy

• zwiększające hydrofilowość – tenzydy 
• ułatwiające wprowadzenie substancji leczni-

czych, np. woda, glicerol
• wypełniające, np. laktoza, skrobia, węglan mag-

nezu
• zwiększające wytrzymałość mechaniczną, np. 

polisorbaty, olej rycynowy, glicerol 
• konserwujące – parabeny, kwas sorbowy i jego 

sól potasowa
• przeciwutleniacze – tokoferole, kwas askorbowy
• barwniki.

Pomimo niechętnego stosowania przez pa-
cjentów, czopki są pod wieloma względami dobrą 
postacią leku, dosyć często wykonywaną właśnie 
w recepturze aptecznej. ■

dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz
Specjalista Farmacji Aptecznej 

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

email: regina.kasperek@umlub.pl
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Hormonalna antykoncepcja doustna 
jest jedną z najczęściej przez kobie-
ty wybieranych metod zapobiegania 
ciąży. Z racji wielu innych zastosowań 

tych preparatów takich jak np. leczenie trądziku, 
nieregularne miesiączki, hirsutyzm, zespół napięcia 
przedmiesiączkowego czy też profilaktyka raka jaj-
nika oraz endometrium, bardzo ważnym aspektem 
jest zapoznanie się z potencjalnymi interakcjami, 
jakie mogą wystąpić po jednoczesnym podaniu hor-
monalnych preparatów antykoncepcyjnych z innymi 
substancjami leczniczymi. 

Obecnie na rynku farmaceutycznym znajduje 
się szeroka gama doustnych środków antykoncep-
cyjnych różniących się między sobą zarówno rodza-
jem hormonów, jak i ich ilością. Preparaty te mogą 
zawierać w swoim składzie m. in.:
•	 lewonorgestrel,
•	 drospirenon,
•	 etynyloestradiol,
•	 dienogest,
•	 dezogestrel.

Tabletki należące do grupy antykoncepcyjnych 
środków doustnych mogą być preparatami:
•	 jednoskładnikowymi – zawierają w składzie wy-

łącznie progestagen,
•	 dwuskładnikowymi – w składzie występuje za-

równo estrogen, jak i progestagen.

Preparaty jednoskładnikowe

Mechanizm działania

Preparaty jednoskładnikowe charakteryzują 
się obecnością w swoim składzie wyłącznie jednego 
rodzaju hormonu należącego do grupy progeste-
ronu. Tabletki dostępne na rynku farmaceutycznym 
zawierają jako substancję czynną progestagen (dez-
ogestrel) w ilości 75 µg. 

Panuje przekonanie, że minitabletka działa 
przede wszystkim przez zapobieganie wnikania 
plemników do macicy, ale nie zapobiega dojrzewa-
niu komórek jajowych w odróżnieniu od złożonych 

Interakcje 
hormonalnej 
antykoncepcji 
doustnej

Preparaty jednoskładnikowe

►
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środków antykoncepcyjnych. Jednak wspomniane 
środki z 75 µg dezogestrelu, tak jak tabletki złożone, 
zwykle hamują dojrzewanie komórki jajowej. Wystę-
pujące także zwiększenie lepkości śluzu szyjkowego, 
przyczynia się do nasilenia skuteczności działania 
środka antykoncepcyjnego [1].

Dawkowanie preparatów 
jednoskładnikowych

Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę. 
Niezwykle istotne jest, aby przyjmować produkt 
leczniczy zawsze o tej samej porze dnia, tak, aby 
odstęp czasowy pomiędzy dwoma tabletkami wy-
nosił 24 godziny. Pierwszą tabletkę należy przyjąć 
pierwszego dnia cyklu miesiączkowego, kolejną na-
tomiast odpowiednio po upływie 24 godzin. 

Niewskazane są żadne przerwy w przyjmowa-
niu tabletek podczas stosowanej antykoncepcji za 
pomocą preparatów jednoskładnikowych. W mo-
mencie, gdy kończy się zawartość blistra, następne-
go dnia należy bezpośrednio rozpocząć kolejny [1]. 

Złożone doustne preparaty 
antykoncepcyjne

Mechanizm działania złożonych 
doustnych preparatów 

antykoncepcyjnych

Mechanizm działania złożonych, doustnych 
środków antykoncepcyjnych może być wielokierun-
kowy. Warto zwrócić uwagę na różnorodny zakres 
jego opisu dla poszczególnych produktów handlo-
wych.

Mechanizm działania antykoncepcji złożonej 
może opierać się na:
•	 Procesie hamowania owulacji, który wyni-

ka z oddziaływania na pracę jajników oraz na 

zmniejszeniu stężenia folikulotropiny (FSH). 
FSH wpływa na dojrzewanie pęcherzyka Graffa 
i w efekcie komórki jajowej, a także na zmniej-
szenie produkcji estrogenów oraz lutropiny (LH), 
która odpowiedzialna jest za proces owulacji.

•	 Zmianie właściwości fizykochemicznych śluzu 
szyjki macicy – lepkość śluzu zmienia się w spo-
sób, który znacznie utrudnia drogę do pokona-
nia plemnikom.

•	 Zmianie endometrium – wywołane zmiany nie 
pozwalają na zagnieżdżenie się zapłodnionej 
komórki jajowej.

•	 Zwolnieniu transportu komórki jajowej w jajo-
wodzie [2].

Zmiany właściwości śluzu szyjki macicy oraz 
endometrium wynikają z przewagi wpływu pro-
gestagennego nad estrogennym.

Złożone, doustne preparaty antykoncepcyjne 
mogą zawierać w swoim składzie 0,02 mg etynyloe-
stradiolu oraz progestagen (drospirenon) w ilości 3 
mg. Drospirenon w dawce terapeutycznej wykazuje 
również właściwości przeciwandrogenne oraz w nie-
wielkim stopniu antymineralokortykosteroidowe. 
Nie wykazuje natomiast właściwości estrogennych, 
glikokortykosteroidowych oraz antyglikokortyko-
steroidowych. Z tego powodu drospirenon charak-
teryzuje się profilem farmakologicznym zbliżonym 
do progesteronu [3].

Dostępne są również preparaty zawierające 
w swoim składzie 0,15 mg dezogestrelu (progesta-
gen) oraz 0,02 mg etynyloestradiolu (estrogen) [4]. 

Na rynku farmaceutycznym dostępne jest 
również połączenie 2 mg octanu chlormadynonu 
(progestagen antyandrogenowy) oraz 0,03 mg ety-
nyloestradiolu. Mechanizm działania wymienionego 
połączenia wpływa na zahamowanie wydzielania 
przysadkowego folikulotropiny (FSH) oraz lutropiny 
(LH), co w efekcie prowadzi do zahamowania owu-
lacji. Śluzówka macicy ulega proliferacji, właściwo-
ści śluzu szyjki macicy ulegają zmianie, co skutkuje 
zmianą w ruchliwości plemników oraz zapobiega 
ich migracji przez kanał szyjki macicy. Natomiast 
mechanizm działania octanu chlormadynonu bazuje 

na jego zdolności do wypierania androgenów z ich 
receptorów. Substancja ta nie powoduje spadku li-
bido u kobiet i jednocześnie wywiera pozytywny 
wpływ na ich samopoczucie oraz wygląd [5].

Kolejnym spotykanym zestawieniem w złożo-
nych doustnych preparatach antykoncepcyjnych jest 
połączenie 0,02 mg etynyloestradiolu oraz 0,075 mg 
gestodenu [6]. 

Dawkowanie złożonych 
preparatów antykoncepcyjnych

W przypadku złożonych, doustnych prepara-
tów antykoncepcyjnych również należy przyjmować 
jedną tabletkę na dobę o stałej porze dnia. Wskaza-
ne jest, aby zachować odstęp 24 godzin pomiędzy 
przyjęciem tabletek. Lek przyjmuje się kolejno przez 
21 dni, po upływie których następuje siedmiodnio-
wa przerwa w przyjmowaniu tabletek, bądź stosuje 
się wówczas tabletki placebo. Po upływie 2-4 dni 
od przyjęcia ostatniej (21-wszej) tabletki powinno 
wystąpić krwawienie z odstawienia. Kolejne opa-
kowanie leku należy rozpocząć po wspomnianej 
siedmiodniowej przerwie lub po przyjęciu siódmej 
(ostatniej) tabletki placebo bez względu czy krwa-
wienia ustało czy też trwa nadal [3,4,5].

Doustne, złożone produkty lecznicze o dzia-
łaniu antykoncepcyjnym mogą również występować 
w układzie 24+4. Zapis ten oznacza, że preparat 
składa się z 24 tabletek aktywnych oraz 4 tabletek 
placebo. W sytuacji rozpoczęcia stosowania danego 
leku, pierwszą tabletkę należy przyjąć pierwszego 
dnia wystąpienia krwawienia, kolejną odpowiednio 
po upływie 24 godzin (o stałej porze dnia) stosując 
dawkowanie 1 tabletka na dobę. Po upływie 28 dni 
stosowania danego preparatu leczniczego kiedy 
to blister powinien być już pusty, następnego dnia 
należy zacząć przyjmowanie leku z nowego opako-
wania. Najprawdopodobniej po upływie 2-3 dni od 
momentu rozpoczęcia stosowania tabletek placebo 
pojawi się krwawienie z odstawienia [7].

Inne właściwości wynikające z przyjmowa-
nia złożonych, hormonalnych środków antykon-
cepcyjnych:
•	 bardziej regularny cykl miesiączkowy,
•	 mniej bolesne miesiączki,
•	 mniej obfite krwawienia,
•	 mniejsza częstotliwość występowania niedobo-

rów żelaza.
Ponadto, u kobiet przyjmujących środki anty-

koncepcyjne zawierające w swoim składzie większe 
dawki hormonów (0,05 mg etynyloestradiolu) wy-

Złożone doustne preparaty 
antykoncepcyjne
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stępuje mniejsze ryzyko wystąpienia torbieli jajni-
ków, włóknisto-torbielowatych guzów piersi, ciąży 
pozamacicznej, raka jajnika, raka endometrium czy 
też zapalenia narządów miednicy mniejszej. Nie wy-
jaśniono jednak czy wymienione zależności mają 
miejsce również w przypadku przyjmowania leków 
zawierające w swoim składzie mniejsze dawki sub-
stancji hormonalnych [5].

Przeciwwskazania do stosowania doustnej 
antykoncepcji:
•	 żylna choroba zakrzepowo-zatorowa oraz jej 

początkowe objawy,
•	 dziedziczna lub nabyta skłonność do tętniczych 

zaburzeń zakrzepowo-zatorowych,
•	 choroby naczyń mózgowych i przebyty udar,
•	 zapalenie wątroby i zaburzenia pracy wątroby 

– do czasu powrotu jej parametrów czynnoś-
ciowych do normy,

•	 łagodny bądź złośliwy nowotwór wątroby wy-
stępujący obecnie lub w przeszłości,

•	 podejrzenie lub występowanie hormonozależ-
nego nowotworu złośliwego,

•	 ciężkie zaburzenia przemiany lipidowej,
•	 niedostatecznie kontrolowana cukrzyca,
•	 krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii,
•	 nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników sto-

sowanej doustnej, hormonalnej antykoncepcji 
[1,5,6].

Interakcje doustnych leków 
antykoncepcyjnych

Z uwagi na fakt, że doustna antykoncepcja jest 
jedną z najczęściej wybieranych przez kobiety me-
tod zapobiegania ciąży, bardzo ważnym aspektem 
jest monitorowanie interakcji, które mogą prowadzić 
do zmniejszenia jej skuteczności. Należy bezwzględ-
nie pamiętać, aby poinformować lekarza oraz far-
maceutę o wszystkich przyjmowanych preparatach 
leczniczych, aby zapobiec wystąpieniu potencjal-
nych interakcji. 

Leki przeciwpadaczkowe

Pacjentki przyjmujące leki przeciwpadaczkowe 
stoją przed nie lada wyzwaniem podczas jednoczes-
nego stosowania hormonalnych środków antykon-
cepcyjnych. Substancje należące do obu grup przyj-
mowane w tym samym czasie mogą oddziaływać 
na siebie wzajemnie w sposób dwukierunkowy, co 
może przyczynić się do obniżenia skuteczności le-
czenia terapeutycznego i w efekcie prowadzić do 
częstszego występowania napadów drgawek i/lub 
nieplanowanej ciąży. 

Leki przeciwpadaczkowe należące do starszej 
generacji (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital) 
są silnymi induktorami enzymów biotransformacji. 
Wpływają na aktywność izoenzymów cytochromu 
P450 i mogą powodować zmniejszenie skuteczności 
stosowanej doustnej antykoncepcji poprzez przy-
spieszenie metabolizmu tych środków. Ponadto leki 
o działaniu przeciwpadaczkowym przyczyniają się 
do zwiększenia ilości SHBG (ang. sexual hormone 
binding globulin) we krwi, który jest białkiem wią-
żącym oraz transportującym hormony płciowe. Nie-
prawidłowe stężenie SHBG wpływa na gospodarkę 
hormonalną oraz na płodność [8]. 

Wykazano także, że przedstawiciele nowszej 
generacji (felbamat, topiramat) również mogą wpły-
wać na profil farmakokinetyczny doustnych środków 
antykoncepcyjnych, przyczyniając się do obniżenia 
ich skuteczności. Jednakże, substancje te w porów-
naniu do przedstawicieli starszej generacji są słab-
szymi induktorami i w mniejszym stopniu wpływają 
na zmiany stężeń hormonalnych środków antykon-
cepcyjnych we krwi. Okskarbazepina, mimo że rów-
nież charakteryzuje się niższym potencjałem indukcji 
enzymów, wywiera podobny wpływ na hormonalne 
środki antykoncepcyjne jak karbamazepina [8]. 

Zarejestrowano również interakcje zwrotne. 
Zaobserwowano, że przyjmowanie doustnych środ-
ków antykoncepcyjnych przyczynia się do obniżenia 
stężenia lamotryginy czy też kwasu walproinowego 
w osoczu [9].

Uważa się, że lewetiracetam, tiagabina, ga-
bapentyna, kwas walproinowy, pregabalina, wiga-
batryna oraz zonisamid nie powodują interakcji 
z doustnymi środkami o działaniu antykoncepcyj-
nym. Również leki należące do grupy benzodiazepin 
oraz etosuksymidu są preferowane podczas terapii 
padaczki i jednoczesnym przyjmowaniu doustnych 
leków antykoncepcyjnych [9]. 

Należy również pamiętać, że interakcje po-
między lekami przeciwpadaczkowymi, a doustny-
mi środkami antykoncepcyjnymi są także kwestią 
osobniczą i stopień ich nasilenia może być wynikiem 
m.in. jednoczesnego przyjmowania innych leków, 
a także czynników genetycznych oraz środowisko-
wych [8]. 

Antybiotyki

Antybiotyki mogą obniżać skuteczność dzia-
łania doustnych leków antykoncepcyjnych najpraw-
dopodobniej poprzez dwa mechanizmy działania:
•	 indukcję enzymów mikrosomalnych (enzymy cy-

tochromu P450 – CYP), co może prowadzić do 
wzrostu klirensu hormonów płciowych i spadku 
skuteczności doustnych środków antykoncep-
cyjnych,

•	 interferencję z krążeniem jelitowo-wątrobowym 
etynyloestradiolu, który jest zdecydowanie naj-
popularniejszym składnikiem występującym 
w złożonych, doustnych preparatach antykon-
cepcyjnych.

Pierwszy wymieniony mechanizm działania 
jest bardziej istotny pod kątem klinicznym. Poprzez 
indukcję enzymów cytochromu P450 w wątrobie 
dochodzi do zwiększonej hydroksylacji estrogenów 
w tym narządzie. W rezultacie, metabolizm estroge-
nów jest zwiększony aż czterokrotnie, co prowadzi do 
wzrostu klirensu hormonów płciowych. Natomiast 
w przypadku drugiego mechanizmu, antybiotyki po-
przez swój wpływ na zmniejszenie populacji bakte-
ryjnej w jelicie cienkim mogą zakłócać krążenie jelito-
wo-wątrobowe estrogenów, co odpowiedzialne jest 
za niższe stężenie etynyloestradiolu w organizmie.

Uważa się, że wiele antybiotyków poprzez 
wymienione mechanizmy działania przyczynia się 
do obniżenia skuteczności doustnych środków an-
tykoncepcyjnych. Zaliczamy do tej grupy m. in. pe-
nicyliny, tetracykliny, cefalosporyny oraz antybiotyki 
makrolidowe [10].

Leki o działaniu 
przeciwgrzybiczym

Substancje aktywne o działaniu przeciwgrzy-
biczym takie jak ketokonazol czy też itrakonazol za-
liczane są do silnych inhibitorów CYP3A4. Natomiast 
flukonazol wykazuje umiarkowany wpływ indukcyjny 
względem CYP3A4. Jednakże wszystkie wymienione 
substancje lecznicze o działaniu przeciwgrzybiczym 
mogą powodować zwiększenie stężenia estrogenu 
bądź progesteronu w osoczu [4].

Również podczas terapii zakażeń grzybiczych 
z wykorzystaniem gryzeofulwiny zalecane jest sto-
sowanie dodatkowej metody antykoncepcji. Mak-
symalna aktywacja enzymów wątrobowych przez 
gryzeofulwinę widoczna jest dopiero po około 2-3 
tygodniach jej stosowania, a może się utrzymywać 
nawet do 4 tygodni po zakończonym cyklu leczenia, 
o czym należy bezwzględnie pamiętać [1,6].

Leki pobudzające motorykę 
żołądkowo-jelitową

Należy również zwrócić uwagę na leki zawie-
rające w swoim składzie substancje lecznicze pobu-
dzające motorykę żołądkowo-jelitową (np. metoklo-
pramid), które także mogą wpływać na zmniejszenie 
stężeń doustnych, hormonalnych środków antykon-
cepcyjnych we krwi, a tym samym prowadzić do 
obniżenia ich skuteczności [5]. 

Interakcje doustnych leków 
antykoncepcyjnych
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Leki stosowane w leczeniu 
zakażeń wirusem HIV

Istnieją ograniczenia podczas stosowania do-
ustnej hormonalnej metody antykoncepcji u kobiet 
zarażonych wirusem HIV z powodu interakcji, jakie 
występują pomiędzy środkami hormonalnymi, a le-
kami antyretrowirusowymi. 

Wynika to z faktu, że doustna antykoncep-
cja jest metabolizowana poprzez szlak cytochro-
mu wątrobowego P450, który uczestniczy również 
w metabolizmie wielu leków antyretrowirusowych 
stosowanych w czasie terapii zakażeń wirusem HIV. 
Zalecane jest, aby podczas leczenia inhibitorami 
proteazy HIV (nelfinawir, rytonawir) czy też nienu-
kleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy 
(newirapina, efawirenz) pamiętać o stosowaniu do-
datkowej, mechanicznej metody antykoncepcyjnej, 
ponieważ jednoczesne przyjmowanie wymienionych 
substancji leczniczych wraz z doustną antykoncepcją 
może prowadzić do zmian stężenia progestagenów 
w osoczu. Wraz z rozwojem nowych leków anty-
retrowirusowych, które wykorzystują alternatywne 
szlaki metaboliczne szanse na skuteczną hormonal-
ną terapię antykoncepcyjną wzrastają [1,11].

Leki stosowane w leczeniu 
zakażeń wirusem zapalenia 

wątroby typu C (HCV)

Zaobserwowano, że u kobiet leczonych z po-
wodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C 
(HCV) jednocześnie przyjmujących doustną, złożo-
ną antykoncepcję hormonalną zawierającą w swo-
im składzie etynyloestradiol, dochodzi do ryzyka 
znacznego wzrostu aktywności aminotransferazy 
alaninowej (ALT). 

Zjawisko to zaobserwowano u pacjentek 
przyjmujących leki zawierające w roli substancji 
leczniczej parytaprewir, ombitaswir, rytonawir oraz 
dazabuwir z lub bez rybawiryny. W takiej sytuacji 
najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana sposobu 

antykoncepcji na metodę niehormonalną bądź też 
na antykoncepcję opierającą się wyłącznie na pro-
gestagenie [4]. 

Leki stosowane w tętniczym 
nadciśnieniu płucnym

Bozentan jest substancją aktywną stosowaną 
podczas leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego 
w celu poprawy u pacjentów wydolności wysiłkowej 
oraz złagodzenia występujących objawów. Należy 
pamiętać, że stosowanie doustnej, hormonalnej 
antykoncepcji podczas terapii bozentanem nie jest 
uważane za skuteczną metodę zapobiegania ciąży. 
Ze względu na mechanizm działania bozentanu, któ-
ry jest induktorem izoenzymów układu cytochromu 
P450 (CYP), wpływa on na zmianę stężeń w osoczu 
jednocześnie podawanej doustnej antykoncepcji, co 
prowadzi do obniżenia jej skuteczności [12].

Interakcje doustnych środków 
hormonalnych o działaniu 

antykoncepcyjnym z lekami/
suplementami diety

 
Ziele dziurawca zwyczajnego 
(łac. Hypericum perforatum)

Podczas stosowania doustnej antykoncepcji 
bezwzględnie należy pamiętać, aby nie przyjmować 
w tym czasie preparatów zawierających w swoim 
składzie ziele dziurawca zwyczajnego, który może 
spowodować utratę działania środków antykon-
cepcyjnych. Szczególnie należy mieć na uwadze 
możliwość pojawienia się potencjalnego ryzyka 
wystąpienia interakcji pomiędzy doustnymi, hor-
monalnymi środkami antykoncepcyjnymi a zielem 
dziurawca podczas przyjmowania wszelkiego rodza-
ju preparatów na depresję, poprawiających nastrój 
oraz działających odprężająco. Poprzez indukcję 

enzymatyczną, ziele dziurawca zwyczajnego zwięk-
sza ilość enzymów biorących udział w metabolizmie 
leków antykoncepcyjnych. Istotną wiadomością jest 
również informacja, że efekt ten może utrzymywać 
się przez co najmniej 1-2 tygodnie po odstawieniu 
preparatów z dodatkiem ziela dziurawca zwyczaj-
nego [6].

Węgiel aktywny (aktywowany)

Preparaty zawierające w swoim składzie wę-
giel aktywowany w roli substancji czynnej są bar-
dzo popularnymi środkami po które pacjenci bar-
dzo chętnie sięgają w przypadku wystąpienia bie-
gunki czy zatrucia pokarmowego. Podanie węgla 
leczniczego równocześnie z innymi lekami, w tym 
z doustną antykoncepcją, w sposób znaczący ob-
niża ich wchłanianie z przewodu pokarmowego, 
co w następstwie prowadzi do osłabienia ich dzia-
łania. Należy pamiętać, aby preparaty z węglem 
aktywnym przyjmować w odstępstwie co najmniej  
4 godzin od momentu przyjęcia doustnej antykon-
cepcji.

Preparaty ziołowe 
wspomagające odchudzanie

Preparaty ziołowe oraz herbatki mające na 
celu pobudzenie pracy jelit oraz wspomożenie 
procesu odchudzania również mogą zmniejszyć 
wchłanianie doustnych hormonalnych środków an-
tykoncepcyjnych. Dzieje się to na skutek możliwości 
wystąpienia biegunki, natomiast ciężkie zaburzenia 
żołądkowo-jelitowe mogą prowadzić do obniżenia 
wchłaniania doustnej antykoncepcji.

Witamina C

Przypuszcza się, że kwas askorbowy może 
przyczyniać się do wzrostu stężenia we krwi estro-
genu. Istnieje również podejrzenie, że po nagłym 
zaprzestaniu przyjmowania witaminy C podczas 
stosowania doustnej antykoncepcji może dojść do 
obniżenia jego poziomu. Spekulacje na temat inter-
akcji pomiędzy witaminą C, a doustną antykoncep-
cją dotyczą potencjalnie wyższych dawek witami-

Interakcje doustnych środków 
hormonalnych o działaniu 

antykoncepcyjnym z lekami  
i suplementami diety
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Aerozolo-
terapia  

Praca specjalizacyjna  
z farmacji aptecznej

Aerozoloterapia to podstawa leczenia chorób układu odde-

chowego. Jest jedną z najstarszych metod leczenia znaną już 

w starożytności. Stosowana w leczeniu astmy, infekcji oraz 

zapaleń górnych i dolnych dróg oddechowych, przewlekłych 

chorób płuc. Gwarantuje bezpośrednie podanie leków do 

dróg oddechowych, tym samym zwiększając skuteczność 

terapii i niwelując niepożądane działania obwodowe. Często 

tą drogą podawane są leki, które z różnych przyczyn nie 

mogą być podane doustnie czy dożylnie.

ny, natomiast dawka witaminy C spożywanej wraz 
z pokarmem jest zbyt małą ilością, aby w sposób 
znaczący wpłynąć na skuteczność działania doustnej 
antykoncepcji. Jednakże nie przeprowadzono badań, 
które w sposób jednoznaczny omawiałyby tę zależ-
ność oraz jej wpływ na skuteczność antykoncepcji.

Tabletki antykoncepcyjne 
a posiłek

Jeśli chodzi o możliwość wystąpienia poten-
cjalnych interakcji pomiędzy doustną antykoncepcją 
hormonalną a żywnością, to producenci tabletek 
takowych nie przewidują. Środki antykoncepcyj-
ne można przyjmować zarówno bez pokarmu, 
jak i podczas posiłku. Jednakże najwygodniej jest 
przyjmować tabletkę wieczorem wraz z kolacją, aby 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia ewentualnych nud-
ności czy też wymiotów. 

Doustna antykoncepcja może przyczyniać się 
do zmniejszonego wchłaniania witamin z grupy B, 
witaminy C, folianów, magnezu oraz innych sub-
stancji odżywczych. Wpływa również w nieznacz-
ny sposób na zawartość witaminy A w organizmie. 
Z tego powodu podczas przyjmowania hormonal-
nych, doustnych środków antykoncepcyjnych należy 
pamiętać, aby zadbać o urozmaiconą dietę, bogatą 
w witaminy oraz składniki odżywcze, aby uniknąć 
ich niedoborów.

Podsumowanie

Istnieje możliwość wystąpienia interakcji po-
między doustnymi środkami antykoncepcyjnymi 
a substancjami leczniczymi należącymi do wielu 
grup terapeutycznych. Ponieważ może dochodzić 
do zmniejszenia skuteczności zapobiegania ciąży, te 
wzajemne oddziaływania powinny zawsze dokładnie 
być sprawdzane, zarówno na etapie preskrypcji, jak 
i poradnictwa w aptece. ■

dr n. farm. Malwina Lachowicz
Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Katedra Farmacji Stosowanej
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Ważnym elementem aerozoloterapii jest 
cykl oddechowy – zwłaszcza u dzieci 
– istotny jest także dobór inhalatora 

i technika inhalacji. Czas nebulizacji powinien być 
krótki (do 10 minut u dorosłych i 3 minuty u dzieci). 
Należy zachować zasady podstawowego łączenia 
leków w nebulizacji. Ważna jest także możliwość 
samodzielnego korzystania przez pacjentów z pre-
paratów dostępnych bez recepty.

Elementy wpływające na 
skuteczną nebulizację 

A. odpowiedni dobór inhalatora i technika wyko-
nania; 

B. cykl oddechowy pacjenta; 
C. stopień depozycji leku w płucach; 
D. dawka leku;
E. czas nebulizacji.

A. Dobór nebulizatora i technika 
wykonania nebulizacji

Nebulizator powinien być dobrany indy-
widualnie do pacjenta, a także podawa-
nego leku. Na rynku dostępne są:

• nebulizatory pneumatyczne: do pracy cią-
głej, asystują ce oddechowi, aktywowane 
wdechem, dozymetryczne – umożliwiają one 
podanie wszystkich rodzajów leków do ne-
bulizacji;

• nebulizatory ultradźwiękowe – większa wy-
dajność niż pneumatyczne, jednak rozrywa-
nie cieczy przez ultradźwięki może powodo-
wać uszkodzenie cząsteczki leku;

• nebulizatory siateczkowe – krótki czas nebuli-
zacji i niska objętość martwa. Bardzo wydajne 
i skuteczne, tworzą aerozol monodyspersyjny.

Na prawidłową technikę wykonania zabiegu 
składają się: 

• przygotowanie nebulizatora do pracy
• przygotowanie pacjenta

• odpowiedni wybór ustnika lub maseczki 
• pacjent powinien oddychać spokojnie, wolno 

i głęboko 
• nebulizacja powinna trwać krótko – zwłaszcza 

u dzieci nie dłużej niż 3 minuty. [13]

Jaki powinien być odpowiedni nebulizator? 
Przy wyborze nebulizatora należy zwrócić 

szczególną uwagę na:
• objętość aerozolu (przepływ powietrza przez 

nebulizator w litrach na minutę – l/min); 
• zużycie roztworu; 
• wielkość uzyskiwanego rozproszenia;
• certyfikaty (powinien je mieć każdy nebulizator);
• głośność nebulizatora. 

B. Cykl oddechowy 
Cykl oddechowy jest istotnym elementem 

wpływającym na depozycję leku, a co za tym idzie 
skuteczność inhalacji. Lek dostarczany jest do dróg 
oddechowych jedynie podczas wdechu. Zdecydo-
wanie trudniejsza jest nebulizacja u dzieci, ze wzglę-
du na nikłą koordynację oddechową. Im cykl od-
dechowy przebiega spokojniej, tym większa szansa 
na prawidłowe dostarczenie zamierzonej dawki do 
dróg oddechowych. [13]

C. Stopień depozycji leku w płucach 
Na depozycję leku w płucach mają wpływ: 

• wielkość i masa rozpraszanych cząsteczek (op-
tymalnie 1–3 μm); 

• długość i szybkość wdechu chorego (oddechy 
powinny być regularne, a wdech głęboki).

D. Dawka nominalna, a dawka zdeponowana 
•	 Dawka nominalna – jest to dawka deklarowana 

jaką przeznaczono do dostarczenia do organi-
zmu. Jest to np. objętość ampułki z lekiem.

•	 Dawka wyemitowana – wyznacza ją górna gra-
nica emisji inhalatora.

•	 Dawka dostarczona – jest to dawka, która zosta-
ła dostarczona do dróg oddechowych. 

•	 Dawka zdeponowana – dawka, która zosta-
ła zatrzymana w drogach oddechowych, czyli 

►

faktycznie przyjęta dawka leku (ok. 30% dawki 
początkowej). [13]

Na objętość dawki zdeponowanej wpływają: 
• dawka nomi nalna
• wielkość i masa cząsteczek leku
• technika inhalacji i cechy inhalatora 
• wiek pacjenta (im pacjent młodszy, tym mniejsza 

depozy cja)
• tor oddychania

E. Czas nebulizacji 
Na czas nebulizacji mają wpływ: 

• stężenie leku – obniżone o ½ wydłuża czas dwu-
krotnie

• objętość roztworu – im większa, tym dłuższy 
czas trwania nebulizacji

• wydatek (wydajność ml/min) nebulizatora – im 
mniejszy, tym czas dłuższy

• rozcieńczanie roztworu – wydłuża czas zabiegu
Należy pamiętać, że im dłuższa nebulizacja, 

tym gorsza współpraca z pacjentem, szczególnie 
z dzieckiem.

Wskazania do nebulizacji 

Wskazania do aerozoloterapii w chorobach 
oskrzeli i płuc:
•	 zapalenia oskrzeli 
•	 mukowiscydoza
•	 astma oskrzelowa
•	 zespół zatokowo-oskrzelowy
•	 stany po zapaleniach płuc, zwłaszcza odoskrze-

lowych
•	 zakażenia grzybicze układu oddechowego
•	 stany przed i po zabiegach operacyjnych

U dzieci poniżej piątego roku życia niska dawka glikokortyko steroidów stosowanych w nebulizacji 
zdefiniowana jest jako 500 μg/dobę. Wydaje się, że w przypadku zaostrzeń i ostrych obturacyjnych chorób 
powinno się zastosować duże i średnie dawki, a w ostrych zapaleniach krtani – do 4000 μg/dobę. Tabela [13]

Substancja lecznicza Inhalator Średnia dawka dobowa 
(µg)

Maksymalna dawka 
dobowa (µg)

Dorośli i młodzież ≥ 12r.ż.

Budezonid DPI 400-800 1600

Beklometazon pMDI 200-400 4000

Cyklezonid pMDI 160-320 640

Propionian flutykazonu DPI 250-500 1000

Dzieci 6-11 lat

Budezonid DPI 200-400 800

Budezonid Nebulizator 500-1000 2000

Beklometazon pMDI 100-200 400

Cyklezonid pMDI 80-160 b.d.

Propionian flutykazonu DPI 200-400 400

Uwaga – opisane dawki nie są sobie równe, wskazane jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki leku.
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► Wskazania do aerozoloterapii w chorobach 
górnych dróg oddechowych: 

•	 przewlekły nieżyt nosa i gardła
•	 przewlekłe nieswoiste stany zapalne nosa, 

gardła i krtani z wydzieliną śluzowo-ropną
•	 stany zapalne migdałków podniebiennych 

(nieoperacyjne)
•	 alergiczny nieżyt nosa
•	 nawracające i przewlekłe stany zapalne za-

tok bocznych nosa
•	 przewlekły nieżyt krtani: zanikowy, przero-

stowy oraz stany wyczerpania głosowego
•	 grzybice jamy ustnej, gardła i krtani
•	 przewlekłe nieżyty trąbki słuchowej
•	 stany pooperacyjne, np. po resekcji przegro-

dy nosa, usunięciu polipów, wyłuszczeniu 
migdałków, zabiegach w obrębie nosa i za-
tok bocznych nosa. [15]

Przeciwwskazania do nebulizacji 

Głównym przeciwwskazaniem są ostre sta-
ny zapalne dróg oddechowych i choroby zakaźne. 
Wiązać to należy m.in. z niekorzystnym działaniem 
samego aerozolu (nawet z soli fizjologicznej) na 
chorobowo zmienioną śluzówkę z tendencją do 
narastania obrzęku. 

Przeciwwskazania do leczenia wziewnego 
górnych dróg oddechowych stanowią: większość 
ostrych chorób w obrębie nosa, gardła i krtani, za-
ostrzenia przewlekłych nieżytów przebiegających 
z podwyższoną temperaturą ciała oraz stany upo-
śledzonej drożności wymagające leczenia operacyj-
nego, np. skrzywienie przegrody nosa, polipy nosa 
i krtani. Nie powinno stosować się aerozoloterapii 
w przypadkach przewlekłego ropnego zapalenia 
zatok bocznych nosa i migdałków, wymagających 
postępowania operacyjnego. 

Aerozoloterapii w zakresie chorób oskrzeli 
i płuc nie stosuje się w przypadkach z objawami 
niewydolności krążenia, niewydolności oddecho-
wej, klinicznie ciężko przebiegających zaostrzeniach 

przewlekłych chorób układu oddechowego, w gruź-
licy, nowotworach i krwawieniach z dróg oddecho-
wych. [15]

Środki ostrożności 

•	 Podawanie leków stymulujących receptor 
β-adrenergiczny powinno być ostrożne, zwłasz-
cza przy współistniejących chorobach układu 
krążenia. Przedawkowanie tych leków objawia 
się niepokojem, bólami głowy, drżeniem koń-
czyn, kołataniem serca, a czasem i zapaścią.

•	 Leki mukolityczne, zwłaszcza nowej generacji, 
mogą doprowadzić do gwałtownego upłynnie-
nia wydzieliny oskrzelowej. Wystąpić to może 
szczególnie u małych dzieci, ze znacznym za-
leganiem śluzu oraz zaburzeniami mechani-
zmów transportu śluzowo-rzęskowego. W takich 
przypadkach należy szybko odessać wydzielinę 
z dróg oddechowych za pomocą ssaka elek-
trycznego lub wodnego, jak również zastosować 
zabiegi drenażowe i inne metody rehabilitacyjne, 
mające na celu szybszą ewakuację wydzieliny.

•	 U chorych z nadreaktywnością oskrzeli, astmą 
oskrzelową oraz u niemowląt i małych dzieci 
aerozol klasyczny może wywołać reakcję skur-
czową. W tych przypadkach konieczne jest sto-
sowanie ciepłego aerozolu o temp. 30–37oC, 
tzw. termoaerozolu.

•	 U alergików przed rozpoczęciem inhalacji nale-
ży przeprowadzić dokładny wywiad, dotyczący 
ewentualnych uczuleń na leki, w celu ich elimi-
nacji z kuracji wziewnej. [15]

Nebulizacja krok po kroku 

•	 Dokładnie umyć i osuszyć ręce.
•	 Połączyć wszystkie części inhalatora według in-

strukcji. Podłączyć urządzenie do prądu.
•	 Odmierzyć dawkę leku. Sprawdzić najmniejszą 

ilość płynu niezbędną do prawidłowego dzia-
łania inhalatora. W sytuacji, gdy objętość leku 
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jest mniejsza, należy go rozcieńczyć solą fizjolo-
giczną. Najpierw dodać roztwór soli, a dopiero 
później lek.

•	 Przed dodaniem leku do inhalatora wstrząsnąć 
ampułkę z lekiem.

•	 Usiąść wygodnie w wyprostowanej pozycji. Nie 
należy wykonywać inhalacji podczas snu ani 
w pozycji leżącej.

•	 Jeśli używany jest ustnik, ważne jest, aby oddy-
chać przez usta, a nie przez nos. Jeśli używana 
jest maseczka, sprawdzamy czy dobrze przylega 
do twarzy.

•	 Od czasu do czasu w czasie trwania nebulizacji 
należy wziąć głęboki wdech i zatrzymać go na 
5-10 sekund.

•	 Inhalację należy kontynuować do momentu 
usłyszenia charakterystycznego bulgotania – 
oznacza to, że kończy się roztwór. Można po-
trząsnąć nebulizatorem, aby ostatnie kropelki 
dostały się do pojemnika z roztworem do in-
halacji. Nebulizacja trwa zazwyczaj od 5 do 10 
minut. [11]

Urządzenia używane  
w nebulizacji 

A. Inhalatory kieszonkowe
Do tej grupy zaliczamy inhalatory proszkowe 

i ciśnieniowe. Ogromną zaletą tych urządzeń są nie-
wielkie rozmiary, dzięki czemu pacjent może mieć 
je zawsze przy sobie, by zaaplikować kolejną dawkę 
substancji leczniczej.

B. Inhalatory ciśnieniowe z podajnikiem (MDI)
Są to urządzenia zawierające lek w skompre-

sowanej formie. Składają się z pojemnika pod ciś-
nieniem, w którym znajduje się substancja lecznicza 
i gaz. W skład inhalatora wchodzi także ustnik z me-
chanizmem uwalniającym lekarstwo. Po naciśnięciu 
przystawki znajdującej się w górnej części inhalatora, 
dochodzi do uwolnienia określonej dawki leku. Por-
cja preparatu podawana jest w postaci sprężonego 
gazu – aerozolu.

Bardzo ważne jest skoordynowanie oddechu. 
Jeśli jest to trudne, to zaleca się zastosowanie ko-
mory inhalacyjnej czyli tzw. spejsera – szczególnie 
u dzieci.
Prawidłowe wykonanie inhalacji 

•	 potrząśnięcie kanisterkiem i ustawienie pojem-
nika w pozycji pionowej

•	 delikatny wydech
•	 umieszczenie ustnika w jamie ustnej, między 

zębami, zaciśnięcie ust na urządzeniu
•	 wraz z rozpoczęciem wdechu uruchomienie in-

halatora poprzez naciśnięcie przystawki zloka-
lizowanej w górnej części urządzenia

•	 powolne wdychanie uwolnionej dawki leku
•	 wstrzymanie oddechu na 10 sekund lub tak dłu-

go jak to możliwe
•	 przed użyciem inhalatora/przyjęciem kolejnej 

dawki należy odczekać co najmniej 60 sekund [16]

C. Inhalatory proszkowe (DPI)
•	 Zawierają substancję leczniczą w postaci sprosz-

kowanej. Są łatwiejsze w obsłudze od MDI, gdyż 
nie wymagają koordynacji oddechu. Agregaty 
cząsteczek substancji czynnej przekształcane są 
w aerozol pod wpływem powietrza przepływa-
jącego przez urządzenie.

Przepływ powietrza wytwarzany jest przez 
wdech pacjenta. Stosowanie tego typu inhalatorów 
niewskazane jest u chorych, którzy nie są w stanie 
wytworzyć odpowiednio wysokiego natężenia prze-
pływu wdechowego.

W tej grupie możemy wyróżnić dwa pod-
stawowe rodzaje urządzeń:

•	 wymagające wykorzystania kapsułki z lekiem – 
kapsułkę umieszcza się w inhalatorze, przekłuwa 
za pomocą przycisków (zwykle dostępnych po 
bokach inhalatora) i wdycha uwolniony proszek;

•	 zawierające zbiornik – zawiera kilkanaście da-
wek leku, który uwalniany jest zwykle za pomocą 
dźwigni przesuwającej dawki.
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Prawidłowe podanie leku 

•	 Sprawdzić czy urządzenie jest czyste i czy ustnik 
jest wolny od zanieczyszczeń.

•	 Odchylić głowę delikatnie do tyłu i wykonać wy-
dech (wydech wykonujemy z dala od ustnika 
urządzenia).

•	 Umieścić zęby na ustniku, zamknąć usta przy 
jednoczesnym upewnieniu się, że język nie bę-
dzie blokował wylotu urządzenia.

•	 Wykonać szybki i głęboki wdechu (trwający 2-3 
sekundy), co uaktywnia przepływ leku.

•	 Wyjąć urządzenia z ust, wstrzymać oddech przez 
10 sekund i dokonać powolny wydech. [16]

D. Nebulizatory
Są to urządzenia wytwarzające i dostarczają-

ce aerozol. Zostaje on wytworzony z ciekłej postaci 
leku przeznaczonej do procesu inhalacji. Przy za-
stosowaniu tych urządzeń nie jest konieczne koor-
dynowanie oddechu, a jedynie spokojne, miarowe 
oddychanie.

•	 Inhalatory pneumatyczne 
Umożliwiają dostarczanie płynnego leku do 

dróg oddechowych za pomocą mgiełki lub gazu. 
Tego typu urządzeń używa się do podawania precy-
zyjnych dawek leku. Wydajność aerozolu wytworzo-
nego w tych nebulizatorach jest stosunkowo mała 
i nie jest zalecana do nawilżania dróg oddechowych.
Parametry, które są niezbędne do uzyskania odpo-
wiedniej efektywności inhalacji z wykorzystaniem 
tego urządzenia to: ciśnienie gazu nie niższe niż 
1-3 atmosfery i objętość początkowa roztworu 2,5-
5,0 ml. Inhalator pneumatyczny polecany jest do 
podawania glikokortykosteroidów, antybiotyków, 
mukolityków.

•	 Inhalatory ultradźwiękowe

Aerozol w tego typu inhalatorach wytwarza-
ny jest przez zastosowanie ultradźwięków o czę-
stotliwości 1-2 MHz. Cząstki są stosunkowo małe, 
dlatego lepiej penetrują do oskrzeli i oskrzelików. 
To sprawia, że inhalacja z wykorzystaniem nebuli-
zatorów ultradźwiękowych jest efektywniejsza od 

tej wykonywanej z wykorzystaniem inhalatorów 
pneumatycznych. Cząsteczki są małe, a ilość leku 
potrzebna do efektywnej nebulizacji niewielka.

Ten typ urządzeń stosowany jest przede 
wszystkim do nawilżania dróg oddechowych z wy-
korzystaniem soli fizjologicznej czy solanek. Można 
nimi również podawać preparaty mukolityczne. Nie 
jest zalecany do podawania glikokortykosteroidów.

Leki stosowane w nebulizacji 

W nebulizacji stosujemy leki z kilku grup te-
rapeutycznych. Ważna jest znajomość łączenia po-
szczególnych leków oraz kolejność ich podawania. 
Każdy lek wykazuje własne działanie terapeutyczne, 
a także działania niepożądane. Należy zwrócić uwa-
gę, aby efekt terapeutyczny nie został skumulowa-
ny, ale również, aby zniwelować możliwe działania 
niepożądane.

Leki rozszerzające oskrzela
	 Bromek ipratropium – jest to pochodna atro-

piny, lek przeciwcholinergiczny, który rozszerza 
oskrzela i poprawia czynność płuc. Stosowany 
w leczeniu podtrzymującym stanów skurczo-
wych oskrzeli w przebiegu POChP i astmy, jak 
również w leczeniu eozynofilowego zapalenia 
oskrzeli, mukowiscydozy, dysplazji oskrzelowo-
-płucnej i dyskinezy rzęsek. Należy zachować 
szczególną ostrożność u pacjentów z jaskrą, 
a także u tych z utrudnionym oddawaniem 
moczu. Jeśli przypadkowo dostanie się do oka 
należy je szybko przepłukać. Przy zaburzeniach 
widzenia konieczny jest kontakt z lekarzem. 
Stosowany jest w postaci kropli, które należy 
rozcieńczać z solą fizjologiczną.

	 Fenoterol – krótko działający agonista recep-
torów adrenergicznych β2, rozszerza oskrzela 
i pobudza klirens śluzowo-rzęskowy, ułatwiając 
usuwanie śluzu z oskrzeli. Fenoterol stosowany 
jest w postaci aerozolu wziewnego lub roztworu 
do wstrzykiwań i infuzji.

►

	 Salbutamol – organiczny związek chemiczny, 
wybiórczy agonista receptorów β2 w mięśniach 
gładkich oskrzeli. Powoduje rozkurcz oskrzeli 
w przypadku odwracalnego ich zwężenia i po-
prawę wentylacji płuc. Wpływ salbutamolu na 
receptory β1 w sercu jest niewielki. Występuje 
wyłącznie w preparatach jednoskładnikowych 
(roztwory do nebulizacji, aerozole wziewne, 
proszki do inhalacji, syropy, roztwory do wstrzy-
kiwań i tabletki).

Glikokortykosteroidy

	 Budezonid – syntetyczny kortykosteroid o dzia-
łaniu przeciwzapalnym. Jest stosowany w ast-
mie oraz ostrym zapaleniu krtani u niemowląt 
i dzieci.

	 Propionian flutikazonu – jako rozwór do neb-
ulizacji stosowany stosunkowo rzadko, szeroko 
natomiast w wielu innych preparatach, zarówno 
jednoskładnikowych, jak i złożonych, w postaci 
proszku do inhalacji, aerozolu wziewnego, aero-
zolu do nosa, kropli do nosa oraz maści.

Mukolityki

	 Ambroksol – jest lekiem sekretolitycznym z gru-
py mukolityków. Leki te stosuje się w przypadku 
nadmiernej produkcji lepkiego śluzu w drogach 
oddechowych. W warunkach prawidłowych 
wydzielina dróg oddechowych pełni funkcję 
ochronną – zapobiega wyschnięciu błony ślu-
zowej i umożliwia prawidłową czynność rzęsek 
nabłonka. Ponadto zwiększa ilość wydzielane-
go śluzu, zmniejsza jego lepkość i ułatwia od-
krztuszanie. W postaci roztworu do nebulizacji 
ambroksol stosowany jest w leczeniu ostrych 
i przewlekłych chorób płuc, przebiegających 
z zaburzeniami wydzielania i odkrztuszania za-
legającej wydzieliny. Lek ten można rozcieńczać 
w stosunku 1:1 roztworem soli fizjologicznej. 
Nie powinno się go stosować przed snem.

	 Dornaza α – rekombinowany ludzki enzym hy-
drolizujący składniki plwociny, znacznie zmniej-
szający jej lepkość u chorych cierpiących na mu-
kowiscydozę. 
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►
Antybiotyki

	 Tobramycyna – antybiotyk aminoglikozydowy, 
w postaci roztworu do nebulizacji stosowany 
jest do leczenia przewlekłych zakażeń płuc wy-
wołanych przez Pseudomonas aeruginosa u cho-
rych na mukowiscydozę. 

	 Kolistyna (kolistymetat sodu) – antybiotyk 
peptydowy z grupy polimyksyn. W postaci 
roztworu do nebulizacji stosowany jest u dzie-
ci, młodzieży i dorosłych z mukowiscydozą 
w leczeniu przewlekłych zakażeń Pseudomonas 
aeruginosa.

Wskazówki:
• pacjenci stosujący GKS powinni po każdej inha-

lacji przepłukać usta lub umyć zęby;
• przygotowując nebulizację najpierw należy do-

dać roztwór soli fizjologicznej, a dopiero póź-
niej lek;

• przy wydawaniu leków wziewnych należy upew-
nić się, że pacjent wie jak powinien je stosować.

Łączenie leków

Istnieje kilka zasad w łączeniu leków wziew-
nych, jednak należy pamiętać że ostateczna decyzja 
należy do lekarza zlecającego terapię.
•	 Przy podawaniu leków rozszerzających oskrzela 

i glikokortykosteroidów lub mukolityków, zwykle 
najpierw podaje się leki rozszerzające oskrzela, 
a po 15 minutach, działające przeciwzapalnie 
sterydy lub mukolityki. Czasami lekarz sugeruje 
jednoczesne podanie obu leków.

•	 Bromek ipratropium można łączyć z salbutamo-
lem, sterydami i ambroksolem.

•	 Nie zaleca się łączenia dwóch leków z tej sa-
mej grupy – np. preparatu złożonego z bromku 
ipratropium i fenoterolu nie powinno łączyć się 
z salbutamolem.

•	 Sterydy można łączyć praktycznie z większością 
leków (poza lekami z tej samej grupy czy amb-
roksolem).

Czy łączymy? ipratropium ipratropum + 
fenoterol salbutamol budezonid propionian 

flutikazonu
NaCl 

hipertoniczne ambroksol

ipratropium - - TAK TAK TAK NIE TAK

ipratropium + 
fenoterol - - NIE TAK NIE NIE TAK

salbutamol TAK NIE - TAK TAK NIE TAK

budezonid TAK TAK TAK - NIE TAK NIE

propionian 
flutikazonu TAK NIE TAK NIE - NIE NIE

sól 
hipertoniczna NIE NIE NIE NIE NIE - NIE

ambroksol TAK TAK TAK NIE NIE NIE -

•	 Ambroksol łączy się z bromkiem ipratropium, 
a także w preparatach łączonych występuje z fe-
noterolem oraz salbutamolem. [17]

Leki do inhalacji  
dostępne bez recepty 

Ważną rolę w leczeniu wielu chorób oddecho-
wych odgrywa inhalacja wykonywana przy pomocy 
dostępnych bez recepty preparatów. Mogą być one 
stosowane zarówno do nawilżania błon śluzowych, 
jak i rozrzedzania zalegającej wydzieliny.

•	 Izotoniczny roztwór chlorku sodu:
– nawilża błony śluzowe
– służy do oczyszczania dróg oddechowych
– jest stosowany przy wysuszonej śluzówce, 

suchym kaszlu, zalegającej wydzielinie
– może służyć do rozcieńczania leków do 

nebulizacji (wlewamy do nebulizatora jako 
pierwszy)

– można go stosować kilka razy dziennie 
•	 Hipertoniczny roztwór chlorku sodu:

– upłynnia śluz i ułatwia odkrztuszanie
– może być polecany pacjentom z POChP 

i mukowiscydozą, przy mokrym kaszlu 
z utrudnionym odkrztuszaniem

– ze względu na działanie obkurczające przy 
podaniu na błony śluzowe nosa może ła-
godzić katar

– stosować rano i w południe, nigdy przed 
snem

•	 Roztwór chlorku sodu z dodatkiem kwasu hia-
luronowego:

– nawilża i oczyszcza drogi oddechowe
– dodatek kwasu hialuronowego działa na-

wilżająco i łagodząco
– polecany przy suchym i uporczywym kasz-

lu, podrażnieniach gardła i krtani
– nie stosować do rozcieńczania leków
– nie nadaje się do użycia w nebulizatorach 

siateczkowych i ultradźwiękowych
– inhalacje te mogą zwiększać skuteczność 

antybiotyków

•	 Roztwory ektoiny:
– przy konieczności inhalacji innymi prepa-

ratami zachować odstęp co najmniej 15 
minut [11]

Ze względu na ryzyko nadkażenia bakteryj-
nego, nie należy przechowywać preparatów z solą 
fizjologiczną po otwarciu – są one przeznaczone do 
jednorazowego użytku.

W inhalacjach bez recepty stosowane są rów-
nież olejki eteryczne i napary z ziół. Należy ich uży-
wać w postaci inhalacji parowych, nigdy za pomocą 
nebulizatora. ■
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Zespół niespokojnych nóg (ang. restless legs 
syndrome, RLS) jest zaburzeniem czuciowo-rucho-
wym dotykającym od 2 do 10% populacji. Nazy-
wany jest również zespołem Wittmaacka-Ekboma, 
chorobą Willisa-Ekboma bądź chorobą Ekboma. RLS 
zawdzięcza wszystkie swoje nazwy osobom, które 
zapoczątkowały rozprzestrzenianie informacji o jego 
występowaniu [3]. 

Choć pierwszy opis przypadku RLS podany 
przez Thomasa Willisa i Theodora Wittmaacka po-
chodzi z 1672 roku, dokładniej tę chorobę opisał 
dopiero w 1945 roku szwedzki neurolog Karl Axel 
Ekbom [11]. Jest on znany również z opisania halu-
cynozy pasożytniczej, nazywanej zespołem Ekboma, 
której nie należy mylić z omawianą tutaj chorobą 
Ekboma. RLS charakteryzuje się uczuciem przymusu 

Większość Polaków dowiedziała się o zespole niespokojnych nóg 
z reklam suplementów diety, mających na celu „leczyć” tę dziwną przy-
padłość. Zadowoleni pacjenci licznie przychodzili do apteki z autodiag-
nozą i oczekiwali natychmiastowej poprawy po zażyciu różnego rodzaju 
specyfików. Jak się jednak okazuje, zespół niespokojnych nóg jest praw-
dziwą jednostką chorobową, wymagającą prawidłowo postawionej 
diagnozy, a jego leczenie niekiedy bywa trudne.

Zespół 
niespokojnych 
nóg 
– poważne schorzenie  
czy wymyślona choroba?

poruszania kończynami dolnymi, któremu mogą to-
warzyszyć również inne nieprzyjemne doznania czu-
ciowe, takie jak mrowienie, pieczenie czy swędzenie. 
Objawy nasilają się podczas spoczynku, głównie 
w pozycji siedzącej i leżącej, co z kolei związane jest 
z utrudnionym odpoczynkiem i zaburzeniami snu 
[3,4]. Utrudnione zasypianie i nieefektywny sen pro-
wadzą do znacznego obniżenia jakości życia pacjen-
tów, którzy zmagają się z tą chorobą, co sprawia, że 
jej terapia wymaga kompleksowego podejścia oraz 
stosowania zarówno metod farmakologicznych, jak 
i niefarmakologicznych.

Patogeneza RLS

Pomimo, iż pełen patomechanizm RLS jest 
nieznany, wśród przyczyn powstawania RLS wy-
mienia się najczęściej zaburzenia przekaźnictwa 
dopaminergicznego, przede wszystkim w układzie 
pozapiramidowym oraz zaburzenia gospodarki 
żelaza [3,4]. 

 Zaburzenia w metabolizmie dopaminy 
i związane z nim zaburzenia przekaźnictwa dopa-
minergicznego w ośrodkowym układzie nerwowym 
(OUN) stanowią najczęściej wskazywaną przyczynę 
RLS. Hipotezę tą potwierdza nie tylko szereg badań 
dotyczących różnic w stężeniu dopaminy u zdro-
wych i chorych osób, ale również skuteczność lecze-
nia lekami dopaminergicznymi w łagodzeniu obja-
wów RLS. Osłabienie przekaźnictwa dopaminergicz-
nego w układzie pozapiramidowym związane jest 
również z zaburzeniami ruchowymi występującymi 
w chorobie Parkinsona. Niektóre badania sugerują 
zwiększoną częstość występowania RLS u chorych 
na Parkinsona, ale nie zostało to jednak do końca 
potwierdzone [3]. 

W patogenezie RLS wskazuje się również na 
rolę zaburzeń metabolizmu żelaza. U pacjentów 
zmagających się z tą jednostką chorobową notu-
je się zmniejszenie stężenia ferrytyny w surowicy, 
zmniejszenie stężenia żelaza w określonych struk-
turach OUN oraz zmniejszenie stężenia białka trans-
portującego żelazo. 

Istotną kwestią jest fakt, że zaburzenia w prze-
kaźnictwie dopaminergicznym i zaburzenia meta-
bolizmu żelaza są bezpośrednio ze sobą powiązane. 
Sugeruje się, że występujące w RLS nieprawidło-
wości w gospodarce żelaza w OUN prowadzą do 
zmniejszenia stężenia żelaza w komórkach odpo-
wiedzialnych za produkcję dopaminy poprzez nega-
tywny wpływ na działanie hydroksylazy tyrozyno-
wej, enzymu odpowiedzialnego za produkcję tego 
neuroprzekaźnika. Oba te patomechanizmy znalazły 
swoje odzwierciedlenie w terapii RLS, gdyż leczenie 
prekursorem dopaminy i agonistami receptorów 
dopaminergicznych jest terapią pierwszego rzutu 
RLS, natomiast łagodzenie objawów obserwuje się 
również podczas suplementacji żelazem u chorych, 
u których stwierdzono jego obniżony poziom. 

Występowanie pierwotnej postaci RLS jest 
również bezpośrednio skorelowane z dodatnim wy-
wiadem rodzinnym w kierunku tego schorzenia, co 
może świadczyć o udziale czynnika genetycznego 
w patomechanizmie powstawania RLS [3,4].

RLS może również współistnieć z innymi scho-
rzeniami i określane jest wówczas mianem wtórne-
go RLS, które może występować przy neuropatii, 
chorobach tarczycy, chorobach neurologicznych, 
cukrzycy czy otyłości. Wzrost częstości występowa-
nia RLS notuje się także w ciąży, głównie w trzecim 
trymestrze, jednak objawy ustępują najczęściej po 
porodzie. 

RLS może być również związany z przyjmo-
waniem niektórych leków, głównie trójcyklicznych 
leków przeciwdepresyjnych (TLPD), selektywnych 
inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), 
litu, cynaryzyny, flunaryzyny czy antagonistów do-
paminy [3,4,9].

Diagnostyka RLS

W 2002 roku Narodowe Instytuty Zdrowia 
(ang. National Institutes of Health, NIH) oraz Mię-
dzynarodowa Grupa Badawcza Zespołu Niespokoj-
nych Nóg (ang. International Restless Legs Syndrome 
Study Group, IRLSSG) opracowały kryteria diagno-

►
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styczne RLS, nad którymi od tamtej pory sprawuje 
kontrolę [1]. 

IRLSSG jest organizacją zrzeszającą profesjo-
nalistów dążących do poszerzenia wiedzy na temat 
tej jednostki chorobowej. Celem prowadzonej dzia-
łalności jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej 
przyczyn, patogenezy i znaczenia klinicznego RLS, 
jak również opracowywanie kryteriów diagnostycz-
nych pozwalających potwierdzić bądź wykluczyć 
występowanie tego schorzenia. 

Aktualne wytyczne diagnostyczne można zna-
leźć na stronie internetowej IRLSSG. W diagnostyce 
RLS stosuję się 4 kryteria podstawowe oraz kryteria 
wspomagające rozpoznanie [1,3,6,10]. Zostały one 
skrótowo przedstawione w Tabeli 1. 

Żeby stwierdzić RLS konieczne jest występo-
wanie wszystkich objawów, stanowiących kryteria 
podstawowe, do których należą:

1) Przymus poruszania kończynami dolny-
mi, najczęściej wywołany lub połączony 
z dyskomfortem i nieprzyjemnym uczu-
ciem w obrębie nóg.

Opisywane doznania pacjenci określają 
najczęściej jako mrowienie, rozpieranie 
nóg, uczucie prądu w nogach, swędzenie 
czy niepokój w nogach, który odczuwany 
jest głęboko i dotyczy najczęściej przedniej 
części podudzi, rzadziej ud, bioder czy sa-
mych stóp. Wymienione objawy występują 
najczęściej obustronnie, jednak niekiedy 
stwierdza się bardziej wyrażone objawy 
w jednej z kończyn naprzemiennie z dru-
gą. Ruchy nóg, które przynoszą chwilową 
ulgę pacjentowi mogą się różnić indywidu-
alnie, jednak do najczęstszych zalicza się 
zgięcia stawów, pocieranie noga o nogę 
i konieczność chodzenia. W nielicznych 
przypadkach, nasilona potrzeba porusza-
nia nogami występuje samodzielnie, bez 
towarzyszących jej nieprzyjemnych odczuć. 
Wszystkim dolegliwościom może również 
towarzyszyć ból o tępym charakterze. 

2) Przymus poruszania kończynami lub 
nieprzyjemne odczucia w ich obrębie 
ujawniają się, bądź nasilają podczas 
spoczynku, najczęściej podczas siedze-
nia lub leżenia.

Z punktu widzenia diagnostyki kryterium 
to jest istotne, gdyż pozwala odróżnić RLS 
od innych schorzeń, w których objawy 
występują niezależnie od fazy spoczynku. 
Czym dłuższy czas bezczynności kończyn, 
tym większe prawdopodobieństwo poja-
wienia się objawów. Co ciekawe, zajęcie 
czymś umysłu, na przykład poprzez wy-
konywanie zadań umysłowych wydaje się 
zmniejszać natężenie objawów RLS.

3) Przymus poruszania kończynami lub 
nieprzyjemne odczucia w ich obrębie 
ustępują częściowo lub całkowicie nie-
mal natychmiast po rozpoczęciu aktyw-
ności ruchowej (chodzenia, rozciągania), 
przynajmniej na tak długo, jak długo 
wykonywane są te czynności.

Wraz ze wzrostem nasilenia RLS, wzrasta 
konieczna intensywność ruchów do złago-
dzenia objawów. Powracają one jednak po 
zaprzestaniu wykonywania tych czynności. 
W złagodzeniu dolegliwości pomaga rów-
nież masaż czy rozcieranie kończyn, bądź 
stosowanie zimnych lub gorących kąpieli. 

4) Przymus poruszania kończynami lub 
nieprzyjemne odczucia w ich obrębie są 
bardziej nasilone wieczorem i w nocy 
niż w dzień lub występują wyłącznie 
wieczorem bądź w nocy.

Nasilenie objawów wieczorem bądź 
w nocy związane jest zarówno z udaniem 
się na spoczynek, jak również z fluktua-
cjami dobowymi objawów w samym RLS, 
jak również we współistniejącymi często ►

z RLS okresowymi ruchami kończyn pod-
czas snu (ang. periodic limb movements in 
sleep, PLMS). Dobowe wahania w nasile-
niu objawów są szczególnie zauważalne 
na początku przebiegu tego schorzenia, 
gdyż w zaawansowanych postaciach RLS 
pacjenci skarżą się na uciążliwe objawy 
przez cały dzień. 

Do kryteriów podtrzymujących, ułatwiających 
rozpoznanie RLS zalicza się [6]:

	Dodatni wywiad rodzinny – prawdopodo-
bieństwo wystąpienia RLS jest wyższe, gdy 
schorzenie to było obserwowane w rodzinie.

	Odpowiedź na leczenie dopaminergiczne 
– zmniejszenie nasilenia objawów po wdro-
żeniu terapii lekami dopaminergicznymi po-
maga potwierdzić diagnozę RLS, a pozytyw-
na odpowiedź jest szczególnie zauważalna 
na początku leczenia.

	Współwystępowanie PLMS – ruchy te wy-
stępują podczas snu, mają gwałtowny cha-
rakter i obejmują głównie niekontrolowane 
grzbietowe zginanie palucha, stawu skoko-
wego, jak również zgięcia w stawie kolano-
wym. PLMS współistniejące z RLS potęguje 
pogorszenie jakości życia pacjenta i proble-
my z bezsennością. RLS mogą również to-

warzyszyć analogiczne do PLMS okresowe 
ruchy kończyn podczas okresu czuwania 
(ang. periodic limb movement while awake, 
PLMW), jednak są one rzadsze.

Oprócz kryteriów podstawowych i podtrzy-
mujących u pacjentów zmagających się z tym scho-
rzeniem wymienia się również charakterystyczne 
cechy kliniczne, do których należą naturalny prze-
bieg choroby, zaburzenia snu i problemy z bezsen-
nością oraz brak objawów patologicznych w badaniu 
przedmiotowym.

Trudności w diagnostyce RLS przysparza także 
konieczność przeprowadzenia diagnostyki różnico-
wej, gdyż RLS może być mylnie stwierdzony w przy-
padku wielu innych chorób. Zatem przed postawie-
niem diagnozy RLS należy najpierw wykluczyć m.in. 
polineuropatię, anemię z niedoboru żelaza, ciążę, 
mocznicę, chorobę Parkinsona czy objawy będące 
działaniami niepożądanymi neuroleptyków i anta-
gonistów dopaminy [6].

Leczenie RLS

U około 50% pacjentów dotkniętych RLS, na-
silenie objawów zmusza do wdrożenia terapii far-
makologicznej. W 2012 roku Europejska Federacja 
Towarzystw Neurologicznych (ang. European Fede-
ration of Neurological Societies) wraz z Europejskim 
Towarzystwem Neurologicznym (ang. European 

Tab. 1 Podsumowanie kryteriów diagnostycznych RLS [1,3,6,10]

Kryteria podstawowe

1. Przymus poruszania kończynami lub nieprzyjemne odczucia w ich obrębie.
2. Obecność objawów głównie podczas spoczynku.
3. Łagodzenie lub ustępowanie objawów podczas aktywności ruchowej.
4. Nasilenie objawów wieczorem lub w nocy.

Kryteria podtrzymujące
1. Dodatni wywiad rodzinny.
2. Występowanie PLMS.
3. Odpowiedź na leczenie dopaminergiczne.

►
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►
Neurological Society) oraz Europejskim Towarzy-
stwem Badań Nad Snem (ang. European Sleep Re-
search Society) opublikowała zalecenia dotyczące 
terapii RLS [2]. 

Przed rozpoczęciem leczenia farmakologicz-
nego należy wykluczyć bądź rozpoznać wtórne 
przyczyny RLS i zaordynować ich terapię. W terapii 
pierwszego rzutu wykorzystuje się leki wpływające 
na przekaźnictwo dopaminergiczne (prekursor do-
paminy – lewodopę i agonistów receptora dopami-
nergicznego). W przypadku nieskuteczności dwóch 
kolejnych leków dopaminergicznych można uciekać 
się do terapii alternatywnej obejmującej opioidy, 
benzodiazepiny czy leki przeciwpadaczkowe [2,5,6].

	Lewodopa 

Lewodopa jest prekursorem dopaminy 
i lekiem pierwszego rzutu w RLS. Powinna 
być stosowana doraźnie bądź krótkotrwale 
w najmniejszej skutecznej dawce. Nie powin-
na być stosowana przewlekle, ze względu 
na możliwość wywoływania skutków ubocz-
nych. Jednym z nich jest zjawisko augmen-
tacji (wzmocnienia) charakteryzujące się 
występowaniem silnych objawów choroby 
(niekiedy silniejszych niż przed wdrożeniem 
leczenia) i pojawianiu się ich wcześniej niż 
zazwyczaj, przed przyjęciem kolejnej daw-
ki leku. Poza zjawiskiem augmentacji może 
również wystąpić zjawisko „z odbicia” (tzw. 
rebound), polegające na pojawianiu się na-
silonych objawów nad ranem, a związane 
wyczerpywaniem się działania leku. Wraz 
z czasem trwania terapii lewodopą może 
pojawić się zjawisko tolerancji na jej dzia-
łanie, charakteryzujące się zwiększeniem 
zapotrzebowania na lek i skróceniem czasu 
jego działania. Wszystkie wymienione efekty 
przyczyniły się do ograniczenia lewodopy 
w RLS do jej stosowania doraźnego bądź 
krótkotrwałego. W przypadku przewlekłej 
i silnie dokuczającej postaci choroby, wy-
magającej codziennego przyjmowania leków 

sugeruje się stosowanie agonistów dopa-
miny [5,6].

	Agoniści receptora dopaminergicznego 
(rotygotyna, pramipeksol, ropinirol)

Agoniści receptora dopaminergicznego 
w porównaniu z lewodopą charakteryzują 
się mniejszym potencjałem do powodowa-
nia opisanych powyżej negatywnych zjawisk. 
Szczególnie obniżenie ryzyka występowania 
augmentacji przypisuje się postaciom leków 
o dłuższym czasie działania (np. plastrom 
o kontrolowanym uwalnianiu czy postaciom 
doustnym o przedłużonym uwalnianiu). 
Przewlekła terapia lekami z tej grupy, mimo 
iż w wielu przypadkach skuteczna, nie jest 
jednak pozbawiona skutków ubocznych. Do 
najczęstszych należy uczucie oszołomienia, 
przemijające nudności na początku stoso-
wania leku, napady senności w ciągu dnia, 
zespół utraty kontroli impulsów, hipotonia 
ortostatyczna, a niekiedy również zaburze-
nia psychotyczne [5,6].

	Opioidy

Mechanizm działania opioidów w terapii RLS 
nie jest do końca poznany, uważa się jednak, 
że leki te łagodzą objawy poprzez pośredni 
wpływ na układ dopaminergiczny. Oprócz 
złagodzenia objawów, opioidy poprawia-
ją również jakość snu i zmniejszają liczbę 
PLMS. Mimo skuteczności, ich zastosowanie 
niekiedy ogranicza ich potencjał uzależnia-
jący oraz obawa przed możliwością wystą-
pienia bezdechu sennego [6].

	Benzodiazepiny

Do ograniczenia objawów RLS może być 
stosowany krótkotrwale klonazepam. Me-
chanizm w którym łagodzi objawy jest nie-
znany, jednak najprawdopodobniej związany 
jest z jego działaniem miorelaksacyjnym [6].

	Leki przeciwpadaczkowe

Swego czasu w terapii RLS stosowana była 
karbamazepina, obecnie jednak najczęściej 
wykorzystywane są gabapentyna i pregaba-
lina. Cały czas leki te stanowią jednak terapię 
drugiego rzutu [5,6].

Jakość życia pacjentów z RLS

Ze względu na fakt, że objawy RLS wystę-
pują najczęściej wieczorami lub w nocy, większość 
pacjentów cierpiąca na to schorzenie skarży się na 
zaburzenia snu. Przewlekła bezsenność i zmęczenie 
znacząco obniżają jakość ich życia, niekiedy prowa-
dząc również do zaburzeń depresyjnych. Oprócz 
terapii farmakologicznej, pacjentom z RLS mogą 
pomóc również wszelkiego rodzaju organizacje 
zrzeszające pacjentów z tym samym problemem. 
Przykładem może być Fundacja RLS (Restless Legs 
Syndrome Foundation), organizacja non-profit pro-
wadząca działalność mającą na celu poprawę jako-
ści życia pacjentów zmagających się z tą chorobą, 
między innymi poprzez opracowywanie broszur 
informacyjnych i tworzenie grup wsparcia [8]. 

Wydany w 2018 roku poradnik dla pacjentów 
podpowiada sposoby, które można wdrożyć w życie, 
by lepiej radzić sobie z męczącymi objawami. Nale-
żą do nich, między innymi, codzienne rozciąganie, 
masaż nóg czy podniesienie biurka na wysokość 
umożliwiającą pracę na stojąco [9].

Podsumowanie

RLS jest złożonym zaburzeniem czuciowo-
-ruchowym, którego objawy utrudniają codzien-
ne życie wielu chorym. Zmęczeni pacjenci, zanim 
zwrócą się do lekarza, próbują często sami poradzić 
sobie z powstającym problemem. Farmaceuta za 
pierwszym stołem jest nierzadko pierwszą osobą, 
z którą pacjent dzieli się swoimi objawami, bądź 
w gorszym przypadku, swoją autodiagnozą. 

Naszym zadaniem powinno być uświado-
mienie pacjenta, że zespół niespokojnych nóg to 
jednostka chorobowa wymagająca prawidłowej 
diagnostyki i kontaktu z lekarzem. Pozornie błahy 
problem może być objawem poważnych chorób, 
które należy wykluczyć przed wdrożeniem leczenia 
RLS. Jako strażnicy jakości i prawidłowości leczenia, 
powinniśmy również otwarcie rozmawiać z pacjen-
tami o wadach i zaletach stosowania suplementów 
diety. ■
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Nadmierne wypadanie włosów może 
być objawem wielu chorób, silnego lub dłu-
gotrwałego stresu, niedoborów żywienio-
wych czy stosowania niektórych leków. Naj-
częściej jednak przyczyną łysienia są męskie 
hormony płciowe – androgeny. 

Łysienie androgenowe występuje za-
równo u mężczyzn, jak i kobiet, a pojawić 
może się nawet tuż po dwudziestym roku 
życia. Istnieje mylne przekonanie, że jest to 
proces nieodwracalny, jednak dziś na rynku 
dostępne są preparaty, które przy długo-
trwałym stosowaniu znacznie hamują wy-
padanie włosów i pobudzają ich wzrost, co 
może odwrócić efekt łysienia nawet u star-
szych mężczyzn.

Dlaczego włosy wypadają?

Wypadanie włosów jest procesem fizjologicz-
nym, obejmującym utratę 70-100 włosów dziennie. 
Łysieniem określamy długotrwały, nadmierny uby-
tek, przekraczający 100 włosów na dzień i widoczną 
redukcję gęstości włosów o około 30%. Przyczyną 
tej dolegliwości najczęściej są czynniki genetyczne, 
niedobory żywieniowe i zaburzenia hormonalne. 

Bardzo często jednak łysienie uwarunkowane 
jest sumowaniem się szkodliwego działania wielu 
czynników, do których należą również: ostry lub 
przewlekły stres, zatrucia (np. metalami ciężkimi), 
obfite miesiączki (niedobór żelaza w organizmie), 
okres poporodowy (związany ze stresem, silnymi 

przeżyciami i zmianami hormonalnymi), zaawanso-
wany wiek biologiczny, zaburzenia psychiczne (np. 
depresja) i czynniki środowiskowe (np. nadmierna 
ekspozycja na promienie słoneczne). 

Wypadanie włosów może być również obja-
wem chorób ogólnoustrojowych (cukrzyca, choroby 
wątroby, niezdiagnozowane nadciśnienie tętnicze), 
chorób zakaźnych (np. kiła), chorób przebiegających 
z gorączką, nietolerancji pokarmowych, zaburzeń 
hormonalnych (niedoczynność lub nadczynność tar-
czycy), czy chorób autoimmunologicznych (np. cho-
roba Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów). 
Innym czynnikiem prowadzącym do łysienia mogą 
być choroby skóry, takie jak grzybica, łuszczyca, 
zapalenie skóry, łupież czy też zapalenie mieszków 
włosowych. 

Nadmierną utratę włosów, szczególnie w czo-
łowych partiach głowy, obserwuje się również w nie-
których przypadkach zakażenia nużeńcami – paso-
żytami powszechnie występującymi w populacji. Ich 
obecność w skórze zazwyczaj jest niezauważalna, 
jednak u niektórych osób może stać się przyczyną 
wypadania włosów, rzęs i brwi oraz trądziku, nawet 
u starszych. 

Łysienie może być również skutkiem zastoso-
wania chemio- i radioterapii, operacji przebiegającej 
w narkozie, a także stosowania leków przeciwkrze-
pliwych (heparyna i warfaryna), retinoidów, leków 
przeciwgrzybiczych (np. flukonazol), przeciwwiruso-
wych (np. interferon alfa), leków przeciwdepresyj-
nych (np. escitalopram) i immunosupresyjnych. Na 
stan włosów i nadmierne ich wypadanie może też 
wpływać nieodpowiednia pielęgnacja np. mocne 
upinanie włosów, palenie tytoniu (również bierne), 
nadużywanie alkoholu, niedostateczna ilość snu 
oraz niezdrowy styl życia. 

Typy łysienia

Podstawowy podział łysienia opiera się na 
określeniu stopnia zbliznowacenia skóry głowy, co 
decyduje o doborze terapii i rokowaniu. Zniszczenie 
mieszka włosowego i powstanie blizny sprawia, że 

odrost włosa staje się niemożliwy. Do tego procesu 
najczęściej dochodzi w przebiegu chorób skóry, ta-
kich jak toczeń rumieniowaty, liszaj płaski, łysienie 
plackowate, bliznowaciejące zapalenie mieszków 
włosowych, trądzik koloidalny karku czy grzybica 
głowy. 

Znacznie częściej w populacji występuje jed-
nak łysienie niebliznowaciejące, w którym utrata 
włosów jest odwracalna. Przerzedzenie włosów na 
głowie może wystąpić od 1 tygodnia nawet do 5 
miesięcy od wystąpienia przyczyny. Jeżeli główny-
mi czynnikami uszkadzającymi mieszki włosowe są 
androgeny, mówimy o „męskim łysieniu” (androge-
nowym), które występuje również u kobiet. Cierpi na 
nie nawet 80% mężczyzn i około 60% kobiet przed 
60-tym rokiem życia.

Rola testosteronu  
w łysieniu

U mężczyzn łysienie androgenowe może 
rozpocząć się w każdym momencie życia po za-
kończeniu okresu dojrzewania, natomiast u kobiet 
zazwyczaj rozwija się w okresie pomenopauzalnym. 

Złożony wpływ androgenów na mieszki wło-
sowe nazywany jest paradoksem biologicznym, po-
nieważ jeden hormon u tej samej osoby w niektó-
rych miejscach ciała nie wywiera żadnego wpływu 
na wzrost włosów, jednocześnie pobudzając lub 
hamując ich wzrost w innych partiach ciała. 

Zmiany w mieszkach włosowych zachodzą 
głównie pod wpływem dihydrotestosteronu (DHT), 
który powstaje na skutek przemiany testosteronu 
pod wpływem 5-α-reduktazy typu II. DHT działa 5 
razy silniej od testosteronu, aktywując receptory an-
drogenowe obecne na komórkach. Dihydrotestoste-
ron pobudza wzrost włosów na twarzy i narządach 
płciowych, a hamuje w obrębie skóry owłosionej 
głowy, gdzie mieszki włosowe są najbardziej wraż-
liwe na działanie tego hormonu. 

Stopień łysienia androgenowego zależy głów-
nie od ekspresji genowej i jest nasilony w różnym 

Skuteczna terapia 
łysienia u kobiet  
i mężczyzn

►
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stopniu u różnych ludzi. Oznacza to, że osoba z bar-
dzo wysokim poziomem androgenów może nie 
mieć żadnych kłopotów z włosami, jeżeli nie jest 
do tego dziedzicznie predysponowana. Udowod-
niono, że duże predyspozycje do rozwoju łysienia 
androgenowego występują u osób otyłych, palaczy, 
nie stosujących ochrony przeciwsłonecznej, o niskiej 
aktywności fizycznej i żyjących na wysokim pozio-
mie ekonomicznym. 

Łysienie androgenowe 
u kobiet

Nadmiar androgenów u kobiet, czyli tzw. hi-
perandrogenizm, może powodować nie tylko łysie-
nie, ale także wiele innych zaburzeń, takich jak mę-
ska budowa ciała, nadmierne owłosienie w innych 
miejscach niż głowa, zaburzenia miesiączkowania 
i płodności, trądzik czy łojotok. 

Hormonami, które mają ochronne działanie 
na mieszki włosowe są estrogeny. Gdy po meno-
pauzie czynność wydzielnicza jajników ustaje, do-
chodzi do spadku poziomu estrogenów i jednocześ-
nie względnego nadmiaru androgenów, dlatego to 
właśnie w tym okresie życia najwięcej kobiet dotyka 
łysienie androgenowe. 

Nie zawsze więc koreluje to z nadmierną 
ilością produkowanych androgenów w organizmie 
kobiety. U pacjentek z łysieniem androgenowym, 
poziom testosteronu i jego pochodnych może być 
prawidłowy – wówczas przyczyną jest zwiększona 
wrażliwość mieszków włosowych nawet na niskie 
stężenie tych hormonów. Badania wskazują na więk-
sze ryzyko wystąpienia łysienia androgenowego 
u kobiet stosujących doustną antykoncepcję (dłużej 
niż rok), natomiast mniejsze ryzyko u kobiet, które 
karmiły piersią, ograniczały ekspozycję na promie-
niowanie słoneczne i których cykle miesiączkowe 
nie przekraczają 35 dni.

Jak rozpoznać przyczynę 
i typ łysienia?

Rozpoznanie przyczyny łysienia jest kluczo-
wym krokiem w doborze skutecznej farmakoterapii, 
a podstawowym elementem diagnostyki powinny 
być badania krwi. Należy w nich uwzględnić: mor-
fologię krwi, poziom: żelaza, wapnia i witaminy D3, 
trójglicerydów, cholesterolu, glukozy, hormonów 
TSH i FT4, androstendionu, dihydrotestosteronu 
i testosteronu, przeciwciał przeciwjądrowych ANA 
(ang. anti-nuclear antibodies – przeciwciała „ataku-
jące” swoje własne narządy i tkanki). 

Jeżeli sugeruje to obraz kliniczny lub niepra-
widłowe wyniki wykonanych badań, dodatkowo 
lekarz może zlecić badanie przeciwciał przeciwtar-
czycowych (anty-TPO, anty-TG), enzymów wątrobo-
wych (AspAT, ALAT), badania w kierunku kiły, zaka-
żeń grzybiczych i pasożytniczych czy oznaczenie 
wartości czynnika reumatoidalnego (RF). 

Jedną z chorób występujących u kobiet, któ-
rej objawem może być łysienie, jest zespół poli-
cystycznych jajników. Wykluczenie tej choroby jest 
więc bardzo ważne w przypadku rozwoju łysienia, 
szczególnie u młodych dziewcząt.

Niedobory żywieniowe 
i suplementacja

Podstawowym elementem każdej farmako-
terapii łysienia jest dostarczenie odpowiednich 
witamin, makro- i mikroelementów, szczególnie 
w przypadku nieprawidłowej diety i niedoborów 
żywieniowych. 

Jednym ze składników diety, odgrywających 
znaczącą rolę w prawidłowej kondycji włosów jest 
cynk. Suplementacja tego pierwiastka może nie tyl-
ko hamować wypadanie włosów, ale również popra-
wiać ich blask i wzmacniać końcówki. 

Źródłem cynku są mięsa, wątróbka, ciemne 
pieczywo, kasze, sery podpuszczkowe i jaja. Innym, 

ważnym pierwiastkiem w leczeniu łysienia jest selen. 
Przy jego niedoborach obserwuje się hipopigmen-
tację włosów i nadmierne wypadanie. Co ważne, 
jego nadmiar również może powodować nadmier-
ne wypadanie włosów. Granica pomiędzy dawką 
zalecaną a toksyczną jest bardzo mała, dlatego nie 
należy suplementować selenu bez wcześniejszego 
stwierdzenia jego niedoboru. Najbezpieczniejszym 
sposobem jego podaży jest dostarczanie go razem 
z dietą. Do najlepszych źródeł selenu należą ryby 
i owoce morza, podroby, nasiona roślin strączko-
wych, grzyby, i orzechy brazylijskie. 

Spośród witamin, uczestniczących w utrzy-
maniu prawidłowej kondycji włosów, najbardziej 
popularna w ostatnim czasie jest biotyna. Przy jej 
niedoborach może dojść do osłabienia i wypada-
nia włosów, jednak ten stan występuje wyjątkowo 
rzadko. Biotyna jest bowiem składnikiem wie-
lu podstawowych produktów spożywczych, 
występuje np. w mleku i wielu warzywach, 
jajkach i produktach mącznych (w stanie 
wolnym lub związanym z białkiem). Po-
nadto pewna jej ilość jest syntetyzowa-
na w naszym organizmie przez bakterie 
jelitowe. 

Biotyna wchłania się tylko w po-
staci wolnej, a za jej oddzielenie od 
białka odpowiada enzym– biotynidaza. 
U niektórych niemowląt i dzieci wystę-
puje brak tego enzymu, co 
prowadzi m.in. do nad-
ciśnienia tętniczego, 
zmian zapalnych 
skóry czy właś-
nie wypadania 
włosów. U do-
rosłych osób 
n iedobor y 

biotynidazy obserwuje się bardzo rzadko, podob-
nie jak biotyny, dlatego sens stosowania preparatów 
z jej zawartością budzi pewne wątpliwości. Suple-
menty zawierające w składzie ten związek można 
polecić osobom, które chciałyby wzmocnić włosy, 
nadać połysk, lub częściowo graniczyć nadmierne 
ich wypadanie. 

Na rynku istnieje również wiele preparatów 
roślinnych w postaci szamponów, odżywek, her-
bat i doustnych suplementów diety, które mogą 
wzmocnić mieszki włosowe i w pewnym stopniu 
zahamować wypadanie włosów. Spośród nich bar-
dzo popularne są te z zawartością skrzypu polne-
go, pokrzywy, olejku rycynowego czy dziurawca. 
Stosowane miejscowo mogą poprawiać ukrwienie 
skóry głowy, co przekłada się z kolei na lepszy po-

rost włosów. Pomocne mogą oka-
zać się też maceraty z siemienia 

lnianego, oleju lnianego czy 
konopnego, podobnie jak 
preparaty z palmy saba-
łowej, które hamują ak-
tywność 5-α-reduktazy 
steroidowej.
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Minoksydyl

W leczeniu konwencjonalnym łysienia stosuje 
się zarówno leki o działaniu ogólnym, jak i miejsco-
wym w postaci wcierek. Jednym z najskuteczniejszych 
i najpopularniejszych leków jest minoksydyl w stę-
żeniu 2% i 5%. Minoksydyl jest jednocześnie lekiem 
o działaniu hipotensyjnym, który dawniej stosowany 
był w ciężkich przypadkach nadciśnienia tętniczego. 

Substancja ta została zatwierdzona do lecze-
nia łysienia androgenowego przez FDA (Food and 
Drug Administration) w roku 1984 roku po zaob-
serwowaniu nadmiernego owłosienia jako skutku 
ubocznego terapii nadciśnieniowej tym lekiem. 
Minoksydyl podany doustnie wywołuje znaczne 
przyspieszenie akcji serca i nasila objawy choroby 
wieńcowej, co spowodowało wycofanie go z terapii 
nadciśnienia. 

Dokładny mechanizm jego działania nie jest 
do końca wyjaśniony, jednak wiadomo, że zastoso-
wany miejscowo na owłosioną skórę pobudza po-
rost włosów, zwiększając przepływ krwi przez łoży-
sko naczyniowe. Zahamowanie wypadania włosów 
obserwowane jest już po 2 miesiącach stosowania, 
efekt terapeutyczny w postaci odrastających włosów 
występuje po 4-6 miesiącach kuracji, a największe 
nasilenie wzrostu widoczne jest po 12 miesiącach. 
Niestety po zaprzestaniu regularnego stosowania 
minoksydylu, wypadanie włosów powraca do stanu 
początkowego.

Finasteryd

Do innych skutecznych leków wykorzysty-
wanych w terapii łysienia androgenowego należy 
finasteryd w dawce 1 mg. W wyższych dawkach 
substancja ta jest stosowana w terapii rozrostu 
prostaty. Mechanizm działania tego leku polega na 
blokowaniu enzymu 5-α-reduktazy, a tym samym 
zmniejszeniu produkcji DHT. Zapobiega to miniatu-
ryzacji istniejących mieszków włosowych i powoduje 
zwiększenie liczby włosów, wstrzymuje wypadanie 
i korzystnie wpływa na ich wygląd. 

Skuteczność tego leku jest wysoka – wzrost 
gęstości i średnicy włosów oraz przyśpieszenie ich 
wzrostu obserwuje się u 89% mężczyzn poddanych 
terapii [1]. Opisywano przypadki zaburzeń funkcji 
seksualnych w trakcie i po zakończeniu jego stoso-
wania (zaburzenia wzwodu, ejakulacji, zmniejszenie 
ilości nasienia, zmniejszenie libido, ginekomastia). 

Ze względu na jego szkodliwy wpływ na roz-
wój męskich narządów płciowych u płodów (a także 
cewki moczowej i gruczołu krokowego), stosowanie 
finasterydu jest przeciwwskazane u kobiet w wieku 
rozrodczym. Ulotki preparatów zawierających fina-
steryd informują, że kobiety, które są lub mogą być 
w ciąży, nie powinny dotykać uszkodzonych tabletek 
finasterydu, ze względu na możliwość wchłonięcia 
leku, co mogłoby stanowić zagrożenie dla płodu 
płci męskiej. 

Kobiety, które są lub mogą być w ciąży, nie 
powinny być również eksponowane na nasienie 
mężczyzn przyjmujących ten lek. Finasteryd i mi-
noksidyl są jedynymi lekami, dla których łysienie 
androgenowe jest wskazaniem rejestracyjnym. Po-
zostałe preparaty są stosowane poza wskazaniami, 
ale w większości przypadków opiera się to na do-
brze udokumentowanej wiedzy medycznej.

Spironolakton

Innym lekiem obok minoksydylu, o właściwoś-
ciach hipotensyjnych i moczopędnych, stosowanym 
w leczeniu łysienia androgenowego jest spironolak-
ton, będący jednocześnie antagonistą receptorów 
androgenowych, który zmniejsza produkcję testo-
steronu w nadnerczach i jajnikach. Spironolakton 
hamuje wypadanie włosów, jednak nie pobudza 
ich wzrostu. Można spotkać się z zaleceniami jego 
łączonego stosowania z minoksydylem. 

Do najczęstszych działań niepożądanych 
tego leku należą: zaburzenia cyklu miesiączkowe-
go i tkliwość piersi u kobiet, a także hiperkaliemia. 
Obniżenie produkcji testosteronu powoduje zmia-
ny w libido, splątanie, rozwój ginekomastii u męż-
czyzn i łysienie w innych miejscach ciała niż głowa, 

a wystąpienie tych objawów jest zależne od dawki 
i czasu trwania leczenia. Zwykle jednak skutki są od-
wracalne po odstawieniu leku. Spironolakton wyka-
zuje potencjalnie teratogenny wpływ na płody płci 
męskiej, powodując feminizację, dlatego również 
w przypadku tej terapii należy pamiętać o skutecz-
nej formie antykoncepcji. 

Doustne środki 
antykoncepcyjne

W terapii łysienia androgenowego u kobiet 
najczęściej stosowane są pochodne progesteronu 
(octan cyproteronu i drospirenon) oraz estrogeny. 
Pochodne progesteronu są silnymi antagonista-
mi receptorów androgenowych, natomiast 
estrogeny zmniejszają produkcję androge-
nów i zwiększają poziom SHBG (białka wiążą-
cego hormony płciowe), regulując w ten spo-
sób aktywne stężenie androgenów w surowicy. 

Stosowanie doustnych środków antykon-
cepcyjnych zawierających pochodne progeste-
ronu wiąże się z wystąpieniem działań niepożą-
danych, do których należą: przyrost masy ciała, 
bolesność piersi, spadek libido, nudności, depresja, 
zaburzenia funkcji wątroby i obrzęki. Dodatkowo 
obecność estrogenu w stosowanych lekach zwięk-
sza ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych i raka 
piersi. 

W wielu publikacjach opisywana jest zna-
cząca poprawa gęstości i długości włosów 
szczególnie po stosowaniu octanu cyprotero-
nu, jednak lek ten nie jest rekomendowany do 
terapii łysienia androgenowego u kobiet bez 
stwierdzonej hiperandrogenemii.

Dutasteryd

Lekiem, który wykazuje bardzo silne po-
winowactwo do obu typów 5-α-reduktazy jest 
dutasteryd. Jego szerszy mechanizm działania 
sugeruje lepsze efekty stosowania w porównaniu 

z finasterydem. W badaniach udowodniono, że du-
tasteryd zmniejsza poziom DHT w surowicy do 90% 
w porównaniu z finasterydem, który redukuje ten 
poziom do 70% [2]. 

Tak samo jak finasteryd, jest lekiem kategorii 
D u kobiet w ciąży, wpływając na feminizację pło-
dów męskich. Okres półtrwania dla dutasterydu to 
pięć tygodni, w porównaniu z okresem półtrwania 
6-8 godzin dla finasterydu. Ten fakt sugeruje dłużej 
trwające efekty dutasterydu oraz mniejszą możli-
wość odwrócenia działania leku. 

►
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W jednym z badań z podwójnie ślepą próbą, 
u mężczyzn, którym podawano 0,5 mg dutastery-
du dziennie, wykazano zmniejszenie ilości plemni-
ków w spermie w porównaniu z grupą przyjmująca 
placebo, choć morfologia plemników nie uległa 
zmianie [3]. W zastosowaniu off-label dutasteryd 
stosowany jest przez niektórych lekarzy w dawce 
0,5 mg dziennie przez dwa tygodnie, a następnie 
0,5 mg dwa razy w tygodniu.

Flutamid i ketokonazol

Flutamid jest niesteroidowym antyandro-
genem, który blokuje łączenie się endogennych 
androgenów z ich receptorami. W Polsce zareje-
strowany jest do leczenia raka gruczołu krokowe-
go. Wyniki badań wskazują również na jego sku-
teczne działanie w terapii łysienia androgenowego. 
Na podstawie ograniczonych danych dotyczących 
skuteczności i profilu bezpieczeństwa flutamidu, 
nie ma obecnie podstaw do jego rekomendowania 
w leczeniu łysienia androgenowego kobiet, jednak 
w przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu go do 
terapii łysienia, należy włączyć również stosowanie 
antykoncepcji. 

Innym lekiem niezarejestrowanym do leczenia 
łysienia jest ketokonazol. Nie jest do końca jasne, 
w jaki sposób szampon z lekiem przeciwgrzybiczym 
wpływa na wzrost włosów, jednak wielu specjalistów 
i pacjentów przekonuje o jego skuteczności. Właś-
ciwości ketokonazolu mogą mieć związek z działa-
niem przeciwzapalnym i redukcją kolonizacji Males-
sezia na skórze owłosionej, choć bardziej prawdo-
podobną teorią działania jest wpływ na miejscową 
redukcję stężenia DTH w obrębie mieszków włoso-
wych głowy.

Wcierki do włosów

Jednym z najczęściej stosowanych w łysieniu 
wcierek jest preparat Alpicort, który w swoim skła-
dzie zawiera prednizolon i kwas salicylowy. Miejsco-
we podawanie sterydów pozwala złagodzić stan za-

palny w obrębie mieszków włosowych i „uaktywnić” 
wzrost włosów. Kwas salicylowy natomiast w stęże-
niu niższym niż 0,5% nasila przenikanie substancji 
czynnych w głębsze partie skóry. 

Preparat o nazwie handlowej Alpicort E jest 
dodatkowo wzbogacony o benzoesan estradiolu. 
Jego działanie na porost włosów może wynikać 
z pobudzenia ukrwienia i konkurencyjnej blokady 
receptorów androgenowych przez estradiol. 

We wcierkach recepturowych jako miejscowy 
steryd często stosowany jest hydrokortyzon, ponad-
to trycholodzy (lekarze specjalizujący się w leczeniu 
dolegliwości związanych z włosami i skórą głowy) 
chętnie przepisują leki na bazie spirytusu, w których 
skład wchodzi m.in. minoksydyl, kwas salicylowy 
i pilokarpina, która rozszerza naczynia krwionoś-
ne w skórze głowy, przez co poprawia ukrwienie 
i odżywienie cebulek włosów. Podobne działanie 
wykazuje wyciąg z kory chinowca (Tincturae chinae), 
który wchodzi m.in. w skład serii gotowych kosme-
tyków do włosów Klorane i Yves Roche. 

Innym ważnym składnikiem wcierek recep-
turowych jest nalewka pozyskiwana z owoców 
pieprzowca rocznego (Tincturae capsici), której 
głównym składnikiem jest kapsaicyna. Łącząc się 
z receptorem wanilinoidowym, związek ten po-
budza receptory bólowe i termiczne, powodując 
uwolnienie substancji rozszerzających naczynia 
(m.in histaminy). Ważnym składnikiem wcierek jest 
również glicerol, który ma za zadanie nawilżenie 
podrażnionej i wysuszonej skóry głowy w efekcie 
działania minoksydylu. 

O czym warto 
poinformować pacjenta 

przed rozpoczęciem terapii?

Jedną z podstawowych przyczyn niepowo-
dzenia terapii łysienia jest zbyt wczesne przerwanie 
stosowania leków. Najważniejszym warunkiem sku-
tecznego leczenia jest bowiem regularne i długo-
trwałe stosowanie leków, szczególnie podawanych 

miejscowo na skórę głowy. Pierwsze efekty leczenia 
mogą być widoczne dopiero po kilku miesiącach 
leczenia, a niektóre leki należy stosować nawet wie-
le lat. Niestety po odstawieniu większości z nich, 
problem łysienia nawraca. 

Długotrwała farmakoterapia łysienia jakimkol-
wiek lekiem może wiązać się z działaniami niepożą-
danymi, specyficznymi dla określonego preparatu. 
Leki o działaniu miejscowym stosowane na skórę 
głowy mogą wywołać podrażnienia, wysypkę i wy-
suszenie skóry. W celu złagodzenia tych objawów 
warto zaproponować pacjentowi gotowe odżywki 
nawilżające. 

Przejściowym objawem niepożądanym po 
zastosowaniu niektórych leków może być łysienie 
w mechanizmie, które jest efektem wypadania sła-
bych i cienkich włosów w miejscu wzrostu nowych, 
silniejszych. Ten efekt pojawia się zwykle 6-7 ty-
godni po rozpoczęciu leczenia i ustępuje po kilku 
tygodniach lub miesiącach kontynuacji terapii. 

Leki podawane dojelitowo w większości przy-
padków wykazują działanie antyandrogenowe, dla-
tego warto uprzedzić pacjenta o możliwości wystą-

pienia spadku libido, ginekomastii, zaburzeń erekcji, 
a nawet zaburzeń w jakości nasienia. 

W przypadku kobiet stosujących jakikolwiek 
lek o działaniu antyandrogenowym, należy poin-
formować o konieczności stosowania antykoncepcji 
w trakcie terapii. ■

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska
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https://www.researchgate.net/publication/324983655_Andro-
genetic_alopecia_Diagnostic_and_therapeutic_recommenda-
tions_of_the_polish_dermatological_society.

►
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Koniec starego roku i początek nowe-
go, to dobry okres, żeby na spokojnie i re-
fleksyjnie zastanowić się nad tym, co jest 
ważne – czy to w życiu rodzinnym czy za-
wodowym. 

Aby mieć udane relacje rodzinne, przede 
wszystkim trzeba zadbać o systematyczne budo-
wanie wzajemnych więzi, troszczyć się o siebie, 
wspólnie spędzać czas, rozwiązywać trudności, które 
w życiu są nieuniknione ze zrozumieniem, w sposób 
spokojny i z empatycznym podejściem do domow-
ników. Dzięki wspólnym wysiłkom całej społeczności 
domowej, relacje nabiorą szczególnej bliskości, a to 
stworzy bezpieczną możliwość, by realizować się 
w życiu zawodowym w najlepszy dla siebie sposób. 

Im większy spokój wewnętrzny odczuwa się 
na co dzień, tym bardziej satysfakcjonująca i owoc-
na może stać się praca. Jak powiedział Steve Jobs, 
twórca Apple`a: „Twoja praca wypełnia znaczną część 
Twojego życia i by dawała Ci satysfakcję rób to, co Ty 
chcesz robić. Jedyny sposób na robienie dobrej roboty 
to robienie tego, co się kocha.”

Współuczestniczenie przez farmaceutę w pro-
cesie leczenia jest jednym z elementów misji zawo-
dowej, jaką jest ochrona i poprawa zdrowia. Z tego 
powodu farmaceuta, podobnie jak inne zawody 
w bliskim kontakcie z chorym czy potrzebującym 
człowiekiem, jest codziennie wystawiony na oddzia-
ływania międzyludzkie, które nie zawsze należą do 
łatwych. Aby zadbać o najlepszą opiekę dla pacjen-
tów, trzeba traktować ich z należytą uwagą, troską, 
życzliwością i spokojem. Jednak by to było możli-
we, w pierwszej kolejności konieczne jest zadbanie 
o siebie, swój dobrostan psychiczny.

Pomaganie pacjentom może 
być terapią

Według badań psycholog prof. Marioli Łaguny 
(KUL), osoby które zastanawiają się, w jaki sposób 
pomogły komuś w danym dniu lub mogą pomóc 
w kolejnym, obserwują u siebie pozytywne zmiany 
w podejściu do życia. Można pokusić się o stwier-

Czy pomaganie 
innym może  
nas uszczęśliwić?

►

dzenie, że działania prospołeczne działają w pew-
nym stopniu jak leki antydepresyjne. Ochrona przed 
depresją jest szczególnie zauważalna w przypad-
ku osób po 65. roku życia (dane Amerykańskiego 
Urzędu Polityki Badań i Rozwoju). Udowodniono 
również, że osoby, które angażują się w pomoc na 
rzecz innych na wczesnym etapie swojego życia, 
tworzą sobie coś w rodzaju szczepionki ochronnej 
dla zdrowia. Dzięki temu w późniejszych latach rza-
dziej chorują. 

Inne badania pokazały, że osoby pozytyw-
nie nastawione do życia, z niskim poziomem lęku, 
złości czy przygnębienia, pomagają innym osobom 
częściej niż osoby z mniej pozytywnym nastawie-
niem. Okazało się również, że osoby z negatywnym 
spojrzeniem na życie, w miarę wykonywania zadań 
pomocowych w kolejnych dniach zaczęły obserwo-
wać u siebie pozytywne zmiany, wzrost satysfakcji 
i spadek negatywnego nastroju. Dodatkową, wyni-
kającą z powyższych wyników funkcją pomagania, 
jest zwiększenie kontaktów społecznych, a tym sa-
mym zwiększenie ilości znajomych i przyjaciół, co 
zapobiega samotności i zwiększa poczucie sensu 
życia.

Badania przeprowadzone przez naukowców 
z University of Pittsburgh wykazały, że ludzie, którzy 
zdecydowali się pomóc konkretnej osobie, wyka-
zywali zwiększoną aktywność w dwóch „ośrodkach 
nagrody” swojego mózgu i zmniejszoną aktywność 
w trzech regionach, które pomagają w informowa-
niu ciała o fizycznej odpowiedzi na stres, poprzez 
ciśnienie krwi i stan zapalny. Badania te udowodniły 
również, że udzielanie pomocy innym ma pozytywny 
wpływ na poczucie własnej wartości, zmniejsza wy-
stępowanie zachowań ryzykownych oraz zapobiega 
depresji. W tym ujęciu pomaganie może stać się 
wciągającym i rozwijającym pomysłem na życie. 

Można rozważyć, szczególnie w okresie świą-
teczno-noworocznym zaangażowanie apteki i jej 
pracowników w akcje charytatywne, by wspólnymi 
silami pomagać w jeszcze szerszym aspekcie. Do-
datkowe działania pomocowe na rzecz innych osób, 
mogą także w większym stopniu wpierać misję za-
wodu farmaceuty. Jednak – tak jak w każdej innej 

dziedzinie życia – w pomaganiu również zalecany 
jest umiar i zdrowy rozsądek.

Równowaga życiowa

Około 50 lat temu w dużych koncernach 
w USA zauważono znaczący spadek wydajności pra-
cowników, który wynikał z zachwiania równowagi 
pomiędzy pracą zawodową, a życiem prywatnym. 
Osoby pracujące w wysokim wymiarze godzinowym 
częściej borykały się z problemem wypalenia zawo-
dowego. Badania nad tym zjawiskiem doprowadzi-
ły do powstania koncepcji work-life balance, która 
koncentruje się na takim rozłożeniu codziennych 
obowiązków, by była zachowana harmonia pomię-
dzy czasem spędzanym w pracy, a odpoczynkiem 
i życiem domowym. To stan, w którym wszystkie 
elementy życia tworzą wspólną całość.

Według raportu Organizacji Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju (OECD 2016) wynika, że Polacy 
są 5. najbardziej zapracowanym narodem spośród 28 
badanych państw OECD, co oznacza, że Polak pracu-
je w ciągu roku 1832 godzin. Wyprzedzają nas Turcy, 
Grecy, Amerykanie i Węgrzy. Natomiast naród, który 
najbardziej wpisuje się w ideę WLB to Norwedzy, 
Holendrzy, Duńczycy i Niemcy, pracujący rocznie 
1369-1420 godzin. Polak pracuje rocznie ponad 463 
godziny więcej niż Norweg i 412 niż Niemiec. Ozna-
cza to, że Norweg pracuje około 3 miesiące krócej 
niż Polak, a Niemiec – 2,5 miesiąca krócej. 

Z kolei z raportu World Happiness Report, 
czyli Światowego Raportu o Szczęściu za rok 2018 
badającego takie czynniki, jak dochody ludzi (PKB na 
mieszkańca), oczekiwana długość życia, wysokość 
i zakres świadczeń społecznych (emerytury, renty, 
zasiłki, programy socjalne), wolność podejmowania 
przez ludzi decyzji, brak korupcji w kraju i dobro-
czynność wynika, że Polska zajmuje w rankingu 46 
miejsce. Natomiast cztery „najszczęśliwsze” kraje to 
Dania, Szwajcaria, Norwegia i Finlandia (odpowied-
nio dla OCED 3, 15, 1, 9 miejsce). Raporty dobitnie 
wskazują, jak bardzo istotne jest zachowanie równo-
wagi w zakresie pracy zawodowej i życia rodzinnego.
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►
Wprowadzenia w aptece koncepcji WLB może 

przynieść szereg korzyści, takich jak zwiększenie 
produktywności, lepsze samopoczucie i stan zdro-
wia pracowników, a tym samym wzrost satysfakcji 
z pracy, lepsze możliwości rozwoju zawodowego, 
osobistego i rodzinnego, wynikające z większej ilości 
czasu wolnego. Nie bez znaczenia jest budowanie 
pozytywnego wizerunku pracodawcy i dobrej atmo-
sfery w pracy, co wpływa na przywiązanie pracow-
ników i ogranicza koszty związane z re-
krutacją. Korzyści są naprawdę spore.

Czy zdążę ze 
wszystkim  
na czas?

S y s t e m a -
tycznie, w okolicy 
ważnych dat w ka-
lendarzu (Świąt, 
Nowego Roku, ferii, 
wakacji, urodzin, rocznic…) 
cierpimy na napięcie związane 
z małą ilością czasu na załatwie-
nie wszystkich, wydawałoby się nie-
zbędnych spraw. Tak bardzo staramy się wszystkie-
go dopilnować, aby te wydarzenia były pasmem 
niezapomnianych chwil, że w efekcie bierzemy na 
siebie zbyt wiele, a potem i tak okazuje się, że coś 
istotnego nam umknęło, pomimo, że padamy już ze 
zmęczenia. To powoduje, że nie potrafimy w pełni 
cieszyć się wypoczynkiem i radością, jaką te wyda-
rzenia powinny ze sobą nieść. 

Połączenie pracy zawodowej z pracami domo-
wymi, opieką nad dziećmi czy własnymi potrzeba-
mi, pochłania wiele energii i czasu. Nawet najlepszy 
plan nie wypali, jeśli weźmie się na swoje barki zbyt 
wiele i zaplanuje zrealizowanie nadmiernej ilości za-
dań w zbyt krótkim czasie. 

Dlatego lepiej zacząć bardziej dbać o siebie, 

swoje zdrowie, a co najważniejsze swoje dobre sa-
mopoczucie, poprzez zmniejszenie ilości obowiąz-
ków lub ich delegowanie. Trudnością w takim po-
dejściu jest świadoma zgoda na to, że można sobie 
pewne rzeczy odpuścić, a szczególnie sprawy, które 
nie mają najwyższego priorytetu. Trzeba się także 
pogodzić z tym, że nie wszystko musimy wykonywać 
osobiście i że nie wszystko musi być idealne. Jeśli 
nawet uda nam się nadludzkim wysiłkiem dopiąć 

wszystko na ostatni guzik, to jeśli zamiast 
dobrego nastroju na naszej twarzy nasi 

bliscy zobaczą zmęczenie i frustrację, 
to może się okazać, że cały ten wysiłek 
poszedł na marne, ponieważ i tak nikt 

nie jest szczęśliwy.
Pamiętając o tym, 

że pomaganie czyni nas 
radośniejszymi i zdrow-
szymi, warto zaangażo-
wać w codzienne obo-
wiązki rodzinne. Poma-
gajcie sobie, to przecież 
istota budowania więzi 

międzyludzkich. Dzięki 
zorganizowaniu i przy-
pisaniu niektórych za-
dań innym osobom, 

wszystkim pozostanie 
więcej czasu na spędzanie miłych chwil 

z rodziną, a work life balance zostanie osiągnięty. 

Magia noworocznych 
postanowień

Ostatni dzień roku spędzamy i świętujemy 
z nadzieją, że Nowy Rok przyniesie więcej szczęś-
cia, powodzenia, sukcesów, a przede wszystkim 
– istotne zmiany na lepsze. Powoduje to, że wiele 
osób wytycza sobie cele, które niejednokrotnie nie 
mają szans na powodzenie. Magia noworocznych 
postanowień bierze się z chęci do zmiany i wiary 
w to, że każdy może kształtować swoje życie we-

dług swoich oczekiwań. Pokazuje to, jak duża jest 
ludzka potrzeba rozwoju i szczęścia. Sęk w tym, że 
postanowienia noworoczne w przypływie szam-
pańskiej zabawy łatwo podjąć, ale zdecydowanie 
trudniej zrealizować, gdy emocje opadną. Nie ma 
sensu ponownie obiecywać sobie czegoś, co raczej 
nie zostanie zrealizowane. 

Badania CBOS wskazują, że aż 40% ludzi zdaje 
sobie sprawę, że nie uda im się wytrwać w swo-
ich postanowieniach. Zaś badacze pod kierunkiem 
Marka Connera z Uniwersytetu w Leeds wykazali, że 
25% osób już po tygodniu odpuszcza sobie swoje 
postanowienia, a 60% po pół roku. Z kolei według 
badań przeprowadzonych na 3 tysiącach mieszkań-
cach Wielkiej Brytanii przez profesora Richarda Wi-
semana z University of Hertfordshire, jedynie 12% 
postanowień dotyczących rzucenia palenia doszło 
do skutku, przy czym 66% osób, które obiecały prze-

stać palić od Nowego Roku, po papierosa sięgnęło 
już 1 stycznia!

Zatem jeśli zdecydujesz się mimo wszystko coś 
postanowić, to niech będzie to tylko jedno posta-
nowienie, ale naprawdę ważne dla ciebie i realne 
do wykonania w zaplanowanym czasie. Możesz też 
zaplanować, że to ty pomożesz komuś w realizacji 
jego postanowienia noworocznego, skoro pomaga-
nie uszczęśliwia. ■

mgr Aneta Styńska
psycholog 

www.psychorada.pl
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https://www.oecd-ilibrary.org/
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Farmacja Szpitalna Farmacja Szpitalna

Podsumowanie trzeciej edycji międzynarodo-
wego programu staży dla farmaceutów w Hiszpanii, 
opinie uczestników projektu 2019 r., interesująca dys-
kusja o przyszłości farmaceuty szpitalnego w Polsce 
oraz program opieki farmaceutycznej nad pacjentem 
onkologicznym realizowany w jednym z gdańskich 
szpitali. To główne zagadnienia, jakie pojawiły się 
podczas konferencji prasowej, która odbyła się 17 
grudnia br. Organizatorem wydarzenia była Naczelna 
Izba Aptekarska. 

Spotkanie z dziennikarzami miało na celu uka-
zanie najlepszych praktyk dotyczących świadczenia 
opieki farmaceutycznej w szpitalu pochodzących 
prosto z hiszpańskiego rynku. Przedstawili je farma-
ceuci, którzy w ramach: „Międzynarodowego Progra-
mu Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów” 
organizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we 
współpracy z Sociedad Española de Farmacia Ho-
spitalaria”, zakończyli tegoroczne pobyty w jednym 
z hiszpańskich ośrodków przyjmujących – Hospital 
Universitario Germans Trias i Pujol w Badalonie, 
koło Barcelony. Partnerami projektu po raz kolejny 
zostały firmy z branży farmaceutycznej: Sanofi, Pfizer, 
Servier oraz Eprus.

W spotkaniu wzięli udział: Elżbieta Piotrow-
ska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekar-
skiej; Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej, prezydent PGEU; Katarzyna Gancarz 

– koordynator projektu; Joanna Laskowska – kie-
rownik apteki szpitalnej Wojewódzkiego Centrum 
Onkologii w Gdańsku; Joanna Klamecka-Cicha 
– Szpital Powiatowy we Wrześni (staż 2019); Ro-
bert Kowalski – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
w Gdańsku (staż 2019); Kamila Flisikowska– Woje-
wódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku (staż 2018). 
Wydarzenie poprowadził Tomasz Leleno, rzecznik 
prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Dlaczego Hiszpania?

Partnerstwo z Hiszpańskim Stowarzyszeniem 
Farmaceutów Szpitalnych nie zostało wybrane przy-
padkowo. – Jakość świadczonych usług farmaceutycz-
nych i jakość farmacji szpitalnej, klinicznej w Hiszpanii 
jest na wysokim poziomie, dlatego też wybraliśmy 
współpracę z tym krajem – powiedziała obecna na 
spotkaniu Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes 
NRA.

Co więcej kraj jest zbliżony do Polski m.in. pod 
względem liczby ludności. – Hiszpania jest o wiele 
bliższa Polsce, jeżeli chodzi np. o wysokość wydatków 
przeznaczanych na ochronę zdrowia. Dzięki temu 
partnerstwu możemy szukać sposobu, aby znaleźć 
oszczędności, jak też sposobu na wzrost parametrów 
zdrowotnych poprzez włączenie farmaceutów do 
współpracy z lekarzami – zaznaczył Michał Byliniak, 
wiceprezes NRA i prezydent PGEU. 

„Opieka farmaceutyczna  
w szpitalu – czyli jak to robią 
hiszpańscy farmaceuci?”
Poznaj najlepsze praktyki z Półwyspu Iberyjskiego!

►

Opieka farmaceutyczna w szpitalu, praca 
w multidyscyplinarnych zespołach medycznych

– Tworząc ten projekt skupiliśmy się przede 
wszystkim ma dwóch filarach. Pierwszy to opieka 
farmaceutyczna w szpitalu. Jest to bardzo ważny 
dział pracy farmaceuty szpitalnego, który dotyczy 
nadzoru nad bezpieczną, racjonalną i efektywną far-
makoterapią pacjentów w szpitalu. Bardzo istotna jest 
także współpraca pomiędzy farmaceutą a lekarzem. 
Dzięki temu projektowi farmaceuci mieli możliwość 
poznania, jak w praktyce funkcjonuje takie partner-
stwo – wskazała Katarzyna Gancarz, koordynator 
projektu.

Podczas wydarzenia polscy farmaceuci po-
dzielili się z branżowymi mediami spostrzeżeniami 
z pobytu szkoleniowego. Uczestnicy szczególnie 
podkreślali, że wyjazd umożliwił im zapoznanie 
się z praktycznym wdrożeniem i realizacją opieki 
farmaceutycznej na oddziale oraz podczas kon-
sultacji farmaceuty z pacjentami ambulatoryjnymi, 
którzy odbierają swoją terapię w szpitalu. Dotyczy 
ona przede wszystkim chorych na stwardnienie 
rozsiane, chorobę Crohna, reumatoidalne zapale-
nie stawów, łuszczycę, zakażonych wirusem HIV 
oraz pacjentów cierpiących na choroby rzadkie. 
Za duży walor edukacyjny wyjazdu uznali również 
możliwość zapoznania się z zasadami współpracy 
w hiszpańskich multidyscyplinarnych zespołach me-
dycznych, w których zadania farmaceuty szpitalnego 
są  ściśle  zdefiniowane.  Jak  zgodnie przyznają pobyt 
zmotywował  ich do dalszego  rozwoju  zawodowego 
i wskazał kierunek w jakim powinien on przebiegać. 

Nowe technologie wsparciem w codziennej pracy

Zaimplementowane w hiszpańskich szpitalach 
rozwiązania technologiczne z powodzeniem przy-
czyniają się do poprawy bezpieczeństwa pacjenta 
generując dodatkowe oszczędności dla szpitali. 
Personel apteki posiadający zdecydowanie więcej 
czasu może przeznaczyć go na aktywności związane 
bezpośrednio z farmakoterapią pacjentów. Polscy 

farmaceuci zgodnie przyznali, że nowe technologie 
umożliwiają świadczenie usług farmaceutycznych na 
najwyższym poziomie. 

III edycja zakończona sukcesem

– Dzięki przeprowadzonej wśród uczestników 
ankiecie ewaluacyjnej, możemy śmiało przyznać, że 
również w tym roku opracowany program szkolenia 
stuprocentowo odpowiedział na potrzeby edukacyjne 
uczestników. Każdy z nich poleciliby również staż 
innemu farmaceucie. Niezwykle istotne dla nas in-
formacje pokazują, że program stanowi ważny punkt 
na zawodowo – edukacyjnej mapie i cały czas podą-
żamy we właściwym kierunku – przyznała Katarzyna 
Gancarz.

Wyjazdy edukacyjne przynoszą już efekty

Wyjazd mgr farm. Kamili Flisikowskiej w ra-
mach II edycji programu w 2018 r. stał się motorem 
napędowym dla wdrożenia programu opieki farma-
ceutycznej nad pacjentem onkologicznym. 

O rozwiązaniach podpatrzonych w hiszpań-
skiej aptece szpitalnej, które z powodzeniem zostały 
dostosowane do polskich realiów, farmaceutka 
opowiadała wraz z kierownikiem apteki szpitalnej 
– mgr farm. Joanną Laskowską. W ramach reali-
zowanej opieki farmaceutycznej zespół stworzył 
informatory oraz przyjazne pacjentom ulotki, za-
wierające najważniejsze informacje o zasadach m.in 
przyjmowania i przechowywania wybranych leków 
cytotoksycznych, służące jako materiały edukacyjne 
dla pacjentów w domu i podczas konsultacji z far-
maceutą w szpitalu. Aktualnie pod opieką farma-
ceutów jest 150 pacjentów przyjmujących doustną 
chemioterapię. Apteka planuje poszerzenie zakresu 
świadczonych usług, po to, aby mogły one objąć 
szerszą grupy pacjentów onkologicznych szpitala.

Więcej informacji o programie: 
https://www.nia.org.pl/category/staz-w-hiszpani/

Facebook: @StażedlaFarmaceutów

https://www.nia.org.pl/category/staz-w-hiszpani/
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Trwa III edycja międzynarodowej polsko-
-hiszpańskiej współpracy edukacyjnej. Jeszcze trzy 
lata temu mało kto zdawał sobie sprawę, że sły-
nący z gorącego flamenco Hiszpanie tworzą jeden 
z najbardziej nowoczesnych modeli farmacji szpi-
talnej w Europie. W ogólnej klasyfikacji przygoto-
wanej przez agencję Bloomberg, kraj znajduje się 
na szczycie listy 169 państw ze wskaźnikiem Bloom-
berg Healthiest Country wynoszącym 92,7 w 100 
punktowej skali. Tak dobry wynik to zasługa kilku 
składowych m.in. wysokiej oczekiwanej długości 
życia wynoszącej 83,4 lata (trzecie miejsce na świe-
cie po Japonii (86) i Szwajcarii (83,6)), zbilansowanej 
diecie oraz wydajnej i skutecznej publicznej służbie 
zdrowia. 

Mówiąc o wydajnej i skutecznej służbie zdro-
wia należy podkreślić, że ważnym, a wręcz nieod-
zownym jej elementem są farmaceuci szpitalni, 
którzy swoją pracą przyczyniają się do poprawy 
i utrzymania efektywności leczenia pacjentów za-
równo ambulatoryjnych jak i hospitalizowanych 
z powodu chorób nowotworowych, chorób rzad-
kich i innych chorób przewlekłych. Przykładem jest 
nadzór farmaceuty nad utrzymaniem odpowied-
niego poziomu adherencji terapeutycznej podczas 
terapii lekami generującymi wysokie koszty. Terapia 
choroby Fabry’ego jednego pacjenta z niedoborem 
alfa-galaktozydazy A doustnym preparatem Gala-
fold (migalastat) zaaprobowanym w 2016 r. przed 
EMA, a w 2018r. przed FDA, kosztuje hiszpański 
publiczny szpital (a więc w konsekwencji płatnika) 
kilka tysięcy euro miesięcznie, natomiast najnow-
sza terapia wirusa HIV-1 lekiem Biktarvy (bictegra-

vir/ emtricitabina/ alafenamid tenofoviru) kilkaset 
euro. Pacjenci leczeni onkologicznie lub chorujący 
na chorobę rzadką zazwyczaj charakteryzują się wy-
sokim stopniem adherencji terapeutycznej. U pa-
cjentów zakażonych wirusem nabytego niedoboru 
odporności częstsze wahania w zakresie przestrze-
gania zaleceń lekarskich wymuszają dodatkowe in-
terwencje farmaceuty, które powiązane są również 
z edukacją na temat odpowiedzialności chorego za 
zakażenie  innej osoby. Wszystkie grupy pacjentów 
podczas wdrożenia nowej terapii lub zmianie sche-
matu dotychczasowej wymagają natomiast jasnej 
i klarownej informacji o leku dostosowanej do ak-
tualnego stanu zdrowia i stylu życia po to, aby te-
rapia była jak najbardziej efektywna. Dlatego też na 
każdym etapie leczenia: od walidacji linii terapeu-
tycznej po przewlekłe podania i nadzór w ramach 
opieki farmaceutycznej zaangażowani są farmaceu-
ci. Stwierdzam z pełnym przekonaniem, bazując na 
dotychczas zgromadzonym doświadczeniu, że nie 
można mówić o tak wysokiej efektywności leczenia 
w szpitalu bez ich udziału. Moją tezę potwierdza 
coraz szersze grono polskich farmaceutów z często 
dużo bogatszym wachlarzem doświadczeń zawo-
dowych, którzy mogli skorzystać ze szkolenia w ra-
mach programu staży. 

Z przyjemnością oddaję im głos. 

mgr farm. Katarzyna Gancarz
Koordynator Programu

Naczelna Izba Aptekarska

Aktualne informacje o programie dostępne są 
na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej www.nia.
org.pl/category/staz-w-hiszpani/ oraz na Fa-
cebooku @StażedlaFarmaceutów.

Nie można mówić  
o wysokiej 

efektywności leczenia 
pacjentów  

w szpitalu bez udziału 
farmaceutów 

►

Wstęp – zapoznanie z apteką

Szpital German Trias i Pujol został zbudo-
wany w latach 80-tych XX wieku na wzgórzach na 
północ od Barcelony. W szpitalu znajduje się około 
600 łóżek dla pacjentów w różnych klinikach (m.in. 
pediatrii, kardiologii, nefrologii, hematologii). Po-
nadto, szpital sprawuje opiekę ambulatoryjną nad 
mieszkańcami północnych okolic Barcelony. 

Przypomnę, że Barcelona leży w Katalonii, co 
oznacza, że używane tu są na co dzień języki hi-
szpański i kataloński. Mimo, że nie znałem żadnego 
z nich zdecydowałem się zgłosić do konkursu o staż. 
W czasie jego trwania okazało się, że komunika-
cja po angielsku przebiegała swobodnie. Nie bez 
znaczenia pozostawał również fakt, że w szpitalu 
używa się międzynarodowych nazw leków i skrótów 
nazw badań laboratoryjnych, nazwy chorób mają 
w większości łacińską etymologię, a formuły sto-
sowane do obliczania dawkowania pochodzą od 
nazwisk badaczy (np. Cocroft-Gault jednoznacznie 
kojarzą mi się z szacowaniem filtracji kłębuszkowej).

W aptece pracuje około 50 osób, w tym far-
maceuci i rezydenci, a także technicy, pielęgniarka 
i personel administracyjny. Rutynowa praca trwa 
od poniedziałku do piątku do godziny piętnastej, 
a dodatkowo wyznaczone są dyżury dla części per-
sonelu do godziny dwudziestej drugiej. Apteka pełni 
również dyżury weekendowe. 

Staż w Aptece szpitala 
Hospital Univeristario 
Germans Trias i Pujol 

w Badalonie k. Barcelony
28.10-22.11.2019r. cz. I

dr n. farm. Robert Kowalski

Apteka Szpitalna 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 

w Gdańsku

►

https://www.nia.org.pl/category/staz-w-hiszpani/
https://www.nia.org.pl/category/staz-w-hiszpani/
https://www.facebook.com/stazedlafarmaceutow/


58 Aptekarz Polski, 160 (138e) grudzień 2019 59Aptekarz Polski, 160 (138e) grudzień 2019

Farmacja Szpitalna Farmacja Szpitalna

►

Uprawnienia farmaceutów

Farmaceuta dużo czasu spędza przy kom-
puterze, a nieodzownym narzędziem jest program 
komputerowy, który umożliwia dostęp do doku-
mentacji medycznej pacjenta, w tym do infor-
macji o alergii (!), historii leczenia, badań diagno-
stycznych i opisów przygotowywanych przez lekarzy 
i pielęgniarki. Jednocześnie jest między nimi na-
rzędziem komunikacji. To bardzo ważne, ponieważ 
na ich podstawie farmaceuta ocenia zasadność 
włączenia i kontynuacji danego leku, dawkę oraz 
drogę podania. 

Może też samodzielnie zalecić włączenie do-
datkowego leku – takiego, jaki był stosowany prze-
wlekle przez pacjenta przed przyjęciem do szpitala, 
a nie został wpisany w zleceniu (np. lek przeciwde-
presyjny), nowego leku np. heparyna drobnoczą-
steczkowa dla pacjentów z czynnikami ryzyka (m.in. 
unieruchomionych lub z nadwagą), podanie prze-
ciwciał antyRh+ u kobiet Rh-, które urodziły dzieci 
Rh+ lub szczepienie przeciwko różyczce wcześniej 
niezaszczepionych młodych matek. Zmiany wpro-
wadzone mogą być ostateczne lub jeżeli zmiana jest 
istotna – farmaceuta pozostawia swoją propozycję 
zmiany do akceptacji lekarza. Zmiany wprowadzo-
ne przez farmaceutę są odnotowywane w systemie 
elektronicznej dokumentacji i możliwe do okresowej 
analizy.

Cały proces jest ważny z punktu widzenia 
bezpieczeństwa, skuteczności terapii oraz farma-
koekonomiki. Dopiero po zatwierdzeniu farmako-
terapii przez farmaceutę leki na następny dzień 
mogą zostać przygotowane i wydane z apteki. 
I to zarówno leki gotowe, jak i recepturowe. Część 
farmaceutów aktywnie pracuje na oddziałach w ra-
mach ustalania listy leków (rekoncyliacji, rozmawiają 
z pacjentem) lub udziela porad potrzebującym pa-
cjentom ambulatoryjnym.

Braki leków  
ogólnoświatowym 

problemem

Podobnie jak Polska, Hiszpania również bory-
ka się z problemem niedoborów leków. Aby zapew-
nić dostępność brakującego leku apteka szpitalna 
stara się o państwowe zezwolenie na sprowadzenie 
leku i w odróżnieniu od Polski, to ona wydaje leki 
pacjentom ambulatoryjnym, czyniąc to – tak jak od 
niedawna w Polsce – na podstawie recepty elek-
tronicznej. 

Cztery intensywne  
tygodnie stażu

Tydzień pierwszy – pediatria 

Pierwszy tydzień stażu odbywał się pod opie-
ką Maite, farmaceutki specjalizującej się farmakote-
rapii pediatrycznej, położniczej i ginekologicznej. 
Do naszych obowiązków należało uczestniczenie 
w codziennym porannym spotkaniu pracowników 
kliniki w celu omówienia stanu pacjentów, przej-
rzenie listy pacjentów przebywających na oddziale, 
skontrolowanie ich farmakoterapii, żywienia poza-
jelitowego i zatwierdzeni listy leków do wydania 
z apteki. Czynności te wykonywane są na oddziale 
z możliwością bezpośredniego kontaktu z pozosta-
łym personelem medycznym.

Jedną z sytuacji, w jaką byliśmy zaangażowani 
w tym tygodniu to historia Pacjenta 1.

Do apteki zgłasza się matka 2-letniego dzie-
cka z receptą elektroniczną na witaminę K w po-
staci iniekcji. U jej dziecka łatwo powstają siniaki, 
a badania laboratoryjne wykazały wydłużony czas 
krzepnięcia. Prawdopodobna przyczyna: niedobór 
witaminy K. Przepisany lek to witamina K 2 mg, po-
dawana raz dziennie przez 15 dni.

Zalecony lek znajduje się obecnie na hiszpań-
skiej liście niedoborów lekowych. Apteka szpitalna 

►
uzyskała pozwolenie na sprowadzenie leku i może 
zaopatrzyć w niego również pacjentów ambulato-
ryjnych. Farmaceuta wydaje lek, igły i strzykawki 
a także upomina, by po zakończeniu terapii matka 
zgłosiła z dzieckiem do laboratorium, w celu wyko-
nania badań układu krzepnięcia i oceny skuteczno-
ści wprowadzonej terapii. 

O innych przypadkach można przeczytać na 
oficjalnej stronie programu www.facebook.com/sta-
zedlafarmaceutow/ – wpis z 11.11.2019r.

Tydzień drugi  
– receptura i opieka farmaceutyczna

Drugi tydzień stażu podzielony został na dwie 
części: najpierw z Anną zatwierdzamy wykonanie 
leków recepturowych dla pacjentów szpitalnych 
i ambulatoryjnych, a po śniadaniowej przerwie wraz 
Glorią przyjmujemy pacjentów ambulatoryjnych. 
W wolnych chwilach zatwierdzamy farmakoterapie 
zlecone pacjentom szpitalnym na następny dzień.

Receptura
Rano do apteki trafia lista z działu administra-

cji szpitala z informacją o zarejestrowanych na przy-
szły dzień pracy pacjentach ambulatoryjnych, którzy 
mają otrzymać leczenie np. infuzję immunoglobulin. 
Farmaceuta sprawdza w systemie elektronicznym 
historię choroby pacjenta, wskazania do podania 
leku, schemat dawkowania. Jeżeli coś się nie zga-
dza – kontaktuje się z lekarzem. Leki recepturowe 
wykonują sami technicy, ale posługują się przygo-
towanym wcześniej przez farmaceutów protoko-
łami przygotowania (modus operandi). Wykonany 
lek przed zapakowaniem do wydania na oddział 
podlega końcowej kontroli farmaceuty.

Apteka Szpitala Germans Trias i Pujol niedaw-
no wyremontowała swój dział receptury, tzw. biały 
pokój. Składa się z kilku pomieszczeń: szatni, dużego 
pokoju przygotowawczego, z którego jest przej-
ście do pracowni leków jałowych, cytotoksycznych, 
magazynu oraz do receptury klasycznej i pomiesz-
czenia do przepakowywania tabletek do opakowań 
jednostkowych oznakowanych dawką, numerem 

serii i datą ważności. Leki recepturowe wykonują 
tylko technicy, ale posługują się przygotowanymi 
i zatwierdzonymi przez farmaceutów protokołami 
sporządzania leku. Farmaceuta kontroluje ponadto 
lek przed wydaniem na oddział. Niektóre klasycz-
ne leki recepturowe apteka szpitalna zamawia 
w innych aptekach w celu zapewnienia oszczęd-
ności czasu i pieniędzy.

Pacjent 2 od kilkunastu lat choruje na stward-
nienie rozsiane. Przepisane leczenie to lek biolo-
giczny – natalizumab 300 mg, co 4 tygodnie. Jest to 
przeciwciało, które m.in. poprzez wiązanie z cząst-
kami powierzchniowymi leukocytów hamuje ich 
migrację przez barierę krew-mózg i tworzenie się 
oraz powiększanie ognisk chorobowych.

Zanim zatwierdzimy przygotowanie leku – 
sprawdzamy dokumentację medyczną pacjenta. Tu 
ważny jest poziom przeciwciał przeciwko wiru-
sowi Johna Cunninghama (JCV). Badanie to musi 
być wykonywane przynajmniej raz na 6 miesięcy. 
Na podstawie miana przeciwciał anty-JCV, wcześ-
niejszego leczenia lekami immunosupresyjnymi (np. 
azatiopryna) i czasu leczenia natalizumabem wyli-
czane jest ryzyko wystąpienia leukoencefalopatii. 
Gdy jest wysokie, pacjent musi wyrazić na piśmie 
świadomą i dobrowolna zgodę na kontunuowanie 
terapii. U tego pacjenta wyniki są aktualne, a ko-
rzyść z kontynuacji terapii przeważa nad wyliczonym 
ryzykiem, więc zatwierdzamy zlecenie.

Pacjent 3 ma 47 lat i choruje na późną postać 
choroby Pompego. Przepisane leczenie to alfa-glu-
kozydaza 1550 mg, podana dożylnie, co 2 tygodnie.

Choroba Pompego polega na niedoborze 
alfa-glukozydazy. Brak tego enzymu sprawia, że 
glikogen gromadzi w komórkach m.in. w mięśni 
i prowadzi do ich osłabienia. Roczny koszt terapii 
należy do najwyższych na świecie, a w szpitalu le-
czonych jest obecnie 3 pacjentów. Ponieważ lek jest 
produkowany w fiolkach po 50 mg, technicy będą 
musieli wykorzystać ich aż 31 (!) w celu przygoto-
wania jednorazowej dawki.

http://www.facebook.com/stazedlafarmaceutow/
http://www.facebook.com/stazedlafarmaceutow/
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Pacjent 4 to dorosły mężczyzna z pozaszpi-
talnym zapaleniem płuc. Przepisane leczenie obej-
muje ertapenem 1g, co 24 godziny, przez tydzień. 

Uwaga – jest to pacjent jest uczulony na li-
nezolid i wankomycynę! Jest również uczulony na 
inne antybiotyki.

Ertapenem nie znajduje na szpitalnej liście 
leków, ale jego przepisanie w tym przypadku jest 
uzasadnione. W odróżnieniu od meropenemu – ma 
długi okres biologicznego półtrwania i wystarcza 
jedna dawka dziennie. Lek jest przygotowywany 
jest w aptece szpitalnej, następnie odbiera go pie-
lęgniarka/pielęgniarz i podaje pacjentowi w domu. 
W ten sposób szpital zyskuje jedno dodatko-
we łóżko dla bardziej potrzebującego pacjenta, 
a także oszczędza pieniądze.

Pacjent 5 to pacjent z infekcją grzybiczą gałki 
ocznej. Przepisany lek to amfoterycyna 10µg/0,1 ml, 
która ma być podana do komory ciała szklistego.

Prawdopodobną przyczyną konieczności za-
stosowania tak inwazyjnego leczenia jest zaniedba-
na infekcja spowodowana niewłaściwa higieną przy 
stosowaniu szkieł kontaktowych. Lek jest przygo-
towywany z liposomalnej postaci drogą seryjnych 
rozcieńczeń. Prognozując nadejście kolejnych 
recept z rozpoczętej fiolki, technicy przygotują 
jednocześnie kilka dawek leku (oszczędność cza-
su i pieniędzy). Ostateczny produkt jest pakowany 
do strzykawki, opisywany składem, datą ważności 
i warunkami przechowywania.

Opieka farmaceutyczna
Po godzinie 10-tej, zaczynam drugą część 

dnia poświęconą sprawowaniu opieki farmaceu-
tycznej nad pacjentami ambulatoryjnymi, bowiem 
w Hiszpanii to farmaceuci szpitalni wydają leki no-
woczesne i drogie bezpośrednio pacjentom. To 
leki należące w Polsce do „programów lekowych”, 
związane z niektórymi chorobami przewlekły-
mi m.in. WZW, HIV, idiopatycznym włóknieniem 
płuc czy nadciśnieniem płucnym. Przed wydaniem 
leku, sprawdzana jest ważność recepty związana 
z ostatnią wizytą u lekarza. Jeżeli jest to pierwsze 

wydanie leku, terapia ulega zmianie lub minął 
termin zaplanowanej wizyty u lekarza – pacjent 
jest odsyłany do konsultacji z farmaceutą. Farma-
ceuci przygotowali dla pacjentów specjalne ulotki ze 
skróconą informacją o leku. Mają również specjalne 
demonstracyjne opakowania, dzięki którym uczą 
pacjenta, jak prawidłowo podać lek np. w iniekcji 
podskórnej.

W ramach współpracy z lekarzami farmaceuta 
przeprowadza z wybranymi grupami pacjentów an-
kiety oceniające ich stosowanie się do zaleceń (ad-
herencję), subiektywną ocenę skuteczności terapii 
i zadowolenia z usług apteki. Opracowane wyniki są 
przedstawiane na zjazdach i publikowane w czaso-
pismach naukowych. 

Pacjent 1 to 53-letnia kobieta poddana terapii 
z powodu ciężkiej postaci łuszczycy. Przepisane le-
czenie obejmuje ustekimumab 90mg, co 15 tygodni.

Sprawdzamy historię leczenia, aby potwierdzić 
schemat dawkowania leku. Zwykle jest on poda-
wany co 12 tygodni, ale w tym przypadku wyniki 
testów oceniających jakość życia (Dermatology Life 
Quality Index – DLQI) i stan skóry (Psoriasis Area 
and Severity Index – PASI) pozwoliły lekarzowi na 
zmianę schematu. Ponieważ pacjentka boi się igieł, 
z apteki tylko pobiera lek, a samo podanie leku wy-
kona pielęgniarka. 

Pacjent 2 to 80-cio letni mężczyzna z rozpo-
znaniem śródmiąższowego włóknienia płuc. Prze-
pisane leczenie obejmuje nintedanib 100 mg, co 
12 godzin.

Pacjent przed chwilą otrzymał diagnozę i plan 
leczenia. Razem z lekiem otrzymuje informację o za-
sadach jego przyjmowania i możliwych działaniach 
niepożądanych z zaleceniami na wypadek ich wystą-
pienia. Ponadto otrzymuje apteczna ulotkę o leku, 
godzinach pracy apteki z numerem telefonu oraz 
jest umawiany na kolejne spotkanie za miesiąc.

Pacjent 3 to kobieta poddawana terapii an-
tyretrowirusowej. Lekarz właśnie zmieniał schemat 
leczenia z jednego leku złożonego (1 tabletka dzien-

►
nie) na preparaty jednoskładnikowe dawkowane 
wielokrotnie. Farmaceuta spotyka się z pacjentką, 
aby omówić tę zmianę. 

Okazuje się, że pacjentka zaszła w ciążę, co 
zmienia farmakokinetykę elwitegrawiru (inhibitor 
integrazy) i kobicistatu (inhibitor CYP). Aby zapewnić 
odpowiednią ekspozycję na leki, skuteczność terapii 

i tym samym zmniejszyć ryzyko przeniesienia wirusa 
na dziecko – lekarz zmienia schemat dawkowania. 
Pacjentka otrzymuje leki na kolejny miesiąc oraz in-
formacje o nowym schemacie dawkowania. ■

Zapraszam do lektury II części relacji z po-
bytu już w kolejnym wydaniu Aptekarza Polskiego.

To działa. Gdy kończyłam studia farma-
ceutyczne, nie padało podobne hasło. Pierwsze 
wzmianki – w trakcie specjalizacji. Później lawino-
wo – artykuły, szkolenia, kursy. Nie powiem, że nie 
zdarza się w aptece ogólnodostępnej przekazać pa-
cjentowi, informację, że Apap i Panadol zawierają tą 
samą substancję i nie należy ich stosować razem. 
Jednak aby przekonać się, jak w praktyce funkcjo-
nuje opieka farmaceutyczna, musiałam pokonać 
ponad 2000 kilometrów. Nie spodziewałam się, że 
w szpitalu można działać w tym zakresie na taką 
skalę.

Primum non nocere,  
Pacjent a zatem koncyliacja lekowa. 

Realizacja tej idei jest podstawowym zada-
niem farmaceutów szpitalnych. Codzienna praca to 
analizowanie list leków przyjmowanych przez pa-
cjentów. Oczywiście nie każdego – w miarę możli-
wości. Trudno jest być alfą i omegą każdej interakcji 
lekowej na każdym szpitalnym oddziale. Dlatego 
hiszpańscy farmaceuci się specjalizują. Wymieniają 
informacjami. Tworzą szablony wykrywające inter-
akcje lekowe i sugerujące prawidłowe rozwiązania. 

„Aby przekonać się, jak w praktyce 
funkcjonuje opieka farmaceutyczna, 

musiałam pokonać ponad  
2000 kilometrów”

mgr farm.  
Joanna Klamecka-Cicha

Kierownik Apteki Szpitalnej
Szpital Powiatowy we Wrześni
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Pogłębiają posiadaną wiedzę. Beneficjentem jest 
oczywiście pacjent, który otrzymuje indywidualne 
porcje leków o odpowiedniej porze w najmniejszej 
skutecznej dawce. 

Po drugie,  
kontrola terapii wdrożonej w szpitalu.

 Jeżeli po 5-7 dniach antybiotykoterapii, po 
miesiącu lub dwóch stosowania przez pacjenta cy-
tostatyków lub leków biologicznych nie ma spo-
dziewanych efektów leczenia, należy przyjrzeć się 
schematowi raz jeszcze. Może być tak, że zlecając 
kurację „nie trafiono” w z odpowiednim doborem 
leczenia. Może być również tak, że „coś”! zostało 
przeoczone. Podczas multidyscyplinarnych spotkań 
szpitalnych zespołów trwa „burza mózgów” w trak-
cie której często uzupełnia się istotne, a przeoczo-
ne wcześniej informacje o pacjencie lub podsuwa 
się pomysł alternatywnej ścieżki terapii. Bywa, że 
cały zespół pomimo wielu prób dochodzi do ściany 
i wydaje się, że nie ma jak i czym już leczyć. Wów-
czas opracowuje się koncept, którego zadaniem 
jest zdefiniowanie postępowania terapeutycznego, 
które nie wyrządzi pacjentowi szkody. Wszystkie 
działania przekładają się oczywiście na aspekt eko-
nomiczny. Nie odgrywają on jednak roli pierwszo-
planowej. Jest sprawdzany i porównywany w okre-
sach cyklicznych, co ćwierć lub pół roku.

Od ponad 10 lat pracuję w szpitalu, którego ha-
słem przewodnim jest „Pacjent w centrum uwa-
gi”. Trafiłam w końcu do miejsca, gdzie czynem 

realizowana jest ta myśl. 

Farmaceuci szpitalni sięgając po nowe źródła 
informacji na temat efektywności, bezpieczeństwa 
i ekonomii terapii, interpretują najistotniejsze in-
formacje, przygotowują konspekty. Sprawdzają do-
niesienia. Nie boją się odpowiedzialności. Pacjent 
ambulatoryjny podczas konsultacji poza ulotką 
o nowo przyjmowanym leku otrzymuje bezpośred-
ni kontakt do farmaceuty (telefon, e-mail), który ma 
ułatwić leczenie i rozwiać wątpliwości, które mogą 
pojawić się w przyszłości. 

Ciągłe poszerzanie wiedzy niejako wymuszają 
szpitalne komitety w których w skład wchodzą leka-
rze, farmaceuci i pielęgniarki. Raz w tygodniu, pod-
czas maksymalnie godzinnego spotkania wspólnie 
omawiają trudne terapeutycznie przypadki. Coty-
godniowe wewnątrzapteczne odprawy motywują 
natomiast do aktywnej i efektywnej pracy w wy-
znaczonych obszarach tematycznych. Każde roz-
poczyna się wymianą informacji o najnowszych do-
niesieniach naukowych Co tydzień kolejna osoba, 
bez zbędnego ponaglenia. Omawiane są również 
bieżące problemy np. zmiany w grafiku pracy czy 
praktyczne aspekty przygotowania do najbliższej 
konferencji. Spotkania pozostałych komitetów, któ-
rych członkami są szpitalni farmaceuci, zależą od 
potrzeb, ale przy ustalonym cyklicznym minimum. 
I tak funkcjonują komitety: 

•	 do spraw receptariusza
•	 do spraw antybiotykoterapii
•	 jakościowy i ekonomiczny
•	 żywienia
•	 dużych transfuzji w neonatologii
•	 niedoborów odporności
•	 chorób rzadkich, 
•	 terapii lekami bardzo drogimi m.in. biolo-

gicznymi
•	 leczenia bólu
•	 informatyczny
•	 do spraw jakości (ISO)
•	 badań klinicznych (komisja etyczna)
•	 do spraw dezynfekcji

Skala jest duża, jednak system sprawdza się 
i działa dobrze. Oczywiście, że farmaceuci są cza-
sami wręcz „zasypani” pracą i zabierają jej część do 
domu. Z moich obserwacji wynika jednak, że przede 
wszystkim czują satysfakcję z tego, co robią. Głośno 
o tym mówią. Wiedzą, że realizowane zadania prze-
kładają się na efekty, a podejmowany trud zapew-
nia zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. Warto.

►

Poniżej niektóre z analizowanych przypadków. 

Oddział położniczy:

Pacjent 1 bez zastrzeżeń

Pacjent 2 bez zastrzeżeń

Pacjent 3 oj stop! Kto jej zlecił metamizol? Młoda 
matka, 26 lat, po cesarskim cięciu, karmi. Farmaceuta 
wycofuje zlecenie i wysyła prośbę o zmianę analgezji. 

Pacjent 4 bez zastrzeżeń...

Oddział pediatryczny:

Pacjent 1. 6-letni chłopiec po operacji nerek, 
gorączka, CRP podwyższone. Otrzymuje leki prze-
ciwbólowe. Przeliczamy dawki. W porządku. Empi-
rycznie zastosowane: ampicylina i amikacyna. Prze-
liczamy dawki. W porządku.

Pacjent 2. 7-letnia dziewczynka z infekcją 
nerek. Od 2 dni w szpitalu. Otrzymuje ampicyli-
nę. Dawka w porządku, ale właśnie pojawił się wynik 
posiewu: E.coli wraż-
liwa na gentamycynę, 
a zatem zmiana anty-
biotyku. Farmaceuta 
pisze wiadomość do 
lekarza.

Pacjent 3. Do 
szpitala przyjęta dziś 
11-letnia dziewczynka 
z bólem brzucha, do 
diagnostyki. Zlecono 
jedynie makrogole 
i paracetamol. Dawka 
dobrze dopasowa-
na do wagi, podanie 
doustnie. Nikt nie bę-
dzie przecież zbędnie 
kuł…

Konsultacja z pacjentem ambulatoryjnym:

Pacjent 1. A właściwie mąż pacjentki z jeju-
stomią, ze zleceniem na morfinę. Dla wygody zleco-
no produkt w granulacie, aby łatwo go aplikować. 
Upewniono się, że pacjent wie jak i kiedy właściwie 
podać lek.

Pacjent 2. Pacjentka 54 lata, chorująca 
na astmę. Terapia omalizumab, cykliczne podania. 
Ale historia choroby wskazuje, że coś jest nie tak…
Brak umówionej wizyty lekarskiej od prawie roku 
(co jest obowiązkiem pacjentów ambulatoryjnych) 
i kolejna prośba z jej strony o zabezpieczenie w lek 
na następne 3 miesiące. Przekierowanie do lekarza.

Pacjent 3. Mężczyzna 57 lat, seropozytywny. 
Dziś zadanie dla nas. Lekarz zmienił terapię na ral-
tegrawir. Omówiono stosowanie, zapytano o inne 
stosowane leki, wydano ulotkę z informacją o leku 
i kontakcie z apteką. Kolejna dawkę za miesiąc 
otrzyma już od technika w okienku apteki, chyba 
że będzie chciał porozmawiać o niepokojących ob-
jawach lub rozwiać inne wątpliwości.

Indywidualna konsultacja z pacjentem ambulatoryjnym

►
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Pacjent 4. 54 lata, z colitis. Otrzymuje goli-
mumab. Dawka zgodna ze schematem, pierwsza 
konsultacja. Farmaceuta wyjaśnia sposób podania, 
ewentualne działania uboczne, wydaje lek, ulotkę 
i odpis na kolejne opakowanie. Ale uwaga ! Lekarz 
wypisał błędnie datę wydania następnej porcji leku. 
Telefon do ordynującego. Poprawa odpisu.

Chwila przerwy, nie ma pacjentów w po-
czekalni. Czas na przygotowanie materiałów 
na 65 Kongres Hiszpańskiego Stowarzyszenia Far-
maceutów Szpitalnych (SEFH) w Sewilli. Dodatkowo 
lekarze szpitala Can Ruti chcą wprowadzić do re-
ceptariusza erenumab – lek wymagający dodatko-
wego monitorowania. Należy przygotować ankiety 
dla pacjentów”. ■

Farmaceuta na czele zespołu techników farmacji Kierownictwo w międzynarodowym gronie 

Szpitalna opieka farmaceutyczna

Międzynarodowy Program Staży Zawodowych 
dla polskich farmaceutów organizowany przez 
Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z So-
ciedad Española de Farmacia Hospitalaria 2019 
jest realizowany przy wsparciu finansowym:

Samorządowy 
peryskop

Panorama samorządu

4.12.2019 Komunikat Ministerstwa Zdrowia 
na temat leków na cukrzycę

- „W związku z informacjami dotyczącymi 
zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej 
używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, 
Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Mini-
ster Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował 
spotkanie z udziałem:

•	 Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, Grzegorza Cessaka;

•	 Głównego Inspektora Farmaceutycznego, 
Pawła Piotrowskiego;

•	 Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Ja-
rosława Pinkasa;

•	 Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, 
Anny Kowalczuk;

•	 Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, 
Michała Byliniaka; ►

•	 konsultanta krajowego w dziedzinie chorób 
wewnętrznych, prof. Jacka Różańskiego;

•	 konsultanta krajowego w dziedzinie kardio-
logii prof. Jarosława Kaźmierczaka;

•	 konsultanta krajowego w dziedzinie endo-
krynologii prof. Andrzeja Lewińskiego;

•	 konsultanta krajowego w dziedzinie diabe-
tologii, prof. Krzysztofa Strojka;

•	 konsultanta krajowego w dziedzinie położ-
nictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czaj-
kowskiego.

W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie po-
winni rezygnować z przyjmowania leków zawiera-
jących metforminę”.

9.12.2019 Znamy prezesów Okręgowych Rad Ap-
tekarskich!

- „Wybory do Okręgowych Rad Aptekarskich 
zakończone. Farmaceuci dokonali wyboru swoich 
przedstawicieli w 20 okręgach wyborczych”.

- „W dniach 24-26 stycznia w Warszawie od-
będzie się VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy, na któ-

Treść poniższej publikacji zawiera informacje wybrane z portali Naczelnej Izby Aptekarskiej i okręgo-
wych izb aptekarskich.

►
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►

►

rym na kolejną 4-letnią kadencję zostaną wybrane 
władze Naczelnej Rady Aptekarskiej”.

12.12.2019 Wystawianie i realizacja zleceń na za-
opatrzenie w wyroby medyczne w okre-
sie przejściowym (1.01.2020 – 31.12.2020) 
– komunikat Ministerstwa Zdrowia

- „Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 
2020 r. obowiązywać będą nowe zasady wystawia-
nia, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie 
w wyroby medyczne, polegające przede wszystkim 
na stosowaniu nowego wzoru zlecenia oraz na jego 
elektronicznym potwierdzaniu. Skróci to czas od wy-
stawienia zlecenia do przyjęcia go do realizacji i po-
prawi sytuację pacjentów oraz ich opiekunów”.

- „W okresie przejściowym realizacja zleceń 
prowadzona jest dwutorowo. Zlecenia, które zosta-
ną do dnia 31 grudnia 2019 r. wystawione i potwier-
dzone albo tylko wystawione na dotychczasowych 
zasadach będą również realizowane i rozliczane 
na dotychczasowych zasadach. Natomiast zlecenia 
wystawione od dnia 1 stycznia 2020 r. realizowane 
będą przy użyciu nowego wzoru zlecenia (część III 
„Realizacja zlecenia u świadczeniodawcy” i część IV 
„Potwierdzenie wydania wyrobu medycznego”), a ich 
rozliczanie będzie również następowało na nowych 
zasadach. Wówczas realizator zobowiązany będzie 
informować NFZ za pośrednictwem serwisów inter-
netowych lub usług informatycznych NFZ o przyję-
ciu zlecenia do realizacji. W przypadku jednak braku 
dostępu do tychże serwisów lub usług, realizator 
zobowiązany będzie do przekazania tej informacji 
niezwłocznie po usunięciu awarii lub – w począt-
kowym okresie funkcjonowania nowego systemu 
– niezwłocznie po uzyskaniu do niego dostępu”.

12.12.2019 E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 
2020 r. – przypomina Ministerstwo Zdro-
wia

- „Przypominamy, że od 8 stycznia 2020 r. wej-
dzie w życie obowiązek wystawiania recept w po-
staci elektronicznej. Jednak w określonych przypad-

kach recepty będą również po ww. dacie wystawia-
ne w postaci papierowej. Dotyczy to:

•	 recept w ramach tzw. importu docelowego,
•	 recept dla osób o nieustalonej tożsamości,
•	 recept transgranicznych (do końca 2020 r.),
•	 recept pro auctore i pro familiae (decyzja 

o wyborze postaci recepty – papierowej lub 
elektronicznej – należeć będzie do osoby 
wystawiającej),

•	 braku dostępu do systemu e-zdrowie, co 
może mieć związek m.in. z awarią ww. syste-
mu lub systemu gabinetowego/HIS czy bra-
kiem dostępu do Internetu.

Recepta wystawiona w postaci papierowej również 
w innych niż ww. przypadkach będzie mogła być 
zrealizowana tak jak dotychczas w każdej aptece, 
w tym lek będzie mógł być objęty refundacją. Tym 
samym, wdrożenie nowych rozwiązań, nie utrud-
ni pacjentom dostępu do leków. Ponadto przepisy 
nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obo-
wiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2019 r. 
receptę w postaci papierowej”.

16.12.2019 Nabór farmaceutów do służby w Woj-
sku Polskim

- „Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska 
Polskiego informuje o trwającej procedurze naboru 
na stanowisko oficera-farmaceuty.

Nabór prowadzony jest przez Akademię 
Wojsk Lądowych. Termin zgłoszenia kandydatury 
upływa 24.01.2020 r.”

27.12.2019 Komunikat w sprawie wystawiania 
i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wy-
roby medyczne w okresie przejściowym 
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
– „wytyczne w zakresie wystawiania i reali-
zacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby me-
dyczne w okresie przejściowym od 1 stycz-
nia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

•	 Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby me-
dyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 

31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczaso-
wych zasadach:

1. wystawione,
2. wystawione i potwierdzone

– są odpowiednio potwierdzane i realizowane 
albo realizowane na dotychczasowych zasadach, 
jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

•	 Zlecenia jednorazowe (np. na wózek inwa-
lidzki, aparat słuchowy) muszą zostać po-
twierdzone. W takim przypadku pacjent 
udaje się do OW NFZ celem potwierdzenia 
(analogicznie jak ma to miejsce obecnie).

•	 Zlecenia cykliczne (na wyroby medyczne 
przysługujące comiesięcznie np. pielucho-
majtki) wystawione w ramach ważnej karty 
nie wymagają potwierdzenia w OW NFZ. 
Z takim zleceniem pacjent udaje się bezpo-
średnio do świadczeniodawcy realizującego 
zlecenie.

•	 Zlecenie cykliczne wystawione do dnia 
31 grudnia 2019 r. po raz pierwszy musi 
zostać potwierdzone w oddziale NFZ. W ra-
mach potwierdzenia pacjent otrzymuje kar-
tę ważną maksymalnie do końca 2020 roku. 
Każde kolejne zlecenie wystawiane w ramach 
karty nie wymaga potwierdzenia w OW NFZ. 
Po wystawieniu pacjent udaje się bezpośred-
nio do świadczeniodawcy realizującego zle-
cenie na wyroby medyczne.

O sposobie wystawienia i realizacji zle-
ceń po 1 stycznia 2020 r. decyduje pacjent. 
Zgodnie z ww. komunikatem Ministerstwa Zdrowia 
z 11 grudnia 2019 r. Fundusz Zdrowia będzie ho-
norował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. 
zarówno na starych i nowych wzorach.

Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. 
na nowym wzorze określonym w rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zle-
cenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zle-

cenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555): 
– zlecenie jednorazowe albo cykliczne wysta-
wione i potwierdzone w systemie eZWM re-
alizowane jest u wybranego przez pacjen-
ta świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ), 
– zlecenie jednorazowe albo cykliczne wystawio-
ne i nie potwierdzone w systemie eZWM wymaga 
wizyty w oddziale NFZ celem potwierdzenia. Po-
twierdzone zlecenie jest realizowane u wybranego 
przez pacjenta świadczeniodawcy.

Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. 
na starym wzorze określonym w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie 
wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medycz-
ne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678): 
– zlecenie jednorazowe potwierdzane jest w od-
dziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestro-
wane w systemie eZWM. Do zlecenia dołą-
czona zostaje cz. II zlecenia (zgodnie z nowym 
wzorem) oraz nadany zostaje numer zlecenia. 
Realizacja zlecenia odbywa się w systemie eZWM, 
– zlecenie cykliczne wystawione w ramach kar-
ty realizowane jest u wybranego przez pacjen-
ta świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ), 
– zlecenie cykliczne wystawione bez karty musi zo-
stać potwierdzone w oddziale NFZ. Zlecenie takie 
zostaje zarejestrowane w systemie eZWM. Do zlece-
nia dołączona zostaje cz. II zlecenia (zgodnie z no-
wym wzorem) oraz nadany zostaje numer zlecenia. 
Realizacja zlecenia odbywa się w systemie eZWM.

Powyższe zasady obowiązują do koń-
ca marca 2020 r. Od 1 kwietnia 2020 r. wysta-
wianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopa-
trzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie 
z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń zgod-
nie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 
Zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 r. na sta-
rym wzorze są odpowiednio potwierdzane i reali-
zowane albo realizowane na dotychczasowych za-
sadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 
2020 r.”
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Zapowiedź. 4 stycznia 2020 roku odbędzie 
się spotkanie opłatkowe z udziałem księdza arcy-
biskupa Grzegorza Rysia.

ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA

W dniach 6-8 grudnia 2019 r. odbyło się w 
Istebnej spotkanie mikołajkowe połączone ze szko-
leniem za 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

12 grudnia odbyło się w Katowicach szko-
lenie z tematyki e-Recepty. Tematyka szkolenia: 
1. e-Recepta – ostatnie zmiany w prawie 2019; 2. 
Najczęstsze błędy w wystawianiu i realizacji recept 
elektronicznych. Wykładowcą był mgr farm. Marian 
Witkowski.

30 grudnia udostępniono opracowanie 
Najważniejsze zmiany w aptekach od 2020 r. Au-
torem opracowania jest dr n. farm. Mikołaj Kon-
stanty, prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. 

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA  
W WARSZAWIE

W dniach 7 i 8 grudnia odbyły się w War-
szawie szkolenia „Astma i POChP – Profesjonalne 
wsparcie pacjenta w aptece” organizowane przez 
Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie.

Zapowiedź. 9 grudnia odbędzie się w Warszawie 
świąteczne spotkanie farmaceutów szpitalnych 
połączone ze szkoleniem. 

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W ŁODZI

4 grudnia odbyła się w Łodzi konferencja 
naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo 
Chorób Metabolicznych wspólnie z Okręgową Izbą 
Aptekarską w Łodzi pn. “Problemy terapeutyczne u 
chorych na cukrzycę typu 2 współistniejącą z innymi 
chorobami”.

5 grudnia odbyło się w Łodzi spotkanie 
edukacyjno-szkoleniowe organizowane w ramach 
akcji „Solidarnie dla transplantacji”. Tematyka szko-
lenia obejmowała następujące zagadnienia: histo-
ria transplantacji, kwalifikacja do leczenia, warunki 
dawstwa, rola psychologa, życie po przeszczepieniu. 
Wykład wygłosiła dr hab. n med. prof. Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, Ilona Kurnatowska.

7 grudnia odbył się w Łodzi VIII Okręgowy 
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Łodzi. Wśród delegatów na Zjazd 
była obecna i brała czynny udział mgr farm. Elżbie-
ta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej, która jest członkiem OIA w Łodzi, ob-
darzonym w drodze wyboru mandatem delegata. 
Gościem Zjazdu był mgr farm. Romuald Boguszew-
ski, Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. 
Prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi na 
VIII kadencję został wybrany ponownie mgr farm. 
Paweł Stelmach.

Zapowiedź. Rozpoczęła się rekrutacja na I 
edycję studiów podyplomowych „Studia podyplo-
mowe dla osoby wykwalifikowanej – qualified per-
son”. Studia mają charakter studiów uzupełniających 
– ich celem jest uzupełnienie wiedzy z dziedziny 
nauk farmaceutycznych oraz w zakresie podsta-
wowych przedmiotów realizowanych w kształceniu 
uniwersyteckim i mających zastosowanie w proce-
sie wytwarzania i kontroli jakości produktów lecz-
niczych.

ZACHODNIOPOMORSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

26 grudnia opublikowano informację doty-
czącą naruszenia danych osobowych przez NFZ. 
Wskutek działania NFZ, w odniesieniu do członków 
ZOIA pełniących funkcje kierowników aptek ogól-
nodostępnych na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego w okresie od dnia 16 czerwca 2018 r. 
do dnia 19 listopada 2019 r. doszło do ujawnienia 
danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nu-
meru PESEL oraz funkcji w aptece. Autorem przed-
stawianej informacji jest Bartłomiej Malko, radca 
prawny.

GDAŃSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

3 grudnia odbyło się w Gdańsku szkolenie. 
Tematy szkolenia: 1. Leki Oczne – wykładowca mgr 
farm. Marek Florczak; 2. E-recepta w praktyce. Prob-
lemy i ich rozwiązania. – wykładowca mgr farm. Ma-
rian Witkowski.

14 grudnia odbył się w Gdańsku w kościele 
pw. Chrystusa Króla adwentowy dzień skupienia i 
opłatek. Spotkanie organizowało Duszpasterstwo 
Służby Zdrowia Archidiecezji Gdańskiej. 

►

►

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W OLSZTYNIE

Zapowiedź. 17 stycznia odbędzie się w Ol-
sztynie posiedzenie naukowo-szkoleniowe poświę-
cone zagadnieniom e-recepty. Wykładowcą będzie 
mgr farm. Marian Witkowski.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA  
W BIAŁYMSTOKU

Zapowiedź. 18 stycznia odbędzie się w Bia-
łymstoku szkolenie nt.: „E-recepta w aptece. Reali-
zacja recepty elektronicznej.”

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

7 grudnia br. członkowie Koła Farmaceutów 
Katolickich Polski w Lublinie spotkali się w koście-
le pw. Św. Wojciecha przy ul. Podwale 15 na Dniu 
Skupienia, by duchowo przygotować się na Święta 
Bożego Narodzenia. 

9 grudnia udostępniono opracowanie własne 
(repetytorium) „Dokumenty potwierdzające upraw-
nienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki”.

https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8189#tabs
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PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA 
APTEKARSKA

13 grudnia ruszyły zapisy do platformy OK 
System dla farmaceutów Podkarpackiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej oraz członków ich rodzin. Izba za-
chęca do przystąpienia do programu sportowego 
goFIT i FIT&more.

16 grudnia odbyło się w Świlczy k/ Rzeszowa 
spotkanie edukacyjne poświęcone bieżącej sytuacji 
w aptekach. Aktualne informacje przedstawili: mgr 
farm. Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki 
Inspektor Farmaceutyczny oraz mgr Marian Witkow-
ski, członek Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

19 grudnia odbyło się w Rzeszowie szkolenie 
warsztatowe Szkolenie dla farmaceutów szpitalnych 
– „Farmacja Kliniczna: Jak zacząć?”.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE

19 grudnia ukazał się numer 4/2019 biule-
tynu informacyjnego OIA w Krakowie „Farmacja 
Krakowska”. 

13 grudnia odbył się w Muzeum Farmacji w 
Krakowie VIII Konkurs Nalewek Własnej Receptury.

21 grudnia w siedzibie Tarnowskiego w 
Tarnowie odbył się premierowy pokaz filmu „Pan 
Apotheker” inspirowanego wspomnieniami wojen-
nymi tarnowskiego farmaceuty, dr. Jerzego Pert-
kiewicza. 

Zapowiedź. 12 stycznia odbędzie się w teatrze 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Noworoczny 
Koncert Aptekarzy pod tytułem „Od operetki do 
musicalu”. 

WIELKOPOLSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

10 grudnia poinformowano, że Wielkopolska 
Okręgowa Rada Aptekarska przyjęła uchwałę regu-
lującą wysokość składek członkowskich. Uchwała w 
sprawie składek członkowskich wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2020 roku.

Zapowiedź. Do 2 lutego trwa rekrutacja 
uczestników Studiów Podyplomowych ”Zioła w 
profilaktyce i terapii” organizowanych przez Wy-
dział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w 
Poznaniu. 

DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA

W dniach 7-8 grudnia 2019 r. w Jeleniej Gó-
rze odbył się VIII Sprawozdawczo-Wyborczy i XXXII 
Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Apte-
karskiej we Wrocławiu. Prezesem Okręgowej Rady 
Aptekarskiej DIA został wybrany mgr farm. Marcin 
Repelewicz.

Zapowiedź. 4 stycznia odbędzie się we Wroc-
ławiu, w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu spot-
kanie opłatkowe Służby Zdrowia. 

 

CZĘSTOCHOWSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

7 grudnia odbył się Zjazd Sprawozdawczo-
-Wyborczy Częstochowskiej Okręgowej Izby Apte-
karskiej. Prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej w 
Częstochowie został wybrany mgr farm. Przemysław 
Orlikowski.

30 grudnia poinformowano o wysokości 
opłaty za lek recepturowy w 2020 roku, która wy-
niesie 13 złotych.

LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 

12 grudnia odbyło się organizowane przez 
NFZ szkolenie na temat realizacji wniosków na środ-
ki pomocnicze od 01.01.2020 r.

BESKIDZKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

3 grudnia poinformowano o adresowanym 
do aptek i punktów aptecznych komunikacie NFZ 
w sprawie udzielania pełnomocnictw do podpi-
sania zestawień refundacyjnych w imieniu kie-
rownika.

23 listopada odbył się Zjazd Sprawozdawczo-
-Wyborczy Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Prezesem Okręgowej rady Aptekarskiej na VIII 
kadencję została ponownie wybrana mgr farm. 
Magdalena Baścik.

KIELECKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

30 grudnia opublikowano komunikat, że z 
dniem 1 stycznia zostanie uruchomiony nowy spo-
sób płatności za karty sportowe. Począwszy od tego 
dnia opłat za karty sportowe należy dokonywać wy-
łącznie poprzez płatności internetowe PayU na plat-
formie eVS w terminie od 1-go do 20-go dnia mie-
siąca poprzedzającego miesiąc korzystania z karty. 

POMORSKO-KUJAWSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

27 grudnia opublikowano informację o zmia-
nach w podatkach, które weszły w życie w ostatnich 
miesiącach oraz które wchodzą w życie w nowym 
roku 2020. Informację przedstawiło Biuro Rachun-
kowe Anna Suszek

Zapowiedź. 20-21 marca 2020 roku w Gdań-
sku odbędą się V Pomorskie Warsztaty Farmacji 
Szpitalnej. Do udziału w tym spotkaniu zapraszają 
Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska we współpracy 
z Pomorsko-Kujawską Okręgową Izbą Aptekarską, 
Polskim Stowarzyszeniem Farmaceutów Onkolo-
gicznych oraz Pomorskim i Kujawsko – Pomorskim 
Wojewódzkim Konsultantem ds. Farmacji Szpitalnej.

►

►

http://www.czestochowa.oia.org.pl/?q=node/982
http://www.czestochowa.oia.org.pl/?q=node/982
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OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 

30 grudnia opublikowano przypomnienie, 
że od 1 stycznia 2020 roku nastąpią zmiany w wy-
stawianiu faktur VAT dla nabywców posiadających 
NIP. Jeśli nabywca będzie chciał fakturę VAT zaraz 
po zakupie lub gdy faktura będzie wystawiana w 
terminie późniejszym, to na paragonie fiskalnym 
apteki musi być naniesiony NIP nabywcy. Jeśli na 
paragonie nie będzie NIP to od 1 stycznia 2020 r. 

apteka nie ma prawa wystawić faktury VAT ale na 
taki paragon apteka może wystawić fakturę na od-
biorcę fizycznego.

KALISKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

16 grudnia opublikowano informację przypo-
minającą o obowiązku rejestracji aptek i punktów 
aptecznych w Bazie Danych Odpadowych. 

 

 

►

W tej rubryce powtarzamy w całości lub w części wybrane Aktualności, które publikowaliśmy  
w Aptekarzu Polskim on-line, www.aptekarzpolski.pl 

Ze strony: www.aptekarzpolski.pl

BisAktualności

Wpis z dnia 1.12

Współpraca międzynarodowa 
w farmacji szpitalnej: Europejskie 

Stowarzyszenie Farmaceutów 
Szpitalnych.

- „Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów 
Szpitalnych (EAHP) reprezentuje ponad 23.300 far-
maceutów szpitalnych w 35 europejskich krajach 
i jest jedynym stowarzyszeniem krajowych organi-

zacji reprezentujących farmaceutów szpitalnych na 
poziomie europejskim i międzynarodowym.”.

- „Polska jest członkiem EAHP od 2006 roku. 
Organizacją reprezentującą Polskę w EAHP jest Na-
czelna Izba Aptekarska.”

- „EAHP reprezentuje i rozwija zawód farma-
ceuty szpitalnego w Europie. Głównym celem jest 
zapewnienie ciągłej poprawy opieki i wyników te-
rapii pacjentów w warunkach szpitalnych. Osiągane 
jest to poprzez naukę, badania, edukację, praktykę, 
a także dzielenie się najlepszymi praktykami i kom-
petencjami z innymi pracownikami służby zdrowia.

Cele:

•	 Rozwój farmacji szpitalnej w celu promowa-
nia najlepszego i najbezpieczniejszego uży-
cia leków z korzyścią dla pacjentów w Eu-
ropie.

•	 Stworzenie platformy do kształcenia i szko-
lenia farmaceutów szpitalnych, w tym w ra-
mach specjalizacji z farmacji szpitalnej oraz 
ciągłego doskonalenia zawodowego.

•	 Reprezentowanie interesów i budowa pozycji 
europejskich farmaceutów szpitalnych w ra-
mach systemów opieki zdrowotnej całej UE, 
jak i na poziomie władz krajowych poszcze-
gólnych państw członkowskich”.

Wpis z dnia 1.12

1 grudnia jest obchodzony 
Światowy Dzień AIDS.

- „O potrzebie ustanowienia Światowego Dnia 
AIDS po raz pierwszy mówili w sierpniu 1987 James 
W. Bunn i Thomas Netter, pracownicy Globalnego 
Programu ds. AIDS w Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) w Genewie. Swoją ideę przedstawili 
dr. Jonathanowi Mann, ówczesnemu dyrektorowi 
Globalnego Programu ds. AIDS (obecnie UNAIDS). 
Pierwszy raz Światowy Dzień AIDS obchodzony był 
1 grudnia 1988”.

Wpis z dnia 2.12

Nowa strona internetowa Głównego 
Inspektoratu Farmaceutycznego.

- „28 listopada ruszyła nowa strona interneto-
wa Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego”.
 

Wpis z dnia 4.12

Komunikat Ministerstwa Zdrowia 
w związku z informacjami 
dotyczącymi podejrzenia 

zanieczyszczenia preparatów 
z metforminą.

- „Stanowisko w tej sprawie zajęło Minister-
stwo Zdrowia wydając komunikat. Czytamy w nim: 
„W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni 
rezygnować z przyjmowania leków zawierających 
metforminę. W przypadku uzyskania potwierdzo-
nych informacji o zanieczyszczeniach występujących 
w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Far-
maceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofa-
niu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, któ-
ra jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. 
Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazy-
wanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej 
współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje 
o możliwym niepożądanym działaniu produktów 
leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez 
Europejską Agencję Leków (EMA), a do Minister-
stwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek 
wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani 
o konieczności zaprzestania ich przyjmowania”.

Wpis z dnia 5.12

Ruszyła dziewiętnasta edycja 
konkursu „Sukces Roku 

w Ochronie Zdrowia – Liderzy 
Medycyny”.

- „Ideą konkursu jest wyłonienie i nagrodze-
nie osób oraz podmiotów, które odniosły sukces 
w ochronie zdrowia. Kandydatów zgłaszają organi-
zacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, 
a także osoby indywidualne.

Laureatów poznamy 16 stycznia 2020 r. na Za-
mku Królewskim w Warszawie. Gali „Sukces Roku” 
towarzyszyć będzie konferencja „Priorytety w ochro-
nie zdrowia 2020”.

►
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BisAktualności BisAktualności

►
Wpis z dnia 5.12

Ostrzeżenie Głównego Inspektora 
Sanitarnego przed udziałem 

w „ospa party” i „odra party”.

- „GIS wydał komunikat dotyczący „mody” 
na organizowanie spotkań dla dzieci nie szczepio-
nych, które nie przechodziły ospy wietrznej czy odry, 
z udziałem dzieci chorych po to, aby celowo je za-
razić. Według GIS, rodzice „liczą na łagodne prze-
chorowanie choroby i prawdopodobnie chcą w ten 
sposób zabezpieczyć dziecko przed zachorowaniem 
w późniejszym wieku„. 

GIS przypomina, iż obowiązkiem rodziców 
i opiekunów prawnych jest sprawowanie pieczy nad 
dzieckiem oraz wychowanie go z poszanowaniem 
jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna 
być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dzie-
cka i interes społeczny. Konkluzja komunikatu jest 
jednoczznaczna: Udział w spotkaniach typu „ospa 
party”, „odra party” stanowi nieprzewidywalne ry-
zyko dla zdrowia i życia dziecka! ”.

Wpis z dnia 6.12

Kampania społeczno-edukacyjna 
„Porozmawiajmy szczerze 

o otyłości”.

- „Porozmawiajmy szczerze o otyłości” – to 
kampania społeczno-edukacyjna, której celem jest 
zwiększenie świadomości społecznej na temat otyło-
ści jako choroby przewlekłej i wymagającej leczenia. 
Organizatorem kampanii jest Polskie Towarzystwo 
Kardiodiabetologiczne”. 

Co czwarty Polak choruje na otyłość
Nadmierną masę ciała stwierdza się u trzech 

na pięciu dorosłych Polaków. Co czwarty choruje na 
otyłość. Według szacunków Narodowego Funduszu 
Zdrowia za 6 lat osób chorujących na otyłość bę-
dzie aż 30%. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
uznaje otyłość za chorobę przewlekłą, tak samo jak 
nadciśnienie tętnicze, cukrzycę typu 2 czy przewlekłe 
choroby układu oddechowego. Mimo, że osoby cho-
rujące na otyłość są wśród nas, dla społeczeństwa 

to wciąż temat tabu. Potrzebę edukacji potwierdzają 
opinie osób z otyłością zebrane w badaniu antro-
pologicznym przeprowadzonym wśród polskich pa-
cjentów”.

- „Organizatorzy stworzyli stronę internetową 
pod adresem www.oOtylosci.pl, gdzie znajdują się 
przystępne materiały edukacyjne. Platforma będzie 
stale rozbudowywana o nowe treści”.

Wpis z dnia 12.12

Nowy wykaz leków zagrożonych 
brakiem dostępności.

- „W Dzienniku Urzędowym ukazało się ob-
wieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2019 
r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych zagrożonych bra-
kiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Wykaz liczy 422 pozycje. To o 6 pozycji więcej 
niż w listopadzie”.

Wpis z dnia 16.12

E-recepty obowiązkowe od 8 
stycznia 2020 roku. Kiedy recepta 

będzie mogła być wystawiona 
w postaci papierowej?.

- „W określonych przypadkach recepty będą 
jednak mogły zostać wystawione w postaci papiero-
wej. Jakie są wyjątki?

Wyjątki dotyczą:
•	 recept w ramach tzw. importu docelowego,
•	 recept dla osób o nieustalonej tożsamości,
•	 recept transgranicznych (do końca 2020 r.),
•	 recept pro auctore i pro familiae (decyzja 

o wyborze postaci recepty – papierowej lub 
elektronicznej – należeć będzie do osoby 
wystawiającej),

•	 braku dostępu do systemu e-zdrowie, co 
może mieć związek m.in. z awarią ww. 
systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy 
brakiem dostępu do Internetu. 

Recepta wystawiona w postaci papierowej 
również w innych niż ww. przypadkach będzie mo-
gła być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej 
aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refunda-
cją. Tym samym, wdrożenie nowych rozwiązań, nie 
utrudni pacjentom dostępu do leków. Ponadto prze-
pisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo 
obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2019 
r. receptę w postaci papierowej – czytamy w dalszej 
części komunikatu”.

Wpis z dnia 17.12

Rada Ministrów przyjęła projekt 
ustawy dający kobietom w ciąży 

dostęp do bezpłatnych leków.

- „Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. 

Wszystkie kobiety w ciąży będą mogły korzy-
stać z bezpłatnych leków od momentu stwierdzenia 
ciąży.

Lista bezpłatnych leków będzie zawierać le-
karstwa na receptę, których stosowanie przez kobie-
ty ciężarne jest konieczne do zaspokojenia potrzeb 
zdrowotnych wynikających z ciąży.

Ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 
r. Wykaz darmowych leków zostanie opublikowany 
w pierwszej liście leków refundowanych, po wejściu 
w życie ustawy”.

Wpis z dnia 19.12

Od stycznia 2020 do refundacji 
trafią nowe leki dla kobiet  

z rakiem piersi.

- „Czy rok 2019 można uznać za czas sukcesu 
w leczeniu raka piersi? Pierwszą zapowiedzią postę-
pu była już wrześniowa lista leków refundowanych, 
ale także ta ogłoszona w grudniu przyniosła pozy-
tywne zmiany. 

Od 1 stycznia 2020 r., refundacją zostanie ob-
jęta Kadcyla – wyjątkowy lek będący połączeniem 

terapii celowanej z chemioterapią, stosowany w le-
czeniu rozsianego HER2-dodatniego raka piersi. Za-
dowolenia nie kryją pacjentki, które od 7 lat czekały 
na ten lek, onkolodzy i organizacje pacjentów, dzię-
kując Ministrowi Zdrowia za udostępnienie Polkom 
innowacyjnych terapii”. 

Wpis z dnia 19.12

„Opieka farmaceutyczna w szpitalu 
– czyli jak to robią hiszpańscy 
farmaceuci?” Poznaj najlepsze 

praktyki z Półwyspu Iberyjskiego!

- „Podsumowanie trzeciej edycji międzyna-
rodowego programu staży dla farmaceutów w Hi-
szpanii, opinie uczestników projektu 2019 r., intere-
sująca dyskusja o przyszłości farmaceuty szpitalnego 
w Polsce oraz program opieki farmaceutycznej nad 
pacjentem onkologicznym realizowany w jednym 
z gdańskich szpitali. To główne zagadnienia, jakie 
pojawiły się podczas konferencji prasowej, która od-
była się 17 grudnia br. Organizatorem wydarzenia 
była Naczelna Izba Aptekarska. 

Spotkanie z dziennikarzami miało na celu 
ukazanie najlepszych praktyk dotyczących świad-
czenia opieki farmaceutycznej w szpitalu pocho-
dzących prosto z hiszpańskiego rynku. Przedstawili 
je farmaceuci, którzy w ramach: „Międzynarodowe-
go Programu Staży Zawodowych dla polskich far-
maceutów” organizowanego przez Naczelną Izbę 
Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria”, zakończyli tegoroczne po-
byty w jednym z hiszpańskich ośrodków przyjmu-
jących- Hospital Universitario Germans Trias i Pujol 
w Badalonie, koło Barcelony. Partnerami projektu po 
raz kolejny zostały firmy z branży farmaceutycznej: 
Sanofi, Pfizer, Servier oraz Eprus”. ■

http://www.oOtylosci.pl
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Rynek apteczny w listopadzie 2019 r. zanotował sprzedaż na pozio-
mie 3 129.1 mln PLN. Jest to więcej o 117.2 mln PLN niż w analogicznym 
okresie 2018 roku (+3.9%). Natomiast w porównaniu do października 
2019 wartość sprzedaży spadła o 308.2 mln PLN (-9.0%). 

 wyżej niż rok wcześniej (+3,9%) 

 spadek względem października 2019 r.
(-9,0%)

Statystyczna apteka

Informacja dla Aptekarza Polskiego

Rynek apteczny  
w listopadzie 2019 r.

W listopadzie 2019 r. wartość sprzedaży dla 
statystycznej apteki wyniosła 224.5 tys. PLN. Śred-
nia wartość przypadająca na aptekę była o 19.5 tys. 
PLN większa od wartości w analogicznym okresie 
poprzedniego roku. W porównaniu do października 
2019 wartość sprzedaży statystycznej apteki zmniej-
szyła się o 21 tys. PLN. 

Średnia cena* produktów sprzedawanych 
w aptekach w listopadzie 2019 r. wyniosła 21.9 PLN. 
W porównaniu do listopada 2018 r. średnia cena 
była wyższa o 3.6%, a wobec poprzedniego miesią-
ca nie zmieniła się. Z monitorowanych segmentów 
największy procentowy wzrost cen względem po-
przedniego roku miał miejsce w segmencie leków 
pełnopłatnych (+5.2%) i w segmencie sprzedaży 
odręcznej (+4.8%). 

Marża apteczna w listopadzie wyniosła 24.5% 
i spadła o 1.3% w porównaniu z analogicznym okre-

sem poprzedniego roku. 
Względem października 
2019 marża zmniejszyła 
się o 0.2 pp.

W listopadzie 2019 r. 
statystyczną aptekę od-
wiedziło średnio 3 900 pa-
cjentów. To o 3.4% więcej 
niż w analogicznym okre-
sie 2018 r. W porównaniu 
do poprzedniego miesiąca 
liczba pacjentów spadła 
o 10.1%. 

Średnia war tość 
sprzedaży przypadająca 
na pacjenta wyniosła w li-
stopadzie 2019 r. 57.6 PLN 
i była o 5.9% wyższa niż w li-
stopadzie 2018 roku (54.4 
PLN). Natomiast wzglę-
dem października 2019  
(56.6 PLN) wartość ta 
wzrosła o 1.8%.

Udział refundacji 
w średniej wartości sprze-
daży na pacjenta w listo-
padzie 2019 r. wyniósł 
25.4% i był niższy o 0.2 
pp. w porównaniu do 
poprzedniego miesiąca 
oraz o 0.4 pp. niższy niż 
w analogicznym okresie 
ubiegłego roku. Średnia 
zapłata pacjenta w odnie-
sieniu do całkowitej ceny 
w listopadzie wynosiła 
74.6%, w porównaniu do 
listopada ubiegłego roku 
była wyższa o 0.6%. ■

Pacjent

PEX PharmaSequence
Materiał prasowy

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omni-
bus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie 
aptecznym podczas sprzedaży produktu. 

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2018

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta)  
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta)  
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece 
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta na opakowanie  
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2018

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2018
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Nowe rejestracje PL

Listopad 2019
W listopadzie 2019 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 36 pozwoleń na dopuszczenie 
produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów 
leczniczych obejmują 17 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji 
ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych 
rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas 
ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły 
(postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, Globalne Numery Jednostki Handlowej 
– GTIN [Global Trade Item Number]), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.
gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2019 ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w listopadzie 2019 r.” został opublikowany przez Urząd 11 grudnia 2019.

A – PRZEWÓD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A07 – Leki przeciwbiegunkowe, leki o dzia-
łaniu przeciwzapalnym/przeciwzakaźnym 
stosowane w chorobach jelit; A07E – Leki 
przeciwzapalne stosowane w chorobach 
jelit; A07EC – Kwas aminosalicylowy i leki 
o podobnym działaniu

Mesalazine: Salcrozine (Faes Farma) tabletki do-
jelitowe to 6. zarejestrowana marka mesalazyny. 
W postaci doustnej jednodawkowej do sprzedaży 
wprowadzono 3 leki: Asamax (Astellas), Pentasa 
(Ferring) i Salofalk (Falk). Ponadto w postaci za-
wiesiny doustnej dostępne są Pentasa i Salofalk. 
Ofertę uzupełniają czopki doodbytnicze: Asamax, 
Pentasa i Salofalk oraz od sierpnia 2010 Crohnax 
(Farmina; preparat zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Mesalazyna).
Nie pojawił się jeszcze na rynku Mezavant (Shire 
Pharmaceutical Contracts) w dojelitowej dawce 1,2 
g o przedłużonym uwalnianiu.

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; 
B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi 
(z wyłączeniem heparyny)

Treprostinil: Tresuvi (Amomed) to 2. zarejestrowa-
na marka treprostynilu. Do sprzedaży od paździer-
nika 2007 wprowadzono Remodulin (Ferrer).

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; 
C01C – Leki pobudzające pracę serca, z wy-
łączeniem glikozydów nasercowych; C01CA 
– Leki adrenergiczne i dopaminergiczne

Epinephrine: Adrenalina WZF Junior (Polfa War-
szawa) w postaci ampułkostrzykawek w dawce 
150 mcg to rozszerzenie względem wprowadzonej 
wcześniej dawki 1 mg pod nazwą Adrenalina WZF. 
Zarejestrowano w tej klasie 4 marki preparatów epi-
nefryny. Na rynek zostały wprowadzone 4 marki: 
Anapen i Anapen Junior (Lincoln Medical) w ampuł-
kostrzykawkach, Adrenalina WZF (Polfa Warszawa) 
w ampułkach i ampułkostrzykawce, EpiPen Senior 
i EpiPen Jr. ((Mylan Healthcare) w postaci jedno-
razowych wstrzykiwaczy oraz od września 2017 
Adrenalina Aguettant w postaci ampułkostrzykawek.

C07/C07A – Leki blokujące receptory beta-
-adrenergiczne; C07AB – Selektywne leki 
blokujące receptory beta-adrenergiczne

Nebivolol: Nebivolol Krka to 15. zarejestrowana 
marka nebiwololu. Do sprzedaży wprowadzono ►

14 marek: Nebilet (Berlin-Chemie), od lipca 2008 
Nedal (Polfa Warszawa), od stycznia 2009 Ebivol 
(Actavis), Nebinad (Recordati) i Nebivor (Orion), 
od czerwca 2009 Nebicard (Biofarm), od września 
2009 Nebitrix (Glenmark), od października 2009 
Nebilenin (Adamed), od stycznia 2010 Nebispes 
(PharmaSwiss), od września 2010 NebivoLek (San-
doz), od maja 2014 Daneb (S-Lab; lek wprowadzony 
na rynek od września 2011 przez firmę Specifar pod 
nazwą Nebicon), od czerwca 2015 Ivineb (Bioton; 
lek wprowadzony na rynek od listopada 2012 pod 
nazwą Nebivas) oraz od lipca 2019 Nebivolol Au-
rovitas i Nebivolol Genoptim (Synoptis).

C09 – Leki działające na układ renina-
-angiotensyna; C09D – Blokery receptora 
angiotensyny II (ARBS) w połączeniach; 
C09DA – Blokery receptora angiotensyny II 
(ARBS) w połączeniach z lekami moczopęd-
nymi; C09DA07 – Telmisartan w połączeniach 
z lekami moczopędnymi

Telmisartan+hydrochlorothiazide: Telmix Plus 
(Biofarm) to 16. zarejestrowana marka leków o po-
danym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 13 
marek: Micardis Plus (Boehringer Ingelheim), Pritor 
Plus (Bayer), od lipca 2013 Tolucombi (Krka), od 
grudnia 2013 Actelsar HCT (Actavis), od marca 
2014 Telmisartan/Hydrochlorothiazide Egis, od 
kwietnia 2014 Telmisartan/Hydrochlorothiazide Bil-
lev (nastąpiła zmiana nazwy na Telmisartan/Hydro-
chlorothiazide Krka, lecz lek o nowej nazwie jeszcze 
nie pojawił się na rynku), od sierpnia 2014 Gisartan 
(Teva) i Tezeo HCT (Zentiva), od października 2014 
Polsart Plus (Polpharma; lek zarejestrowany pier-
wotnie przez firmę Sigillata pod nazwą Simirtan), 
od września 2015 Telmizek HCT (Adamed; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Tegizide, 
następnie od grudnia 2013 wprowadzony na rynek 
pod nazwą Telmizek Combi, po czym w maju 2015 
zmiana nazwy na Telmizek HCT), od listopada 2015 
Zanacodar Combi (PharmaSwiss), od października 
2017 Telmidon (Accord Healthcare) i od września 
2019 Telmisartan + HCT Genoptim (Synoptis).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Kin-
zalkomb (Bayer), Telmisartan/Hydrochlorothiazide 
Sandoz.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Telhyd (Apotex; lek 
był obecny na rynku od stycznia 2017).

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; 
C10A – Środki wpływające na stężenie lipi-
dów, leki proste; C10AA – Inhibitory reduktazy 
hydroksymetyloglutarylokoenzymu A

Atorvastatin: Storvas CRT (Ranbaxy) w dawkach 
30 mg i 60 mg to rozszerzenie względem wprowa-
dzonych wcześniej 4 innych dawek. Zarejestrowano 
24 marki atorwastatyny. W obrocie pojawiły się 22 
marki: Atoris (Krka), Sortis (Pfizer; lek oryginalny), 
Tulip (Sandoz), od czerwca 2006 Torvacard (Zenti-
va), od października 2006 Atorvox (Teva), od lutego 
2007 Atrox (Biofarm), od stycznia 2008 Torvalipin 
(Actavis), od marca 2008 Atorvasterol (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Atorvin), 
od kwietnia 2008 Atractin (PharmaSwiss; zarejestro-
wany wcześniej przez Medis jako Copastatin), od 
listopada 2008 Corator (Lekam), od grudnia 2008 
Larus (Gedeon Richter Polska; zarejestrowany 
wcześniej przez Medis jako Atorpharm), od września 
2010 Apo-Atorva (Apotex), od lutego 2012 Lambrinex 
(S-Lab), od kwietnia 2013 Atorvastatin Bluefish, od 
maja 2014 Atorvagen (Mylan), od czerwca 2014 Stor-
vas CRT (Ranbaxy; lek wprowadzony do sprzedaży 
od czerwca 2013 pod nazwą Atorvastatin Ranbaxy), 
od września 2014 Atorvastatin Genoptim (Synoptis; 
lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Olinka pod 
nazwą Olinkator), od października 2015 Atorvastatin 
Vitama, od września 2018 Olvastim (Accord Health-
care), od października 2018 Atorvastatin Aurovitas 
i od marca 2019 Atorvastatin Bluefish AB.
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Ator-
vastatin Krka (dawki 10 mg, 20 mg i 40 mg zareje-
strowane pierwotnie pod nazwą Atorvastatin Billev, 
a dawki 30 mg, 60 mg i 80 mg zarejestrowane pier-
wotnie pod nazwą Statorva), Atostat (Artespharm), 
Calipra (Alkaloid-Int), Torvacard neo (Zentiva).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Atorvastatinum 
123ratio (lek był obecny na rynku od czerwca 2012; 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Atorvastatin 
Teva Pharma).

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY 
I HORMONY PŁCIOWE

G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki sto-
sowane w łagodnym przeroście gruczołu 
krokowego; G04CA – Antagoniści receptora 
α-adrenergicznego

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2019
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2019
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►

Silodosin: Silodosin Aurovitas to 6. zarejestrowana 
marka sylodozyny. Do sprzedaży od listopada 2012 
wprowadzono Urorec (Recordati). Nie pojawiły się 
jeszcze na rynku: Pirseo (Zentiva), Sidarso (Krka), 
Silodosin Recordati i Silodyx (Recordati). Leki są 
wskazane w leczeniu objawów przedmiotowych 
i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu kro-
kowego u dorosłych mężczyzn.

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE  
DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie; J01A/J01AA – Tetracykliny

Tigecycline: Tigecycline Fresenius Kabi to 4. za-
rejestrowana marka leku zawierającego antybiotyk 
glicylocyklinowy tigecyklinę, o budowie podobnej 
do tetracyklin. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: 
od sierpnia 2006 Tygacil (Pfizer; lek oryginalny), od 
grudnia 2018 Tigecycline Mylan i od lutego 2019 
Tigecycline Sandoz.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Tigecycline Teva.

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające 
ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu

Posaconazole: Posaconazole Glenmark w posta-
ci zawiesiny doustnej to 9. zarejestrowana marka 
pozakonazolu. Do sprzedaży wprowadzono lek 
oryginalny Noxafil (Merck Sharp & Dohme). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku: Posaconazole Abdi, 
Posaconazole Accord (Accord Healthcare), Posa-
conazole AHCL (Accord Healthcare), Posaconazole 
MSN (Vivanta Generics), Posaconazole Mylan, 
Posaconazole Sandoz, Posaconazole Stada.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I WPŁY-
WAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne 
leki przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory 
kinazy białkowej

Dasatinib: Dasatinib Zentiva i Dasatinib Mylan to 
odpowiednio 4. i 5. zarejestrowana marka dazaty-
nibu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny 
Sprycel (Bristol-Myers Squibb). Nie pojawiły się 
jeszcze na rynku: Dasatinib Sandoz, Dasatinib 
Stada.
Erlotinib: Erlotinib Mylan to 9. zarejestrowana 
marka erlotynibu. Do sprzedaży wprowadzono lek 
oryginalny Tarceva (Roche).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Erlotinib Glen-
mark, Erlotinib Sandoz, Erlotinib Sun (Sun Phar-
maceutical Industries), Erlotinib Teva B.V., Erlotinib 
Vipharm, Erlotinib Zentiva, Varlota (Alvogen).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Erlotinib Teva.

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M02/M02A – Leki stosowane miejscowo 
w bólach stawów i mięśni; M02AX – Inne 
leki stosowane miejscowo w bólach stawów 
i mięśni

Arnicae tinctura: Arnithei (Dr. Theiss Naturwaren) 
w postaci żelu to 3. zarejestrowana marka produktu 
leczniczego zawierającego nalewkę z arniki. Do 
sprzedaży wprowadzono 2 preparaty: Nalewka 
z koszyczka arniki (Herbapol Kraków) i Nalewka 
z kwiatu arniki (Amara).
Arnithei to tradycyjny produkt leczniczy roślinny 
stosowany w łagodzeniu siniaków, skręceń i miej-
scowego bólu mięśni. Produkt leczniczy Arnithei 
jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym 
do stosowania w określonym wskazaniu wyłącznie 
w oparciu o długotrwałe stosowanie.

N – UKŁAD NERWOWY
N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki 
nasenne i uspokajające; N05CM – Inne leki 
nasenne i uspokajające

Dexmedetomidine: Deksmedetomidyna Altan to 
5. zarejestrowana marka deksmedetomidyny. Na 
rynek wprowadzono 4 marki: od listopada 2011 
Dexdor (Orion), od czerwca 2018 Dexmedetomidi-
ne Ever Pharma (Ever Valinject), od czerwca 2019 
Dexmedetomidine Mylan i od lipca 2019 Dexmede-
tomidine Kalceks.

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki prze-
ciwdepresyjne; N06AX – Inne leki przeciw-
depresyjne

Agomelatine: Sedival (Biofarm) to 14. zarejestrowa-
na marka agomelatyny. Do sprzedaży wprowadzono 
9 marek: od lipca 2009 Valdoxan (Servier), od mar-
ca 2019 Agolek (Lekam) i Agomelatine Adamed, od 
kwietnia 2019 Lamegom (Krka), od czerwca 2019 
Agomelatine +Pharma i Symago (Symphar), od lip-
ca 2019 Agomelatine NeuroPharma (neuraxpharm), 
od sierpnia 2019 Agomelatyna Egis i od września 
2019 Agomelatine G.L. Pharma.

►
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Agodeprin 
(Sandoz), Agomelatine Mylan, Thymanax (Servier) 
i Unbremi (Sigillata).
Duloxetine: Duciltia (Polpharma) to 14. zarejestro-
wana marka duloksetyny ze wskazaniami przeciw-
depresyjnymi. Na rynek w Polsce wprowadzono 8 
preparatów: Cymbalta (Eli Lilly), od stycznia 2016 
Dulsevia (Krka), od lipca 2017 Duloxetine Mylan 
i Dutilox (SymPhar), od sierpnia 2017 Depratal 
(Adamed), od września 2017 Duloxetine +Pharma 
i Duloxetine Sandoz oraz od kwietnia 2019 Dulo-
xetine Zentiva.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Dulodet 
(Proterapia), Duloksetyna Lilly (Eli Lilly), Duloxetine 
Neredal (Lesvi), Duloxgamma (Wörwag) i Xeristar 
(Eli Lilly).
Uwaga: WHO dla duloksetyny przewiduje tylko 
jedną klasę N06AX, chociaż wskazania obejmują 
także inne jednostki chorobowe. Zarejestrowano 
także 3 preparaty duloksetyny przeznaczone do 
leczenia kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem mo-
czu (WNM): Duloxetine Actavis, Strodros (Zentiva), 
Yentreve (Eli Lilly). Leki te jednak dotychczas nie 
zostały wprowadzone na rynek w Polsce.

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki oftalmologiczne;
S01A – Leki przeciwzakaźne; S01AE – Flu-
orochinolony

Moxifloxacin: Flomixa (Nord Farm) to 5. zarejestro-
wany okulistyczny lek z moksyfloksacyną. Na rynek 

wprowadzono 2 marki: od stycznia 2010 Vigamox 
(Alcon), od sierpnia 2014 Monafox (Adamed).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Floxamic 
Neo (Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Moxifloxacin Polpharma) i Xiflodrop 
(PharmaSwiss).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Floxitrat Ofta (San-
doz; lek był obecny na rynku od lutego 2015), 
Pellisorec (Polpharma; lek wprowadzony na rynek 
od kwietnia 2015 pod pierwotną nazwą Floxamic).

S01B – Leki przeciwzapalne; S01BC – Nie-
steroidowe leki przeciwzapalne

Diclofenac: Diclofenacum ELC (ELC Group) to 
aktualnie 4. zarejestrowana marka okulistycznego 
diklofenaku. Na rynek zostały wprowadzone 2 leki: 
Naclof (Thea) i od września 2006 Difadol (Polfa 
Warszawa). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży 
Dicloabak (Thea).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Difen-UD (Pharma 
Stulln).

2019-12-27

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania 
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classifi-
cation and DDD assignment 2019”, Oslo 2018; “ATC Index with DDDs 2019”, Oslo 2018), 
ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2019 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szcze-
pionek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych 
do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “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 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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Nowe rejestracje UE

Listopad 2019

W listopadzie 2019 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 
7 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczo-
nych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 2 nowych substancji czynnych (netar-
sudyl, szczepionka przeciw wirusowi Ebola-Zair) oraz 8 substancji czynnych już 
stosowanych w lecznictwie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według 
WHO oraz substancji czynnej z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu dzia-
łania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, 
które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (https://www.ema.
europa.eu ).

A – PRZEWÓD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B 
– Leki obniżające poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin; A10BD – Preparaty 
złożone doustnych leków obniżających po-
ziom glukozy we krwi; A10BD25 – Metformi-
na, saksapliptyna i dapagliflozyna

Metformin+saxagliptin+dapagliflozin: Qtrilmet 
(AstraZeneca) w 2 zestawieniach dawek jest wska-
zany do stosowania u dorosłych pacjentów w wieku 
18 lat i starszych z cukrzycą typu 2: w celu poprawy 
kontroli glikemii, gdy stosowanie metforminy z po-
chodną sulfonylomocznika lub bez oraz saksaglip-
tyny lub dapagliflozyny nie zapewnia odpowiedniej 
kontroli glikemii; gdy pacjent jest już leczony met-
forminą i saksagliptyną i dapagliflozyną.
Qtrilmet jest produktem leczniczym złożonym 
z trzech przeciwhiperglikemicznych leków o róż-
nych, uzupełniających się mechanizmach działania 
prowadzącego do poprawy kontroli glikemii u pa-
cjentów z cukrzycą typu 2: chlorowodorku metformi-
ny należącego do leków z grupy biguanidów, saksa-
gliptyny będącej inhibitorem dipeptydylopeptydazy 4 
(DPP-4) i dapagliflozyny – inhibitora kotransportera 
sodowo-glukozowego typu 2 (SGLT2).

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE 
DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE

J07 – Szczepionki; J07B – Szczepionki wi-
rusowe; J07BX – Inne szczepionki wirusowe

Ebola Zaire vaccine (rVSV∆G-ZEBOV-GP, live): 
Ervebo (Merck Sharp & Dohme) to 1. zarejestro-
wana szczepionka przeciw chorobie wywoływa-
nej przez wirus Ebola-Zaire. Szczepionka zawiera 
wytworzone w hodowli komórek linii Vero żywe, 
atenuowane, rekombinowane wektory wirusowe 
skonstruowane na bazie wirusa pęcherzykowego 
zapalenia jamy ustnej (ang. recombinant vesicular 
stomatitis virus, rVSV) szczep Indiana z delecją 
genu kodującego glikoproteinę otoczki (G) wirusa 
VSV, który zastąpiono sekwencją kodującą glikopro-
teinę powierzchniową (GP) wirusa należącego do 
szczepu Ebola-Zaire (ZEBOV) Kikwit 1995. Uodpor-
nienie szczepionką wywołuje odpowiedź immuno-
logiczną i chroni przed zachorowaniem na chorobę 
wywołaną przez wirus Ebola-Zaire (ang. Ebola Virus 
Disease, EVD). Stosunkowy udział odporności wro-
dzonej, humoralnej i komórkowej w ochronie przed 
zakażeniem wirusem Ebola-Zaire jest nieznany.
Szczepionka Ervebo jest wskazana do czynnego 
uodporniania osób w wieku 18 lat lub starszych 
w celu ochrony przed zachorowaniem na chorobę ►

EVD wywołaną przez wirus Ebola-Zaire.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I WPŁY-
WAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; 
L01B – Antymetabolity; L01BB – Analogi puryny

Clofarabine: Ivozall (Orphelia) to 3. zarejestrowa-
na marka klofarabiny. Do sprzedaży wprowadzono 
Evoltra (Genzyme). Nie pojawił się jeszcze na rynku 
Clofarabine Norameda.
Leki w postaci koncentratu do przygotowania roz-
tworu do wlewów są zalecane w leczeniu ostrej bia-
łaczki limfoblastycznej (ang. acute lymphoblastic 
leukaemia, ALL) u dzieci i młodzieży z nawrotem 
lub oporną na leczenie chorobą, po zastosowaniu 
przynajmniej dwóch wcześniejszych standardowych 
cykli i w przypadku, gdy brak innych opcji pozwala-
jących na przewidywanie długotrwałej odpowiedzi.

L01X/L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe;
Bortezomib: Bortezomib Fresenius Kabi to 18. 
zarejestrowana marka bortezomibu. Do sprzedaży 
wprowadzono 7 marek: Velcade (Janssen-Cilag; 
lek oryginalny), od września 2015 Bortezomib Ada-
med, od grudnia 2015 Bortezomib Accord (Accord 
Healthcare) i Bortezomib Glenmark, od maja 2016 
Vortemyel (Alvogen), od listopada 2016 Bortezomib 
Actavis i od kwietnia 2017 Bortezomib Zentiva.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Bortezomib He-
tero, Bortezomib Hospira (Pfizer), Bortezomib Krka, 
Bortezomib medac, Bortezomib MSN (Vivanta Ge-
nerics), Bortezomib Mylan, Bortezomib Polpharma, 
Bortezomib Sandoz, Bortezomib Stada, Bortezomib 
Sun.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Borteclarmia (Sigil-
lata).
Arsenic trioxide: Arsenic trioxide Accord (Accord 
Healthcare) to 2. zarejestrowana marka trójtlenku 
arsenu. Do sprzedaży wprowadzono Trisenox 
(Teva).
Trójtlenek arsenu jest wskazany do indukcji remisji 
i konsolidacji u dorosłych pacjentów z:
- nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką promielocy-

tową (ang. Acute Promyelocytic Leucaemia, APL) 
z niskim lub pośrednim ryzykiem (liczba białych 
krwinek ≤10 x 103/µl) jednocześnie z kwasem 
all-trans-retynowym (ang. all-trans-retinoic acid, 
ATRA),

- nawracającą/oporną na leczenie ostrą białaczką 
promielocytową (APL), przy czym wcześniejsze 
leczenie powinno obejmować stosowanie retyno-
idu i chemioterapii,

charakteryzującą się translokacją t (15; 17) i(lub) 
obecnością genu PML/RAR-alfa (ang.promyelocytic 
leukaemia/retinoic acid receptor alpha).
Nie badano współczynnika odpowiedzi innych pod-
typów ostrych białaczek pochodzenia szpikowego 
na trójtlenek arsenu.
Mechanizm działania trójtlenku arsenu nie został 
jeszcze całkowicie poznany. Trójtlenek arsenu po-
woduje zmiany morfologiczne i fragmentację kwasu 
dezoksyrybonukleinowego (DNA) charakterystycz-
ne dla apoptozy w ludzkich komórkach białaczki 
promielocytowej NB4 in vitro. Ponadto trójtlenek 
arsenu powoduje uszkodzenie lub degradację biał-
ka PML/RAR-alfa.

N – UKŁAD NERWOWY
N01 – Środki znieczulające; N01B – Środki do 
znieczulenia miejscowego; N01BB – Amidy; 
N01BB20 – Połączenia

Lidocaine+prilocaine: Senstend (Plethora Pharma 
Solutions) w postaci aerozolu to 5. zarejestrowa-
ny lek o podanym składzie. Na rynek wprowadzo-
no 3 marki: Emla (AstraZeneca) w postaci kremu 
i plastrów, od maja 2017 krem Anesderm (Pierre 
Fabre; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Diapharm Regulatory Services pod nazwą Priloca-
ine-Lidocaine Diapharm) i od grudnia 2017 krem 
Motti (Polpharma).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży: aerozol For-
tacin (Recordati; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Lidocaine/Prilocaine Plethora).
Produkt leczniczy Senstend, podobnie jak zareje-
strowany wcześniej Fortacin, jest wskazany do sto-
sowania w leczeniu pierwotnego przedwczesnego 
wytrysku u dorosłych mężczyzn. Zalecana dawka 
to 3 naciśnięcia pompki wykonane w celu pokrycia 
żołędzi prącia. Każda dawka zawiera łączną ilość 
22,5 mg lidokainy oraz 7,5 mg prylokainy, przypada-
jącą na pojedyncze zastosowanie (1 dawka odpo-
wiada 3 naciśnięciom pompki). W ciągu 24 godzin 
można zastosować maksymalnie 3 dawki produktu 
z zachowaniem co najmniej 4-godzinnego odstępu 
między dawkami.

https://www.ema.europa.eu
https://www.ema.europa.eu
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►
Ostatnio skreślono z Rejestru: krem Denela (Teva).

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki 
przeciw jaskrze i zwężające źrenice; S01EX 
– Inne leki przeciw jaskrze

Netarsudil: Rhokiinsa (Aerie Pharmaceuticals) 
to 1. zarejestrowana marka netarsudylu. Lek jest 
wskazany do stosowania w celu obniżenia podwyż-
szonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP, ang. 
intraocular pressure) u dorosłych pacjentów z ja-
skrą pierwotną otwartego kąta lub nadciśnieniem 
ocznym.
Uważa się, że netarsudyl, będący inhibitorem kinazy 
Rho, zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez 

zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Badania na 
zwierzętach i u ludzi wskazują, że jego głównym 
mechanizmem działania jest zwiększenie wypływu 
przez kąt przesączania. Badania te wskazują także, 
że netarsudyl obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe 
poprzez zmniejszenie ciśnienia żylnego w nadtwar-
dówce oka.

2019-12-12

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 2019”, Oslo 2018; “ATC Index with DDDs 2019”, Oslo 2018), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Union Register of medicinal products for human use”; “Union 
Register 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.

NOWOŚCI NA RYNKU 

– Listopad 2019
W listopadzie 2019 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 27 nowych marek 

produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 

(marka)
Podmiot 

odpowiedzialny
Obszar i data 

1. rejestracji/zmiany

A02BC Omeprazole Omeprazole 
Mercapharm Mercapharm PL 11.2018

A04AD Aprepitant Aprepitant Sandoz Sandoz PL 02.2018

A06AD65

Macrogol + citric acid 
+ potassium chloride 
+ simeticone + sodium 
chloride + sodium citrate  
+ sodium sulfate

Clensia Alfasigma PL 11.2016

A10BB Glimepiride Glimepiride 
Aurovitas Aurovitas PL 03.2018

A11DB Thiamine + pyridoxine Beduo Sun-Farm PL 04.2019

C07AB Acebutolol Acebutolol 
Aurovitas Aurovitas PL 04.2018

C09CA Telmisartan Telmisartan 
Bluefish Bluefish PL 01.2019

D11AH Tacrolimus Dermitopic PharmaSwiss PL 04.2018

J01MA Levofloxacin Quinsair Chiesi UE 03.2015

J04AB Rifamycin Relafalk Falk PL 03.2019

J05AE Darunavir Darunavir Zentiva Zentiva PL 11.2017

L01AB Treosulfan Trecondi medac UE 06.2019

L01XC Trastuzumab Trazimera Pfizer UE 07.2018

L01XE Gefitinib Gefitinib Accord Accord 
Healthcare PL 04.2019

M01AE Dexketoprofen Dektac Tactica 
Pharmaceuticals PL 05.2019

M01AE Dexketoprofen Kerdex Adamed PL 04.2019

M01AE Ibuprofen Ibuprex / Ibuprex 
Max Olimp PL 01.2019

M03BX Tolperisone Tolperison 
NeuroPharma neuraxpharm

PL 06.2017 
Meditolp, zm. 
11.2018 Tolperison 
NeuroPharma

M04AA Febuxostat Denofix Polpharma PL 01.2019

N02CX Fremanezumab Ajovy Teva UE 03.2019

N05CH Melatonin Melabiorytm Aflofarm

PL 12.2008 
Melatonina 
Medicplast*, zm. 
01.2011 Tonasen*, 
zm. 08.2019 
Melabiorytm ►
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*preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

N06BA Atomoxetine Atomoxetine 
NeuroPharma neuraxpharm PL 02.2019

R02AA20 Benzocaine + chlorhexidine Sebidin Intensive Omega Pharma PL 04.2019

R03AK06 Salmeterol + fluticasone 
propionate

Salflumix 
Easyhaler Orion PL 09.2018

R03AK07 Formoterol + budesonide Airbufo Forspiro Sandoz PL 08.2018

R05CB Acetylcysteine Acetylcysteinum 
Flegamina Teva PL 06.2019

R05CB Ambroxol Ambrolytin Sopharma
PL 04.2011 
Ambrotaxer*, zm. 
11.2018 Ambrolytin

Ponadto w listopadzie 2019 r. wprowadzono do 
sprzedaży 4 nowe wersje marek już obecnych na 
rynku:
•	 A03AA, mebeverine, Duspatalin Gastro (Mylan 

Healthcare), PL 07.1995 Duspatalin*, zm. 
05.2019 Duspatalin Gastro;

•	 R01AD, mometasone, Momester Nasal (Pol-
pharma), PL 03.2018;

•	 R01AD, mometasone, Nasometin Control 
(Sandoz), PL 08.2019 Mometasone Sandoz, zm. 
10.2019 Nasometin Control;

•	 R02AX, flurbiprofen, Strepsils Intensive bez 
cukru pomarańczowy (Reckitt Benckiser), PL 
07.2019.

A – PRZEWÓD POKARMOWY I 
METABOLIZM

A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach 
związanych z nadkwaśnością; A02B – Leki 
stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory 
pompy protonowej

A03/A03A – Leki stosowane w czynnościowych 
zaburzeniach żołądkowo-jelitowych; A03AA – 
Syntetyczne leki przeciwcholinergiczne, estry 
z grupą aminową trzeciorzędową

A04/A04A – Leki przeciw wymiotom i nudnościom; 
A04AD – Inne leki przeciwwymiotne

A06/A06A – Środki przeciw zaparciom; A06AD 
– Środki przeczyszczające działające osmo-
tycznie; A06AD65 – Makrogol w połączeniach

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki 
obniżające poziom glukozy we krwi, z wy-
łączeniem insulin; A10BB – Sulfonamidy, 
pochodne mocznika

A11 – Witaminy; A11D – Witamina B1 bez dodatku 
innych substancji oraz jej połączenia z wita-
minami B6 i B12; A11DB – Witamina B1 w 
połączeniu z witaminą B6 i/lub witaminą B12

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY

C07/C07A – Leki blokujące receptory beta-adrener-
giczne; C07AB – Selektywne leki blokujące 
receptory beta-adrenergiczne

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensy-
na; C09C/C09CA – Blokery receptora angio-
tensyny II (ARBS), leki proste

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII

D11/D11A – Inne preparaty dermatologiczne; 
D11AH – Środki stosowane przy zapaleniu 
skóry, z wyłączeniem kortykosteroidów

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

►
J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 

OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; 
J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA 
– Fluorochinolony

J04 – Leki przeciwprątkowe; J04A – Leki stosowane 
w leczeniu gruźlicy; J04AB – Antybiotyki

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciw-
wirusowe; J05AE – Inhibitory proteazy

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Środki alkilujące; L01AB – Sulfoniany 
alkilowe
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; 
M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne 
i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne 
kwasu propionowego

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03B – Środki 
zwiotczające mięśnie działające ośrodkowo; 
M03BX – Inne środki działające ośrodkowo

M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej; 
M04AA – Preparaty hamujące wytwarzanie 
kwasu moczowego

N – UKŁAD NERWOWY

N02 – Leki przeciwbólowe; N02C – Preparaty 
przeciwmigrenowe; N02CX – Inne preparaty 
przeciwmigrenowe

N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki nasenne 
i uspokajające; N05CH – Agoniści receptora 
melatoniny

N06 – Psychoanaleptyki; N06B – Leki psychostymu-
lujące, stosowane w zespole nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i 
nootropowe; N06BA – Sympatykomimetyki 
działające ośrodkowo

R – UKŁAD ODDECHOWY

R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; 
R01A – Środki udrożniające nos i inne prepa-
raty stosowane miejscowo do nosa; R01AD 
– Kortykosteroidy

R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach 
gardła;
R02AA – Antyseptyki; R02AA20 – Różne
R02AX – Inne preparaty stosowane w cho-
robach gardła

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03A – Leki adrener-
giczne, preparaty wziewne; R03AK – Leki 
adrenergiczne w połączeniu z kortykosteroi-
dami lub innymi lekami, z wyłączeniem leków 
antycholinergicznych
R03AK06 – Salmeterol i flutykazon
R03AK07 – Formoterol i budesonid

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębie-
niach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłącze-
niem preparatów złożonych zawierających 
środki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mu-
kolityczne

2019-12-24

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 2019”, Oslo 2018; “ATC Index with DDDs 2019”, Oslo 2018), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2019 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepio-
nek: „Farmakopea Polska XI”; “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: “Union Register of medicinal products for human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

Pytanie ❶: Dla których leków łysienie andro-
genowe jest wskazaniem rejestracyjnym?

 A. dutasteryd i spironolakton 
B. propranolol i minoksydyl 
C. minoksydyl i finasteryd  
D. minoksydyl i dutasteryd

Prawidłowa odpowiedź: C. W terapii łysienia stosuje 
się wiele leków, ale wiele z nich „off-label”.

Pytanie ❷: Łysienie może być skutkiem zasto-
sowania takich leków, jak:

 A. ketokonazol, warfaryna, ketoprofen 
B. heparyna, escitalopram, flukonazol  
C.  spironolakton, heparyna 
D. cyproteron, pilokarpina, hydrokortyzon

Prawidłowa odpowiedź: B. Stosowanie niektórych 
leków może powodować łysienie. Często trudno po-
wiązać terapią z dolegliwościami, ponieważ przerze-
dzenie włosów na głowie może wystąpić od 1 tygo-
dnia nawet do 5 miesięcy od wystąpienia przyczyny.

Pytanie ❸: Jeżeli w monografii nie ma dood-
bytniczych dawek maksymalnych dla danej 
substancji, to:

A. przyjmuje się za właściwe maksymalne daw-
ki doustne

B. nie przelicza się dawek
C. sprawdza się, czy są dostępne maksymalne 

stężenia dla użytku zewnętrznego
D. konfrontuje się dawkę z dostępnym prepa-

ratem przemysłowym

Prawidłowa odpowiedź: A. Jeżeli w monografii nie 
ma doodbytniczych dawek maksymalnych, to przyj-
muje się maksymalne dawki doustne. Uzasadnia się 
to w ten sposób, że szybkość wchłaniania substancji 
leczniczej po podaniu doodbytniczym jest podobna 
jak po podaniu doustnym.

Pytanie ❹: Wśród przyczyn powstawania Ze-
społu Niespokojnych Nóg wymienia się:

A. zaburzenia przekaźnictwa dopaminergicznego
B. zaburzenia gospodarki żelaza
C. dodatni wywiad rodzinny
D. wszystkie wymienione

Prawidłowa odpowiedź: C. Pełen patomechanizm 
RLS jest nieznany. Wskazuje się na zaburzenia w 
metabolizmie dopaminy i żelaza oraz udział genów.

Pytanie ❺: Koncepcja work-life balance zakła-
da, że:

A. w życiu lepiej skupić się na przyjemnościach 
i rodzinie

B. warto zachować proporcję pomiędzy czasem 
spędzanym w pracy, a odpoczynkiem 

C. lepiej okresowo pracować więcej, aby później 
dłużej odpoczywać

D. należy unikać dyżurów nocnych

Prawidłowa odpowiedź: B. Koncepcja „work-life 
balance” koncentruje się na takim rozłożeniu co-
dziennych obowiązków, by była zachowana harmo-
nia pomiędzy czasem spędzanym w pracy, a odpo-
czynkiem i życiem domowym. To stan, w którym 
wszystkie elementy życia tworzą wspólną całość.

Pytanie ❻: W terapii nebulizacyjnej nie jest za-
lecane stosowanie następujących połączeń:

A. ipratropium – salbutamol
B. budezonid – ipratropium
C. budezonid – ambroksol
D. ambroksol – ipratropium

Prawidłowa odpowiedź: C. Sterydy można łączyć 
praktycznie z większością leków - poza lekami z tej 
samej grupy czy ambroksolem.

Pytanie ❼: „Złotym standardem” badań kli-
nicznych jest:

A. randomizacja i porównanie do placebo
B. wybór punktów końcowych i randomizacja
C. porównanie do placebo i wybór punktów koń-

cowych
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Prawidłowa odpowiedź: B. W ostatnich latach za-
sadniczo odchodzi się od stosowania placebo, a są 
takie badania kliniczne, które z etycznego punktu 
widzenia nie pozwalają na zastosowanie placebo 
(np. badania onkologiczne czy metaboliczne, takie 
jak cukrzyca).

Pytanie ❽: Badaniem klinicznym zakładają-
cym, że nowy produkt jest skuteczniejszy 
niż interwencja zastosowana w grupie kon-
trolnej jest:

A. superiority study
B. equivalence study
C. non-inferiority study
D. cross over study

Prawidłowa odpowiedź: A. Nie zawsze możliwe jest 
przeprowadzenie badania typu superiority. Ma to 
miejsce w przypadku, gdy zakładana różnica między 
porównywanymi interwencjami jest bardzo mała 
i w związku z tym wielkość próbki wymagana do 
wykazania wyższości będzie ogromna.

Pytanie ❾: Osłabienie działania antykoncep-
cyjnego może wystąpić podczas stosowa-
nia tabletek hormonalnych wraz z:

A. rytonawirem i nelfinawirem
B. zielem dziurawca i bosentanem
C. cyklosporynami i penicylinami
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Prawidłowa odpowiedź: D. Najwięcej interakcji po-
między doustną antykoncepcją, a innymi lekami 
wynika z wpływu na enzymy metabolizujące leki 
w wątrobie.

Pytanie ❿: Paradoksalne nasilenie się objawów 
wraz ze zwiększaniem dawki i dłuższym 
czasem leczenia nosi nazwę:

A. augmentacji
B. zjawiska rebound
C. tolerancji
D. asfiksji

Prawidłowa odpowiedź: A. Augmentacja to charak-
terystyczne między innymi dla RLS zjawisko zwią-
zane z leczeniem, polegające na nasileniu objawów 
choroby (większa intensywność objawów i wydłuże-
nie czasu ich występowania w ciągu dnia). ■
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ORGANIZATORZY

2019

NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH W OCHRONIE ZDROWIA!
WWW.TERMEDIA.PL/SUKCESROKU

16 STYCZNIA 2020 R.

PRIORYTETY 2019

2020

W OCHRONIE ZDROWIA

16 stycznia 2020 r., Zamek Królewski, Warszawa

KONTAKT
Bartosz Zielonacki | e-mail: b.zielonacki@termedia.pl | tel. 61 822 77 81 wew. 403 | tel. kom. 516 479 210
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