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Felieton RedakcjiFelieton Redakcji

Po tym wstępie zapraszamy do środka nume-
ru, w którym publikujemy artykuły, które spełnią 
- mamy nadzieję - Państwa oczekiwania. Spośród 
tych treści wybieramy dwa do bliższego omówienia. 
Pierwszy poświęcony jest polipragmazji autorstwa 
magister Aleksandry Mroczkowskiej. Autorka przed-
stawia temat w kontekście bezpieczeństwa farma-
koterapii pacjentów w wieku senioralnym. W arty-
kule zatytułowanym „Polipragmazja u pacjentów 
geriatrycznych. Problemy i rozwiązania” autorka 
pisze, że „polipragmazja skutkuje wysokim ryzykiem 
interakcji pomiędzy lekami i nasileniem polekowych 
działań niepożądanych, które znajdują się w pierwszej 
dziesiątce przyczyn zgonów. W skutecznej eliminacji 
tego globalnego problemu powinni uczestniczyć nie 
tylko lekarze, ale również farmaceuci”. 

– „Do ograniczenia polipragmazji w dużym 
stopniu z pewnością przyczyni się wyczekiwany 
przez farmaceutów Program Opieki Farmaceutycz-
nej, a dokładniej przeglądy lekowe, podczas których 
farmaceuta będzie miał możliwość przeanalizowania 
wszystkich preparatów przyjmowanych przez pacjen-
ta i wyeliminowania wielu problemów lekowych” – 
stwierdza autorka artykułu. 

VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy przeszedł już do 
historii. W pamięci delegatów, z którymi rozmawiali 
przedstawiciele redakcji Aptekarza Polskiego Zjazd 
zapisał się, jako doniosłe wydarzenie przebiegające 
w aurze wzajemnego poszanowania z wolą wypra-
cowania programu działania, którego podstawą jest 
troska o umacnianie społecznego prestiżu zawodu 
farmaceuty oraz dążenie do zapewnienia farmaceu-
tom warunków wykonywania zawodu spełniających 
standardy nowoczesnego aptekarstwa i umożliwia-
jących optymalne wykorzystanie w codziennej pracy 
wiedzy i nabytych umiejętności w imię zasady salus 
aegroti suprema lex esto.    

Zjazd obudził nadzieje na spełnienie kluczo-
wych postulatów de lege ferenda, zgłaszanych przez 
samorząd aptekarski w imieniu 33 tysięcy farma-
ceutów do władz państwowych w interesie zdrowia 
publicznego i pro pharmaciae bono.  Wybrzmiały 
one z całą mocą w toku zjazdowej dyskusji. 

Wśród wielu z nich na plan pierwszy wysu-
wa się ustawa o zawodzie farmaceuty. Dążenie 
do uchwalenia tej ustawy jest jednym z dziesięciu 
programowych zobowiązań, jakie usłyszeli delegaci 
z ust Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, ubiegającej 
się ponownie o wybór na funkcję Prezesa Naczelnej 
Rady Aptekarskiej. W sprawie tej ustawy samorząd 
aptekarski reprezentowany przez Naczelną Radę 
Aptekarską działał z całą mocą i stanowczością 
w trakcie minionej kadencji. Przyjęcie projektu usta-

wy przez Radę Ministrów oznacza, że w najbliższym 
czasie zostanie on skierowany do Sejmu. 

Pani Prezes i nowa Naczelna Rada Aptekar-
ska uzyskała od Zjazdu silny mandat do działania, 
czego wyrazem były rezultaty wyborów. Elżbieta 
Piotrowska-Rutkowska otrzymała poparcie 267 de-
legatów, którzy powierzyli jej samorządowy ster na 
kolejne cztery lata. 

Życzymy, żeby najbliższa kadencja naczelnych 
organów samorządu aptekarskiego była czasem 
dokonań na miarę aspiracji współczesnych farma-
ceutów. 

W dziale Panorama Samorządu przedstawiamy 
relację ze Zjazdu. 



Oddajemy do dyspozycji czytelników kolejny 
numer Aptekarza Polskiego, obfitujący w artykuły 
i opracowania. Ilustrowane okładki zwartego zeszy-
tu zwracają uwagę. Przedstawiamy na nich zdjęcia 
z wybranych wydarzeń, które odbywały się pod 
patronatem medialnym Aptekarza Polskiego. Ma-
my przyjemność zaprosić Państwa do obejrzenia, 
jak przebiegał VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy, Nowo-
roczny Koncert Aptekarzy w Krakowie oraz IV Pu-
char Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim 
– Istebna ‘2020. 

Ster w rękach  

Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej

„Czym jest intermittent fasting, czyli post 
przerywany?”, to tytuł kolejnego artykuł, który 
przywołujemy w tym felietonie. Autorką artykułu 
jest doktor Anna Oniszczuk za której sprawą temat 
racjonalnego podejścia do odżywiania, gości na na-
szych łamach od dawna. W przypadku intermittent 
fasting, racjonalne odżywianie może stanowić me-
todę skutecznego odchudzania. Podstawą tej me-
tody jest podział dnia na czas, w którym spożywa 
się posiłki i ten, podczas którego nie sięga się po 
jedzenie. Autorka nadmienia, że „coraz więcej badań 
sugeruje, że intermittent fasting stanowi zrównowa-
żone i bardzo skuteczne podejście do odchudzania, 
a także zapobiegania cukrzycy” i zastrzega, że „naj-
nowsze  badania sugerują, że nie wszystkie sposoby 
IF dają takie same efekty”. O tym dowiemy się w na-
stępnym numerze, ponieważ autorka zapowiedziała 
kontynuację tematu. ■

Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego. 
Redakcja.
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Zapewnienie bezpiecznej farmakoterapii jest niełatwym zada-
niem, szczególnie w przypadku ludzi starszych, stanowiących dziś naj-
liczniejszą grupę pacjentów. Szacuje się, że osoby powyżej 60. roku ży-
cia stosują około 40% wszystkich przepisywanych leków. Przyczynami 
wielolekowości u pacjentów w tej subpopulacji są zmiany fizjologiczne, 
wielochorobowość, chęć samoleczenia, błędy terapeutyczne i pośrednio 
niestosowanie się do zaleceń lekarza. Polipragmazja skutkuje wysokim 
ryzykiem interakcji pomiędzy lekami i nasileniem polekowych działań nie-
pożądanych, które znajdują się w pierwszej dziesiątce przyczyn zgonów. 
W skutecznej eliminacji tego globalnego problemu powinni uczestniczyć 
nie tylko lekarze, ale również farmaceuci. 

Polipragmazja 
u pacjentów 
geriatrycznych.
Problemy i rozwiązania.

Problemy lekowe  
u pacjentów geriatrycznych

Konieczność stosowania dużej ilości leków 
u pacjentów geriatrycznych jest wynikiem nie-
uchronnych, postępujących z wiekiem zmian fizjo-
logicznych, prowadzących do rozwoju wielu chorób. 
Niektóre z nich wpływają na metabolizm leków, co 
pogłębia problemy terapeutyczne. Przykładowo 
u osób starszych wchłanianie leków jest zabu-
rzone z powodu wzrostu pH soku żołądkowego, 
a perystaltyka jelit ulega zwolnieniu, przez co leki 
wchłaniane są wolniej i dłużej. Zmniejsza się rów-
nież wydolność nerek, co wpływa na stężenie leków 
wydalanych głównie przez ten narząd np. antybio-
tyków aminoglikozydowych, digoksyny, enalaprylu 
czy pochodnych sulfonylomocznika. 

Ponadto u osób w podeszłym wieku dochodzi 
do zmniejszenia wydolności wątroby, co zwiększa 
ryzyko toksycznego działania leków. Te i wiele in-
nych zmian w organizmie obniża bezpieczeństwo 
i skuteczności terapii, co często prowadzi do sto-
sowania kolejnych leków. To zaś skutkuje podwyż-
szonym ryzykiem skutków ubocznych i interakcji, 
które zwiększają częstość hospitalizacji, poważnie 
zagrażając zdrowiu i życiu chorego. 

Działania niepożądane i interakcje u pacjen-
tów geriatrycznych najczęściej dotyczą leków psy-
chotropowych i stosowanych w chorobach układu 
krążenia. Szacuje się, że w przypadku przyjmowania 
2 leków, ryzyko niekorzystnych interakcji pomiędzy 
nimi wynosi 5,6%, w przypadku przyjmowania 5 
leków – 50%, a 8 i więcej leków – 100%. 

Negatywnym zjawiskiem obserwowanym 
u pacjentów w podeszłym wieku, poza interakcjami, 
jest również nasilenie przebiegu chorób już istnie-
jących przez stosowane leki. Działania niepożądane 
w tej grupie osób są nieswoiste, trudne do rozpo-
znania i często traktowane jako nowe schorzenie.  

Przykładowo, agoniści receptorów β-adre-
nergicznych i teofilina nasilają zaburzenia snu, po-

wszechne u osób starszych, a blokery kanałów 
wapniowych mogą pogłębiać niewydolność serca. 
Blokery receptorów β-adrenergicznych zaostrzają 
miażdżycę, astmę, POChP i zaburzenia metaboliczne. 

Ponadto liczne leki mogą nasilać istniejące 
wcześniej zaburzenia funkcji poznawczych. Należą 
do nich m.in. benzodiazepiny, opioidowe leki prze-
ciwbólowe, neuroleptyki, leki stosowane w chorobie 
Parkinsona, leki przeciwdepresyjne, przeciwpadacz-
kowe, NLPZ (indometacyna, ibuprofen), glikokorty-
kosteroidy i wiele leków kardiologicznych. 

Problemy lekowe są nasilone bardzo często 
przez niewłaściwie zlecone leczenie, które wywołuje 
dolegliwości określane jako jatrogenny zespół ge-
riatryczny. Takie schorzenia stanowią aż 30% prob-
lemów w geriatrii i często są przyczyną hospitalizacji 
pacjentów w podeszłym wieku. 

Do najczęstszych działań niepożądanych le-
ków, które mogą być nasilone błędami terapeutycz-
nymi, należą wysypka, wymioty, biegunka, odwod-
nienie, zapalenie żołądka, krwawienie z przewodu 
pokarmowego, kaszel, hipokaliemia i hiperkaliemia, 
hipo- i hiperglikemia, migotanie przedsionków 
i częstoskurcz nadkomorowy. Bardzo często są to 
skutki zatrucia glikozydami nasercowymi i ostrej nie-
wydolności nerek spowodowanej nefrotoksycznym 
działaniem stosowanych leków. 

Innym, powszechnym problemem geriatrycz-
nym jest brak skuteczności farmakoterapii spowo-
dowany niestosowaniem się chorego do zaleceń, 
co dotyczy 30-60% ordynacji leków i jest powodem 
ponad 125 tys. zgonów rocznie. 

Polifarmacja  
a polipragmazja

Polifarmakoterapia, inaczej polifarmacja, we-
dług definicji Światowej Organizacji Zdrowia to 
właściwe postępowanie terapeutyczne, polegające 
na świadomym, bezpiecznym i skutecznym leczeniu 
pacjenta co najmniej pięcioma lekami. ►
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Przewaga stosowania politerapii nad mono-
terapią w przypadku wielu chorób wynika głównie 
z wykorzystania odmiennych mechanizmów działa-
nia leków, co pozwala na zastosowanie niższych da-
wek, ograniczenie skutków ubocznych i osiągnięcie 
korzystniejszych efektów leczniczych. 

W jednym z ciekawych badań przeprowa-
dzonych przez ASCOT (Angio-Scandinavian Cardiac 
Outcomes Trial) wykazano, że prawie 90% chorych 
na nadciśnienie tętnicze musiało zastosować co 
najmniej dwa różne leki hipotensyjne, aby uzyskać 
docelowe wartości ciśnienia. Efekt leczniczy wynika-
jący z takiego połączenia był prawie pięciokrotnie 
wyższy, niż w wypadku zastosowania podwójnej 
dawki jednego leku [1]. 

Skuteczność kojarzenia leków wykorzystały 
firmy farmaceutyczne, wprowadzając na rynek 
preparaty złożone, zawierające dwie lub więcej sub-
stancji farmakologicznie czynnych. Do najbardziej 
popularnych należą połączenia leków przeciwbó-
lowych, hipotensyjnych, przeciwastmatycznych, 
hipolipemizujących i hipoglikemizujących. 

Niestety, w ostatnich latach coraz częściej od-
notowuje się wprowadzanie terapii złożonych, które 
nie mają uzasadnienia naukowego. Dodatkowo ilość 
stosowanych leków wśród populacji zwiększa się 
ze względu na ich nadużywanie i stosowanie poza 
wskazaniami, a także powszechne zjawisko samo-
leczenia. Nieracjonalne, szkodliwe stosowanie wielu 
leków równocześnie określane jest polipragmazją. 

Błędne koło terapeutyczne
Bardzo ważnym terminem w zjawisku poli-

pragmazji jest kaskada farmakologiczna, czyli le-
czenie dolegliwości wynikających z działań niepo-
żądanych leków poprzez włączenie kolejnego leku. 

Jednym z najprostszych przykładów są obrzę-
ki występujące przy stosowaniu blokerów kanałów 
wapniowych, które są leczone diuretykami. Te leki 
z kolei przyczyniają się do hiperurykemii i napadów 

dny moczanowej, w przypadku których stosowane 
są leki przeciwbólowe. Związki z grupy NLPZ, sto-
sowane długotrwale, są przyczyną dyspepsji i mogą 
prowadzić do rozwoju choroby wrzodowej, w związ-
ku z czym zalecane jest jednoczesne przyjmowanie 
inhibitorów pompy protonowej. W ten sposób, sto-
sowanie jednej grupy leków powoduje włączenie 
do terapii trzech kolejnych. Każda z nich może wy-
woływać dodatkowo inne skutki uboczne, takie jak 
ból głowy, biegunki czy wymioty, co w większości 
przypadków spowoduje sięgnięcie przez pacjenta 
po leki OTC. 

Innym przykładem błędnego koła terapeu-
tycznego są nudności występujące w wyniku stoso-
wania glikozydów nasercowych. W celu ich zahamo-
wania, do terapii zostaje dołączony metoklopramid, 
który wywołuje objawy parkinsonizmu. Na towarzy-
szące dolegliwości (symetryczne objawy drżeniowe, 
napięcie mięśniowe, zubożenia ruchowe) zostają 
przepisane leki przeciwparkinsonowskie. 

Leczenie skutków ubocznych kolejnymi lekami 
jest niestety bardzo częstym zjawiskiem, podczas 
gdy w wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem 
byłaby zmiana preparatu na inny, lepiej tolerowany 
lub modyfikacja dawkowania leku, który wygene-
rował pierwotne działanie niepożądane. 

Nieco innym problemem powodującym ka-
skadę niebezpiecznych zdarzeń jest nakładanie się 
na siebie działania wielu leków stosowanych u pa-
cjenta. Przykładem może być sytuacja, gdy pacjent 
z niewydolnością serca i cukrzycą stosuje jedno-
cześnie inhibitor ACE, β-adrenolityk, spironolakton, 
diuretyk pętlowy i lek z grupy pochodnych sulfo-
nylomocznika. Odwodnienie (spowodowane diure-
tykiem) doprowadza do niewydolności nerek i hi-
poglikemii (w wyniku wydłużenia okresu eliminacji 
pochodnej sulfonylomocznika), której rozpoznanie 
opóźnia działanie β-adrenolityku. W konsekwencji 
może dojść do upadku i urazu głowy czy złamania 
miednicy, co w przypadku osób starszych obarczo-
ne jest poważnym rokowaniem. 

Przyczyny polipragmazji
Istnieje powszechne przekonanie, że główną 

przyczyną polipragmazji jest włączanie do zleconej 
farmakoterapii preparatów dostępnych bez recep-
ty przez pacjentów, bez wiedzy lekarza. Niestety 
poza samoleczeniem, do zjawiska polipragmazji 
przyczyniają się również sami lekarze. Ze względu 
na zbyt małą ilość czasu, którą mogą przeznaczyć 
pacjentowi, niejednokrotnie nie analizują oni liczby 
i celowości stosowania dotychczasowych prepa-
ratów, przepisując choremu kolejne leki. Zdarza 
się również, że wdrażają leczenie objawowe, nie 
podejmując diagnostyki w celu wykrycia pierwot-
nej przyczyny dolegliwości, co generuje wcześniej 
opisywane błędne koło terapeutyczne. 

Stosowanie zbyt dużej ilości leków jest rów-
nież skutkiem błędów lekarskich i lekceważenia 
znaczenia zmian w farmakokinetyce i farmakody-
namice leków, które na siebie oddziałują, a także 
niestosowania się pacjentów do zaleceń lekarzy. 

Ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków 
polipragmazji może się także wiązać z bezkry-
tycznym wypełnianiem wytycznych dotyczących 
leczenia określonych chorób, np. nadciśnienia lub 
cukrzycy typu 2, nie uwzględniając indywidualnych 
cech chorego. 

Polipragmazję dodatkowo pogłębia koniecz-
ność korzystania z opieki różnych specjalistów, co 
sprzyja dublowaniu się leków. Dostępność na rynku 
wielu generyków powoduje, że pacjenci niejed-
nokrotnie stosują dwa preparaty pod inną nazwą 
handlową, zawierające te same związki aktywne. 

Rozwiązania zmniejszające 
skalę problemu

Uwzględniając przyczyny oraz konsekwen-
cje zdrowotne i ekonomiczne polipragmazji, nale-
ży dołożyć wszelkich starań, by zapobiegać temu 
zjawisku. Istotną rolę w walce z tym problemem 
przypisuje się nie tylko lekarzom, ale również far-
maceutom. 

Kontrola ilości i jakości przyjmowanych leków 
powinna być zainicjowana podczas każdej wizy-
ty lekarskiej, zwracając uwagę na nazwy substan-
cji leczniczych w lekach generycznych. Niezbędne 
jest także staranne zebranie wywiadu dotyczące-
go przyjmowanych leków bez recepty, ponieważ 
pacjenci – często wprowadzeni w błąd przez agre-
sywne kampanie reklamowe – nie widzą potrzeby 
poinformowania lekarza o ich przyjmowaniu. Nie 
są także świadomi ich wielokierunkowego działa-
nia i wpływu na leki stosowane z przepisu lekarza. 

►

►
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Stosowanie zdublowanych preparatów i in-
terakcje lekowe mogą zaobserwować również far-
maceuci, realizując receptę i jednocześnie wydając 
preparaty OTC na życzenie pacjenta. Nawet krótka 
rozmowa z pacjentem może pomóc wyeliminować 
zbędne preparaty, których stosowanie może obni-
żać skuteczność leczenia, a nawet szkodzić. 

Podczas rozmowy z pacjentem, farmaceuci 
mogą ocenić także skutki leczenia, co łatwo zaob-
serwować np. u osoby, która z przepisu lekarza za-
żywa silne leki przeciwbólowe, a z powodu braku 
ich o skuteczności – dodatkowo prosi o wydanie 
leku przeciwbólowego z grupy OTC. Zdarzają się 
również sytuacje przyjmowania przez pacjentów 
leków na dolegliwości, które już nie są odczuwalne 
(np. ból, nadkwasota, czy wyleczony stan zapalny). 
Zawsze należy rozważyć zaprzestanie lub modyfi-
kację dotychczas stosowanych leków i ich dawek 
przypadku wyleczenia lub wyraźnego zmniejszenia 
dolegliwości. 

W zalecaniu farmakoterapii lekarze powinni 
zawsze uwzględniać korzyści i ryzyko stosowania 
jednego leku zamiast kilku w leczeniu danego scho-
rzenia. Dotyczy to również preparatów OTC i suple-
mentów diety, a kontrolę nad ich wydawaniem mają 
przede wszystkim farmaceuci. Przewaga monotera-
pii nad politerapią dotyczy przede wszystkim leków, 
które mają dobroczynny wpływ na wiele schorzeń. 
Dobrym przykładem jest wykorzystanie plejotropo-
wych właściwości ACEI u chorych na cukrzycę typu 2 
współistniejącą z chorobą wieńcową, nadciśnieniem 
tętniczym i niewydolnością serca.

Niezwykle istotną rolą farmaceutów w zmniej-
szaniu problemu polipragmazji jest również rozmo-
wa z pacjentem dotycząca sposobu dawkowania 
leków i pory ich przyjmowania. Warto też omówić 
ewentualne objawy niepożądane wynikające z za-
żywania danych preparatów i poinstruować, jakich 
leków nie wolno przyjmować łącznie z przepisaną 
farmakoterapią. 

Błędy w sposobie przyjmowania leków są 
przyczyną braku skuteczności terapii i często gene-

rują nowe problemy zdrowotne, co niejednokrotnie 
prowadzi do zażywania kolejnych leków. Taka roz-
mowa może wyjaśnić źle zrozumiane przez pacjenta 
zalecenia lekarskie, czego bardzo dobrym przykła-
dem jest nieprawidłowe stosowanie metotreksatu 
w chorobach zapalnych. Lek ten jest przeznaczony 
w tych wskazaniach do stosowania jeden raz w ty-
godniu, a zgłaszane są przypadki stosowania przez 
pacjentów metotreksatu codziennie, co stanowi po-
tencjalnie śmiertelne niebezpieczeństwo.

Do ograniczenia polipragmazji w dużym 
stopniu z pewnością przyczyni się wyczekiwany 
przez farmaceutów Program Opieki Farmaceutycz-
nej, a dokładniej przeglądy lekowe, podczas któ-
rych farmaceuta będzie miał możliwość przeana-
lizowania wszystkich preparatów przyjmowanych 
przez pacjenta i wyeliminowanie wielu problemów 
lekowych. 

Kryteria Beersa
W  związku ze znacznymi problemami, jakimi 

obwarowana jest farmakoterapia w geriatrii, opra-
cowano kilka kryteriów poprawności leczenia pa-
cjentów w podeszłym wieku. W wyborze optymal-
nego leczenia u osób powyżej 65. roku życia mogą 
okazać się pomocne kryteria Beersa, Medication 
Appropriateness Index oraz START/STOPP. Podob-
ną listę (PRISCUS) opracowano w Niemczech przy 
udziale 38 ekspertów z zakresu ośmiu specjalizacji: 
geriatrii, farmakologii klinicznej, medycyny rodzin-
nej, chorób wewnętrznych, leczenia bólu, neurologii, 
psychiatrii i farmacji. 

Lista PRISCUS zawiera wskazówki dotyczące 
w sumie 83 leków, których leków należy unikać, któ-
rych nie należy łączyć, jakie badania laboratoryjne 
należy zlecać w przypadku konieczności przepisania 
leku z listy itd. [2]. 

Szczególnie ważną rolę w zapobieganiu zja-
wisku polipragmazji przypisuje się najczęściej sto-
sowanym kryteriom Beersa, opublikowanym w kilku 
kolejnych wersjach w Stanach Zjednoczonych przez 

Beers’a i wsp. na podstawie analiz farmakotera-
pii pacjentów w wieku podeszłym prowadzonych 
w USA w  oparciu o  rekomendacje panelu eksper-
tów. Opisują one interakcje leków i działania nie-
pożądane oraz szacują stosunek zysków do strat 
w przypadku leczenia osób w podeszłym wieku. 

Kryteria Beersa proponują bezpieczną farma-
koterapię uwzględniającą różny stopień bezpieczeń-
stwa, dzieląc leki na trzy grupy, tzn. grupę I – leki 
niepolecane po 65. roku życia (unika się ich stoso-
wania), grupę II – leki, które nie powinny być stoso-
wane u pacjentów po 65. roku życia w przypadku 
współistnienia niektórych schorzeń oraz grupę III 
– leki, których użycie powinno być ograniczone po 
65. roku życia (stosuje się ostrożnie). 

Leki potencjalnie 
niebezpieczne u osób 

starszych
Przykładem leków z grupy I w rekomenda-

cjach Beersa są nieselektywne inhibitory cyklo-
oksygenaz (np. ketoprofen, diklofenak, naproksen), 
co oznacza, że leki te nie powinny być stosowane 
długotrwale w leczeniu pacjentów powyżej 65. roku 
życia, głównie z powodu zwiększonego ryzyka po-
wikłań ze strony przewodu pokarmowego. Ograni-
czenie NLPZ (a w szczególności indometacyny) jest 
wyjątkowo istotne w grupie pacjentów o wysokim 
ryzyku, tj. chorych powyżej 75. roku życia leczonych 
glikokortykosteroidami, lekami przeciwzakrzepo-
wymi i przeciwagregacyjnymi. Włączenie IPP lub 
mizoprostolu redukuje wystąpienie niektórych po-
wikłań, ale nie eliminuje ich całkowicie. Stanowią 
one natomiast dodatkowy lek w terapii, który sam 
również wywołuje działania niepożądane. 

Ponadto same leki z grupy IPP znajdują się na 
liście Beersa. Obecnie przyjmuje się, że długotrwałe 
leczenie inhibitorami pompy protonowej jest obar-
czone zwiększonym ryzykiem zakażeń Clostridium 
difficile, utratą masy kostnej oraz zwiększonym 

ryzykiem złamań (nawet o 25-50% w przypadku 
stawu biodrowego). 

W kryteriach Beersa wymieniane są ponad-
to interakcje leków z grupy NLPZ, które obniżają 
skuteczność leczenia chorych z nadciśnieniem 
tętniczym, zwiększając ryzyko incydentów sercowo-
-naczyniowych [3]. 

Leki przeciwdepresyjne nie powinny być le-
kami pierwszego rzutu u osób chorujących jedno-
cześnie na depresję i cukrzycę, ponieważ podwyż-
szają one poziom noradrenaliny, która pogarsza 
kontrolę poziomu glukozy surowicy poprzez wpływ 
na glikogenolizę w wątrobie, mięśniach i obniżenie 
produkcji insuliny. 

Jako kolejne przykłady leków potencjalnie 
szkodliwych u osób starszych można wymienić 
leki przeciwpsychotyczne, które zwiększają ryzyko 
upadków (w wyniku ich działania sedatywnego 
i ortostatycznych spadków ciśnienia) oraz leków 
moczopędnych (zwiększających parcie na mocz, 
co wymusza częstą i szybką potrzebę skorzystania 
z toalety). 

Inną grupą leków niezalecanych u pacjentów 
geriatrycznych są leki o silnym działaniu cholinoli-
tycznym, m.in. trójpierścieniowe leki przeciwdepre-
syjne. Przykładem jest amitryptylina, która powoduje 
klinicznie istotne pogorszenie funkcji poznawczych 
oraz podwyższenie ryzyka majaczenia i nadmiernej 
sedacji. Stosowana przewlekle u osób powyżej 65. 
roku życia może wywoływać hipotonię ortostatyczną 
zakończoną upadkami oraz nasilać objawy choroby 
wieńcowej. Ponadto nie jest rekomendowane łącze-
nie amitryptyliny z innymi lekami psychotropowymi 
(takimi jak benzodiazepiny, leki przeciwpsychotycz-
ne, nasenne) ze względu na zwiększenie prawdopo-
dobieństwa groźnych upadków. 

Ryzyko stosowania leków wykazanych w liście 
Beersa u osób w starszym wieku w mniejszym lub 
większym stopniu przewyższa korzyści. Oznacza to, 
że takie preparaty mogą generować inne proble-
my zdrowotne, pogorszenie samopoczucia i stanu 
fizycznego pacjenta, a tym samym pośrednio pogłę-

►

►



Wszechnica aptekaRska 

12 Aptekarz Polski, 161 (139e) styczeń 2020 13Aptekarz Polski, 161 (139e) styczeń 2020

Wszechnica aptekaRska 

biać problem polipragmazji. Należy więc traktować 
je jako potencjalnie szkodliwe i w miarę możliwości 
zastępować je alternatywnymi, lepiej tolerowanymi 
lekami.

Algorytm GPGP
Próbę wyjścia z problemu polipragmazji 

u osób starszych, obok kryteriów Beersa stanowi al-
gorytm The Good Palliative-Geriatric Practice (GPGP, 
Dobra Praktyka w Medycynie Paliatywnej i Geria-
trii). Przeprowadzono badanie, w którym algorytm 
zastosowano u 70 pacjentów w podeszłym wieku 
niepodlegających opiece instytucjonalnej, w celu 
podjęcia decyzji o ograniczeniu liczby stosowanych 
leków. Badano stopień ograniczenia liczby leków, 
zachorowalność, umieralność oraz zmianę stanu 
zdrowia. Ocenę zasadności stosowania każdego le-
ku przeprowadzano za pomocą poniższych pytań:

1. Czy istnieje udokumentowane wskazanie do 
stosowania danego leku?

2. Czy ta choroba jest istotna dla dalszych losów 
pacjenta?

3. Czy potencjalne działania niepożądane nie prze-
ważają nad korzyściami?

4. Czy u pacjenta występują objawy, które mogą 
być związane ze stosowanym leczeniem, a jeśli 
tak, to czy można zastosować inny lek wolny od 
tych działań lub zmniejszyć dawkę leku?

Analiza z wykorzystaniem tego algorytmu po-
zwoliła zmniejszyć liczbę stosowanych leków u pa-
cjentów średnio o połowę. Wprowadzone zmiany 
w terapii nie wiązały się ze zwiększonym zagroże-
niem powikłaniami w postaci hospitalizacji lub zgo-
nu, a zdecydowana większość pacjentów zgłosiła 
poprawę stanu zdrowia [4]. ■

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska
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Parametry farmakokinetyczne leku stanowią niezwy-
kle istotną informację w planowaniu schematu dawkowania 
z uwzględnieniem oczekiwanej skuteczności oraz akceptowalne-
go profilu bezpieczeństwa produktu leczniczego. Farmakokine-
tyka jest nauką, która pozwala na matematyczne opisanie drogi, 
jaką pokonuje lek w organizmie człowieka. Pamiętajmy jednak, 
że zanim lek zostanie poddany ocenie w badaniach klinicznych, 
jego profil już wstępnie zostanie zbadany na co najmniej trzech 
gatunkach zwierząt laboratoryjnych (np. myszy, szczury, świnki 
morskie, chomiki) w badaniach nieklinicznych. 

Parametry 

farmakokinetyczne 

leków
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Badanie profilu farmakokinetycznego 
leku u człowieka jest wykonywane we 
wczesnej fazie badań klinicznych, zaraz 
po badaniach oceniających toksyczność 

leku u człowieka. Ocena tych parametrów na tak 
wczesnych etapach świadczy już sama w sobie 
o tym, jak kluczową rolę obejmuje farmakokinetyka 
dla całościowej skuteczności i bezpieczeństwa leku. 
Uwalnianie, wchłanianie, dystrybucja, metabolizm 
i eliminacja to etapy, w których oceniane są po-
szczególne parametry farmakokinetyczne leku, na 
podstawie których określane są schematy dawko-
wania, potencjalne interakcje farmakokinetyczne 
oraz planowane grupy ryzyka, które mogą wymagać 
szczególnego uwzględnienia na dalszych etapach 
oceny klinicznej.

Uwalnianie

Lek to opakowana w substancje pomocni-
cze aktywna cząsteczka, która aby zadziałać musi 
ulec uwolnieniu. Dotyczy to wszystkich produktów 
leczniczych stosowanych doustnie w postaci sta-
łej. Na tym etapie kluczowe znaczenie ma proces 
technologiczny, jakiemu został poddany lek oraz 
zastosowane substancje pomocnicze. 

Ocena parametrów określających stopień 
uwalniania cząsteczki aktywnej z postaci leku ma 
kluczowe znaczenie w przypadku wprowadzania 
na rynek leków odtwórczych (generyków). Niektóre 
z nich charakteryzujące się dobrą rozpuszczalnością 
i przenikalnością, mogą zostać zwolnione z przepro-
wadzanie kosztownych badań biorównoważności, 
jednak substancje pomocnicze stosowane w obu 
lekach (referencyjnym i odtwórczym) muszą być ta-
kie same, pod względem jakościowym i ilościowym. 

Dopuszczalne są zmiany w zakresie rodzaju 
substancji pomocniczych nie wpływających na pasaż 
jelitowy, są to najczęściej substancje konserwujące, 
nadające zapach i smak. W takim przypadku jedy-
ne, co podmioty ubiegające się o rejestrację muszą 
przedstawić, to profil uwalniania substancji czynnej 
z leku odtwórczego i porównanie go do profilu 

uwalniania z leku referencyjnego w warunkach in 
vivo w badaniu dostępności farmaceutycznej [1]. 

Zmiany dotyczące substancji pomocniczych 
wpływających na profil uwalniania substancji czyn-
nej z leku prowadzą do otrzymywania produktów 
leczniczych o zmodyfikowanym uwalnianiu, które 
charakteryzuje inna niż w przypadku tradycyjnej 
postaci leku – podawanej oczywiście tą samą dro-
gą – szybkość uwalania substancji aktywnej, miejsce 
uwalniania bądź profil. Te postaci leku muszą mieć 
wykonane kliniczne badania biorównoważności. 

Na rynku spotykamy leki o przedłużonym, 
opóźnionym, pulsacyjnym bądź przyspieszonym 
uwalnianiu. Modyfikacje te mają na celu osiągnię-
cie lub podwyższenie skuteczności terapeutycznej, 
w tym poprawy tzw. compliance, czyli przestrzega-
nia przez pacjenta reżimu stosowania leku. W przy-
padku leków, których postać zmodyfikowana po-
zwala na ograniczenie liczby stosowanych tabletek 
w ciągu doby sprawia to, że pacjent jest bardziej 
zdyscyplinowany i chętny do stosowania się do za-
leceń lekarskich. Im prostszy schemat dawkowania 
tym większa współpraca pacjenta, a w konsekwencji 
wyższa skuteczność terapeutyczna leku. 

Kolejną pozytywną cechą leków o zmody-
fikowanym uwalnianiu jest wyeliminowanie bądź 
zmniejszenie wahań stężeń leku we krwi i tym 
samym zmniejszenie ryzyka wystąpienia działań 
niepożądanych lub stopnia ich nasilenia. Do leków 
o modyfikowanym uwalnianiu należą stałe doustne 
postacie leku, leki stosowane pozajelitowo oraz 
systemy transdermalne. 

Wchłanianie

Wchłaniania stanowi pierwszą fazę losów 
leku w organizmie człowieka i jest ono zależne od 
leku, jaki stosujemy (postać, budowa chemiczna 
substancji czynnej, stopień jonizacji czy rozpusz-
czalność leku), od miejsca podania leku oraz cech 
osobniczych pacjenta. 

Zdecydowana większość leków dostępnych 
na rynku stosowana jest doustnie, ponieważ jest to 

najbardziej komfortowa droga podania leku i tym 
samym najbardziej preferowana przez chorego. 
Inne miejsca stosowania i tym samym wchłaniania 
leków to tkanka podskórna, tkanka mięśniowa, 
błona śluzowa przewodu pokarmowego czy dróg 
oddechowych, płuca. 

Wchłanianie leków stosowanych doustnie 
może występować na różnych odcinkach przewo-
du pokarmowego, rozpoczynając od jamy ustnej, 
a kończąc na jelicie grubym. Proces wchłaniania jest 
oceniany na podstawie wartości takich parametrów, 
jak stała szybkości wchłaniania, początkowe oraz 
maksymalne stężenie leku we krwi oraz czas, po 
którym występuje stężenie początkowe i maksy-
malne. 

Stężenie maksymalne, czas, po którym to 
stężenie zostało osiągnięte oraz wartość AUC (wiel-
kość powierzchni pod krzywą zmiany stężenia leku 
we krwi) składają się na dostępność biologiczną 
leku. Dostępność biologiczna może być oceniana 
dla tego samego leku w podaniu dożylnym (100% 
dostępność biologiczna) i innym podaniu (np. do-
ustnym) bądź dla leku odtwórczego wobec leku 
referencyjnego w celach rejestracyjnych. 

Podanie doustne leku jest narażone na szereg 
barier, które mogą potencjalnie wpływać na stopień 
bądź szybkość wchłaniania. Jest to kwaśne środo-
wisko żołądka, którego pH w zależności od stanu 
pacjenta może wahać się w graniach 1-7, sprawiając, 
że w przypadku mniej kwaśnego środowiska leki 
będące słabymi kwasami są słabiej wchłaniane, a te 
o zasadowym charakterze wchłaniane są bardziej. 

Skład i jakość śluzu powlekającego przewód 
pokarmowy, zmienność pasażu jelitowego wynikają-
ca na przykład ze spożytych posiłków bądź stanów 
chorobowych, aktywność enzymów trawiennych 
mogą również być zmienne i modyfikować proces 
wchłaniania leków. 

Przeprowadzono również szereg badań, 
w których pokazane są różnice odnośnie budowy 
i funkcjonowania przewodu pokarmowego u kobiet 
i mężczyzn. Różnice te dotyczą długości samego 

przewodu pokarmowego, co potencjalnie wydłuża 
czas wchłaniania leku, innej szybkości opróżniania 
żołądka czy czasu przejścia treści pokarmowych 
przez jelita [2]. Co do znaczenia klinicznego nieco 
innego wchłaniania wynikającego z różnic w fizjolo-
gii zależnej od płci, nie ma jednoznacznych wyników 
wskazujących na ich istotność. 

U osób w wieku podeszłym istotnie zmienia 
się szybkość wchłaniania leków na skutek zwolnionej 
perystaltyki jelit, zmniejszonej powierzchni wchła-
niania, zmniejszonego stopnia ukrwienia przewodu 
pokarmowego, wzrostu pH soku żołądkowego czy 
zmniejszonego wydzielania soku żołądkowego. 
U osób starszych nawet wchłanianie przez skórę 
może być zaburzone ze względu na zmiany nawod-
nienie skóry i jej ukrwienia. Zasadniczo u osób star-
szych wchłanianie leków z przewodu pokarmowego 
na drodze transportu biernego, czyli dotyczącego 
zdecydowanej większości leków, nie zmienia się 
w sposób istotny klinicznie, natomiast w przypadku 
leków wchłanianych za pomocą transportu czynne-
go może dojść do poważnych ograniczeń [3]. 

Na etapie wchłaniania może dojść do najwięk-
szej liczby interakcji między lekami a przyjmowanym 
posiłkami, które skutkują zmniejszonym wchłania-
niem leku i w konsekwencji prowadzą do obniżo-
nej skuteczności terapeutycznej. I tak na przykład, 
produkty spożywcze zawierające jony wapnia mogą 
tworzyć bardzo słabo rozpuszczalne sole, a błonnik 
poprzez zwiększenie perystaltyki zmniejsza wchła-
nianie niektórych leków [4]. 

Spożywane wraz z lekami posiłki mogą mody-
fikować profil wchłaniania niektórych leków, jednak 
nie ma jednej prostej zasady odnośnie czasu przy-
jęcia leku. Nie zawsze idealnym rozwiązaniem jest 
połykanie leku na czczo, ponieważ w przypadku nie-
których z nich można zwiększyć ryzyko uszkodzenia 
błony śluzowej żołądka. Jeśli dany lek ma specjalne 
wymagania dotyczące sposobu przyjęcia, taki zapis 
z pewnością znajdzie się w drukach informacyjnych. 
W pozostałych przypadkach nie ma konieczności 
uzależnienia przyjęcia lek od spożywanych posiłków. 

►
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Dystrybucja

Proces dystrybucji mówi nam o sposobie 
magazynowanie leku w organizmie po jego wchło-
nięciu, który jest zależny od struktury chemicz-
nej samej cząsteczki, jej rozpuszczalności i innych 
cech fizykochemicznych oraz stopnia wiązania się 
z albuminami osocza. Jest również uzależniony od 
czynników znajdujących się poza samym lekiem 
i jest to stopień ukrwienia poszczególnych tkanek 
i narządów, przepuszczalność błon, różnice pH mię-
dzy osoczem a tkanką, wiek czy ciąża. 

Lek może znajdować się we krwi w posta-
ci wolnej bądź połączonej z albuminami osocza, 
może również ulec przemieszczeniu do mózgu 
i innych dobrze ukrwionych narządów, jak płuca, 
nerki czy wątroba bądź tkanek, jak mięśnie, tkanka 
podskórna, tkanka tłuszczowa, tkanka kostna czy 
tych narządów o mniejszym stopniu ukrwienia, jak 
włosy, szpik kostny. 

Parametry farmakokinetyczne charakteryzują-
ce dystrybucję leków to stała szybkości dystrybucji, 
objętość dystrybucji, współczynnik dystrybucji oraz 
stopień wiązania leku z białkami krwi. 

Objętość dystrybucji i stopień wiązania się 
z białkami osocza to dwa najbardziej powszechnie 
oceniane parametry procesu dystrybucji. Objętość 
dystrybucji to hipotetyczna objętość płynów ustro-
jowych, do której dociera lek. W zależności od 
wartości nominalnej, objętość dystrybucji mówi nam 
o stopniu rozmieszczeniu leku w poszczególnych 
częściach organizmu:

•	 do 5 litrów (4,3% masy ciała) – lek znajduje 
się we krwi 

•	 10-20 litrów (ok. 23% masy ciała) – lek prze-
nika do płynu pozakomórkowego 

•	 25-30 litrów (ok. 34% masy ciała) – lek znaj-
duje się w płynie wewnątrzkomórkowym

•	 ok. 40 litrów (60-70% masy ciała) – lek roz-
mieszcza się we wszystkich płynach orga-
nizmu

•	 100 litrów – lek silnie kumuluje się w tkan-
kach i narządach [5].

Każdy lek, który zostanie wchłonięty może 
pozostać we krwi i wtedy jego czas działania jest 
stosunkowo krótki, bądź związać się z tzw. białka-
mi transportującymi, przez co zwiększają one jego 
rozpuszczalność, umożliwiają transport do tkanek 
docelowych i zmniejszają ryzyko wystąpienia działań 
niepożądanych. 

Leki w różnym stopniu wiążą się z białkami 
osocza, do których należą ludzka albumina surowi-
cy, globuliny α i β oraz α-1-kwaśna glikoproteina, 
jednak znaczenie w praktyce klinicznej ma wiązanie 
się z białkami powyżej 80% [6]. Lek, który uległ 
związaniu nie jest aktywny farmakologicznie, nie 
może być transportowany, ulegać metabolizmowi 
ani wydalaniu z organizmu. 

Czynniki, które wpływają na stopień wiązania 
z białkami to stężenie zarówno leku, jak i samych 
białek, powinowactwo leku do miejsc wiążących, 
obecność innych substancji w organizmie, które 
wykazują silne powinowactwo do białek osocza 
oraz samo pH osocza. Stany chorobowe związane 
z nerkami czy wątrobą, jak również wiek podeszły 
i niedożywienie powodują, że stężenie albumin 
gwałtownie spada. Ma to istotne znaczenie w przy-
padku leków o wąskim indeksie terapeutycznym 
i wysokim powinowactwie do białek osocza, gdyż 
przy tej samej dawce stosowanej do tej pory mogą 
wystąpić zaburzenia dystrybucji leku, a w konse-
kwencji obniżenie skuteczności i/lub wystąpienie 
działań niepożądanych. 

Dystrybucja leków do mózgu uwarunkowana 
jest właściwościami samej cząsteczki, takimi jak jej 
lipofilność, mała wielkość, brak wiązania z białkami 
osocza i występowanie w formie niezdysocjowanej. 
Leki o takich właściwościach mają też zdolność 
przenikania do mleka kobiety karmiącej. 

U osób w wieku podeszłym z kolei zwiększa 
się objętość dystrybucji leków lipofilnych (czyli tych 
mających zdolność przenikania do ośrodkowego 
układu nerwowego), a zmniejsza leków hydrofil-
nych. Ponadto zmniejsza się ich zdolność wiązania 
leków o charakterze kwaśnym z albuminami osocza 

a zwiększa dla leków o odczynie zasadowym z α-1-
kwaśną glikoproteiną [7]. 

Metabolizm

Metabolizm leku sprawia, że lek staje się lepiej 
rozpuszczalny w wodzie i tym samym zostaje przy-
gotowany na usunięcie go z organizmu. Są jednak 
takie leki, które podawane są w formie nieaktywnej 
i dopiero po zmetabolizowaniu wykazują aktywność 
terapeutyczną. Metabolizm zachodzi głównie w wą-
trobie, ale również w przewodzie pokarmowym, 
płucach czy nerkach. 

Proces ten jest dwuetapowy, gdzie w fazie 
pierwszej lek ulega utlenianiu, redukcji i hydrolizie 
przy udziale enzymów wątrobowych cytochromu 
P450, a w następnej fazie następuje sprzęganie 
produktu reakcji fazy pierwszej z kwasem gluku-
ronowym, kwasem siarkowym, glicyną lub kwasem 
octowym. Może też zachodzić acetylacja lub alkila-
cji, a sprzęganie to może dotyczyć również samej 
cząsteczki leku, nie tylko metabolitu pierwszej fazy. 
Szybkość tego procesu jest zależna od czynników 
osobniczych, takich jak wiek, płeć, predyspozycje 
genetyczne oraz procesy chorobowe. 

U osób w wieku podeszłym zmniejsza się 
przepływ wątrobowy (do 40%), masa wątroby (na-
wet o 30%) oraz aktywność enzymów wątrobowych 
odpowiedzialnych zwłaszcza za procesy utleniania 
wpływając na stężenie leków metabolizowanych 
w reakcjach pierwszej fazy [8]. W przypadku dzieci 
ich funkcje metaboliczne są z kolei większe. 

Jeśli chodzi o płeć to dane pochodzące z ba-
dań nie są jednoznaczne, jednak większość z nich 
wskazuje na różnice między szybkością metabolicz-
ną u kobiet i mężczyzn [9]. Zdecydowanie istotne 
znaczenie mają predyspozycje genetyczne każdego 
z nas co do szybkości metabolizmu, czyli podział 
na tzw. szybkich, ultraszybkich i słabych metabo-
lizerów. Z danych epidemiologicznych wynika, że 
zdecydowaną większość populacji stanowią tzw. 
szybcy metabolizerzy, jedynie około 1-10% stanowią 

utraszybcy metabolizerzy, a wolni metabolizerzy – to 
około 1-20% populacji rasy białej [10]. 

Stąd schematy dawkowania oraz ocena sku-
teczności i bezpieczeństwa opierają się na ocenie 
osób stanowiących większość populacji. Jednak 
w przypadku leków o wąskim indeksie terapeutycz-
nym lub wysokiej toksyczności ocena profilu gene-
tycznego pacjenta może być konieczna. Takie zapisy 
z pewnością znajdują się w drukach informacyjnych 
tych leków, jak również te mówiące o stosowaniu 
leków u osób z chorobami wątroby. U pacjentów 
z takimi schorzeniami, jak marskość czy zwłóknie-
nie wątroby, ostre wirusowe zapalenia wątroby, 
przewlekłe stany zapalne wątroby będące aktywne, 
uszkodzenie wątroby wynikające z toksyczności 
stosowanych związków czy żółtaczka mechaniczna, 
metabolizm leków jest upośledzony, co więcej mogą 
one nasilać objawy istniejących chorób wątroby 
i pogłębiać ich proces. 

Wydalanie

Wydalanie leku z organizmu odbywa się głów-
nie z moczem, stąd naturalne dążenie organizmu 
człowieka do uzyskania hydrofilowych metabolitów. 

►

►
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Leki mogą być usuwane innymi drogami niż przez 
nerki, są one jednak rzadziej zaangażowane w ten 
proces. Mogą być usuwane wraz żółcią, kałem, 
śliną, potem lub przez płuca wraz z wydychanym 
powietrzem [11]. 

Proces wydalania przez nerki jest regulowany 
przez stopień ukrwienie nerki, odczyn pH moczu, 
objętość moczu, a także stopień związania leku 
z białkami. Zmiana pH moczu może oddziaływać na 
proces wydalania leków przez nerki. Alkalizacja mo-
czu zwiększa usuwanie leków o charakterze słabych 
kwasów, natomiast zakwaszanie nasila wydalanie 
leków o charakterze słabych zasad. 

Zmniejszenie filtracji kłębuszkowej, która 
stanowi istotny etap procesu wydalania leku z or-
ganizmu, może powodować, że lek nie jest usuwany 
z organizmu, następują wzrost jego stężenia we krwi 
i ryzyko ujawnienia się lub nasilenia jego toksycz-
ności. Parametrami opisującymi w sposób liczbowy 
eliminację leków z organizmu są stała szybkości 
eliminacji (czyli usuwania leku z krwi), biologiczny 
okres półtrwania (czas, gdzie stężenie leku będzie 
wynosić połowę wartości maksymalnej) oraz klirens 
(objętość osocza, z którego zostanie usunięty cał-
kowicie lek w jednostce czasu). 

U osób w wieku podeszłym obserwowany 
jest szereg zjawisk takich jak zmniejszenie masy 
nerek, zmniejszona filtracja kłębuszkowa, wydalanie 
kanalikowe, wchłanianie zwrotne i obniżony klirens 
nerkowy, co może skutkować zwiększonym ryzykiem 
przedawkowania leków. W przypadku osób z choro-
bami nerek zaleca się modyfikację dawki lub zmianę 
schematu dawkowania [12]. 

Profil farmakokinetyczny każdego produktu 
leczniczego znajduje swoje podsumowanie w Cha-
rakterystyce Produktu Leczniczego. Są to informacje, 
które dla pacjenta nie będą zrozumiałe, stąd ich 
opis znajduje się tylko w drukach przeznaczonych 
dla osób z wykształceniem medycznym (lekarze, 
dentyści, farmaceuci). 

Opis właściwości farmakokinetycznych znaj-
duje się w pkt. 5.2, a wynikające z tego zapisy doty-

czące schematu dawkowania w pkt. 4.2 („Szczególne 
grupy pacjentów”) oraz potencjalne interakcje z in-
nymi lekami i pożywieniem w pkt. 4.5 ChPl. 

Nie należy jednak informacji o kinetycznych 
losach leku w organizmie traktować jako osobnej 
danej i każdorazowo należy uwzględniać wyniki 
badań klinicznych w kontekście wpływu profilu 
farmakokinetycznego leku na skuteczność i bez-
pieczeństwo. Dane dotyczące kinetyki leku mające 
istotny klinicznie wpływ na przyjmowanie leku bądź 
potencjalne interakcje z innymi lekami lub posiłkami 
są również uwzględnione i odpowiednio opisane 
w ulotce dla pacjenta. ■

dr n. farm. Anna Serafin
Clinical Expert
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Czym jest 
intermittent fasting,
czyli  
post przerywany?

Intermittent fasting (IF), zwany postem przerywanym lub ok-
nem żywieniowym, jest sposobem odżywiania, którego podstawową 
zasadą jest podział dnia na czas, w którym spożywa się posiłki i ten, 
podczas którego nie sięga się po jedzenie. Znanych jest wiele wer-
sji IF. Podstawową i najbardziej znaną jest strategia 16/8 w której 
poszczenie obejmuje 16 godzin dziennie. Kolejne 8 godzin to czas na 
jedzenie, czyli okno żywieniowe, które należy dostosować do zapo-
trzebowania swojego organizmu. Istnieje wiele obiecujących badań 
dotyczących przerywanego postu, przeprowadzonych na 
szczurach – obserwujemy spadek ich masy, 
obniżenie ciśnienia krwi, poziomu chole-
sterolu i cukru we krwi. Także badania na 
ludziach, niestety mniej liczne, wykaza-
ły że IF jest bezpieczny i niezwykle 
skuteczny. 

►
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Historia  
intermittent fasting

Jak powszechnie wiadomo, nasi przodkowie 
nie jadali trzech posiłków dziennie. Polowanie i zbie-
ractwo stawało się problemem zwłaszcza w mie-
siącach zimowych, kiedy dostęp do pokarmu był 
utrudniony. Niejednokrotnie spędzali więc całe dnie 
bez jedzenia, a kiedy pożywienie było dostępne, ja-
dali raz lub maksymalnie dwa razy dziennie. W tych 
warunkach żywieniowych ich organizmy bardzo czę-
sto osiągały stan ketozy. Taki post przerywany był 
podyktowany naturalnymi prawami przyrody i do-
stępnością pożywienia. 

Dopiero powstałe w XX wieku technologie 
zapewniające transport, produkcję i przechowywanie 
żywności sprawiły, że przez cały rok mamy żywność 
pod dostatkiem. Na naszą niekorzyść działa fakt, że 
pokarmy są przetwarzane, rafinowane, wzbogaca-
ne chemicznymi dodatkami, wzmacniaczami sma-
ku, cukrem i słodzikami, przez co znacznie spada 
ich wartość odżywcza. Na dodatek wprowadzają do 
naszego organizmu szkodliwe substancje, przyczy-
niając się do rozwoju chorób cywilizacyjnych – me-
tabolicznych i neurodegeneracyjnych.

IF jako metoda odchudzania istnieje w róż-
nych formach od wieków, ale została bardzo spopu-
laryzowana w 2012 roku przez dziennikarza telewizji 
BBC dr Michaela Mosleya, twórcę programu doku-
mentalnego pt. „Eat, Fast, Live Longer” oraz autora 
książki „The Fast Diet”. 

Za przełomowy moment uważany jest jednak 
rok 2016, kiedy to ukazała się książka „The Obesity 
Code” autorstwa dr Jasona Funga. Uczony ten jest 
kanadyjskim nefrologiem i wiodącym na świecie eks-
pertem w zakresie przerywanego postu i niskiego 
poziomu węglowodanów, szczególnie w leczeniu 
osób z cukrzycą typu 2. Napisał jeszcze dwie bardzo 
dobrze sprzedające się książki o zdrowiu, jest tak-
że współzałożycielem programu „Intensive Dietary 
Management”. W bestselerze „The Obesity Code” 
dr Fung z powodzeniem łączy wyniki otrzymane 
z prac badawczych oraz z doświadczenia klinicznego 

i w odpowiedzi na nie publikuje racjonalne porady 
żywieniowe. Odnosi się także do uwarunkowań spo-
łeczno-ekonomicznych, które powodują, że znaczna 
część społeczeństwa państw wysokorozwiniętych 
ma nadwagę. „W naturze wszystko ma dwie strony: 
ciemność i światło, aktywność i odpoczynek, gorąco 
i zimno. Post to druga strona jedzenia, odgrywająca 
bardzo istotną role w optymalnym funkcjonowaniu 
organizmu”, twierdzi doktor Fung.

Co się dzieje z naszym 
organizmie po spożyciu 
pokarmów i na czczo?
Pożywienie, które dostarczamy naszemu 

organizmowi jest trawione i wchłaniane. Traktując 
temat z dużym uproszczeniem można powiedzieć, 
że pokarm rozkładany jest przez enzymy w jelitach 
i ostatecznie kończy w krwioobiegu. Węglowodany, 
szczególnie te pochodzące ze słodyczy i z rafinowa-
nych zbóż (jak na przykład białe mąki i ryż), szybko 
rozkładają się na cukier, który nasze komórki zu-
żywają na energię. Jeśli komórki nie wykorzystają 
tego wszystkiego, energia magazynowana jest w po-
staci tłuszczu. Cukier może dostać się do naszych 
komórek tylko z insuliną, hormonem wytwarzanym 
w trzustce. 

Zazwyczaj stan „po posiłku” trwa od trzech 
do pięciu godzin, gdy nasze ciało trawi i wchłania 
pożywienie, które właśnie zjedliśmy. Kiedy jeste-
śmy najedzeni, bardzo trudno jest spalić tłuszcz, 
ponieważ poziom insuliny jest wysoki. Po upływie 
tego czasu organizm przechodzi w stan „postab-
sorpcyjny”, w trakcie którego nie przetwarza posił-
ku. O wiele łatwiej jest spalić tłuszcz wtedy, tzn. na 
czczo, ponieważ poziom insuliny jest niski. Pomiędzy 
posiłkami, jeśli nic nie przekąsimy, poziom insuliny 
znacząco spada, a wtedy komórki tłuszczowe mogą 
zostać wykorzystane do produkcji energii. Tracimy 
więc masę ciała, jeśli umożliwimy naszemu organi-
zmowi na obniżenie poziomu insuliny. Cała idea IF 
polega na tym, aby poziom insuliny spadł wystarcza-

►
jąco i na tyle długo, aby doszło do spalania tłuszczu.

Podsumowując: dieta IF wprowadza nasze 
ciała w stan spalania tłuszczu, do którego rzadko 
dochodzi podczas standardowego sposobu odży-
wiania. Właśnie z tego powodu wiele osób, które 
rozpoczynają okresowy post, traci tłuszcz bez zmie-
niania tego, co je, ile je i jak często ćwiczy.

Jakie posiłki powinniśmy 
spożywać podczas okna 

żywieniowego?
W wyniku ewolucji wykształciliśmy rytm oko-

łodobowy tzn. nasz metabolizm przystosował się do 
jedzenia w ciągu dnia i snu w nocy. Udowodniono, 
ze nocne jedzenie koreluje pozytywnie z wyższym 
ryzykiem otyłości, a także cukrzycy. 

Najnowsze badania sugerują, że nie wszyst-
kie sposoby IF dają takie same efekty (o tym napi-
szę za miesiąc) – niektóre są w rzeczywistości 
bardzo skuteczne i zrównoważone, szczególnie 
w połączeniu ze zbilansowaną dietą. W tym 
momencie nasuwa się pytanie – co powinniśmy 
jeść podczas okna żywieniowego i czy możemy 
bezkarnie zaspakajać wszystkie swoje „jedze-
niowe” zachcianki? Otóż niestety nie. 

Powinniśmy stosować zbilansowaną 
czyli zrównoważoną dietę, która gwarantuje 
dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości 
składników odżywczych. Należy także znaleźć 
równowagę między codzienną aktywnością 
a ilością kalorii, co jest konieczne do utrzyma-
nia prawidłowego bilansu energetycznego. 
Zbilansowaną dietę należy ustalać indywidu-
alnie w oparciu o piramidę zdrowego żywienia. 
Ogólnie rzecz biorąc ważne jest, by 50-60 pro-
cent energii pochodziło z węglowodanów, przy 
czym jedynie do 10 procent energii powinno 
pochodzić z cukrów prostych. 20 do 30 pro-
cent energii należy czerpać z tłuszczów, jednak 
normy ich spożycia zależą od indywidualnego 
zapotrzebowania organizmu (uwarunkowane-

go wiekiem, płcią, rodzajem aktywności fizycznej 
czy stanem fizjologicznym organizmu). Zgodnie 
z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz 
Światowej Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa, 
tłuszcz powinien dostarczać minimalnie 15-20 pro-
cent energii z diety, maksymalnie zaś – 30, a nawet 
35 procent. I wreszcie 10-15 procent energii powin-
no pochodzić z białek.

Pamiętajmy, by nasze posiłki bogate były 
w witaminy i minerały – jest to naturalna obrona 
przed chorobami, które nękają nas szczególnie 
często w okresie jesienno-zimowym. Doskonałym 
źródłem składników mineralnych są owoce i wa-
rzywa. Dieta bogata w witaminy i minerały może 
zostać skomponowana w taki sposób, aby dodat-
kowo wspierać utratę tkanki tłuszczowej. Głównymi 
minerałami wspomagającymi odchudzanie są cynk, 
chrom i magnez. 
  Unikajmy cukrów prostych i białego pie-
czywa. Zamiast tego jedzmy owoce, warzy-
wa, fasolę, soczewicę, produkty pełnoziarniste, 
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chude białka i zdrowe tłuszcze. Pozwólmy cia-
łu spalać tłuszcz między posiłkami. Nie prze-
kąszajmy. Bądźmy aktywni przez cały dzień.  
Pamiętajmy, post przerywany jest długotrwałym 
sposobem odżywiania, stylem życia, a nie rodza-
jem okresowej diety odchudzającej.  Na początek 
spróbujmy rozważyć prostą formę przerywanego 
postu – ograniczmy godziny dnia, w których jemy 
na przykład pomiędzy 10 rano a 6 po południu, ale 
zdecydowanie nie wieczorem przed snem. Przez cały 
czas unikajmy przekąsek i jedzenia w nocy.

Zalety przerywanego postu
Coraz więcej badań sugeruje, że intermittent 

fasting stanowi zrównoważone i bardzo skuteczne 
podejście do odchudzania, a także zapobiegania 
cukrzycy. W badaniach przeprowadzonych na my-
szach udowodniono, że IF poprawia ciśnienie krwi 
i profile lipidowe z powodu zmniejszenia aktywno-
ści układu renina-angiotensyna w sercu. U myszy 
poddanych przerywanemu postowi odnotowano re-
dukcję masy ciała, redukcję ciśnienia skurczowego 
krwi, poziomu glukozy we krwi, poziomu cholestero-
lu całkowitego, trójglicerydów i kwasu moczowego 
w organizmie.

Naukowcy z University of Alabama przepro-
wadzili badanie z małą grupą otyłych mężczyzn ze 
stanem przedcukrzycowym. Porównali formę postu 
przerywanego w którym wszystkie posiłki spożywa-
ne były podczas ośmiogodzinnego okna żywienio-
wego (od 7 rano do 3 po południu) lub rozłożone 
na 12 godzin (od 7 rano do 19.00). Obie grupy za-
chowały swoją masę ciała, ale po pięciu tygodniach 
grupa „ośmiogodzinna” miała niższy poziom insuliny 
i większą wrażliwość na insulinę, a także niższe ciś-
nienie krwi. U grupy ośmiogodzinnej zaobserwo-
wano ponadto spadek apetytu. Przerywany post 
pomaga żyć dłużej. Naukowcy od dawna wiedzą, 
że ograniczenie kalorii jest sposobem na przedłuże-
nie życia. Dobrą wiadomością jest to, że przerywany 
post aktywuje wiele takich samych mechanizmów 
przedłużania życia, jak ograniczenie kalorii. 

Kto powinien zachować 
ostrożność lub unikać postu?

Doktor Joseph Mercola – znany amerykański 
lekarz i autorytet w dziedzinie medycyny naturalnej, 
specjalizujący się w naturalnych metodach odnowy 
biologicznej jest zdania, że post okresowy i prze-
rywany to wspaniałe narzędzie służące poprawie 
funkcji fizjologicznych, sięgające aż do poziomu 
mitochondrialnego. Nie nadaje się ono jednak dla 
wszystkich. Osoby zażywające leki, zwłaszcza na cuk-
rzycę, wymagają nadzoru lekarza – w przeciwnym 
wypadku grozi im hipoglikemia.

Postu nie mogą stosować również pacjenci 
cierpiący na przewlekłe choroby nerek i nadnerczy, 
czy zaburzenia wydzielania kortyzolu oraz osoby 
z zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja i bu-
limia. Post jest niewskazany również w przypadku 
porfirii. Nie powinny go także praktykować kobiety 
w ciąży i karmiące.

W jaki sposób powinien 
przebiegać przerywany post?

Przerywany post to nie dieta, to sposób od-
żywiania i planowanie posiłków, aby jak najlepiej je 
wykorzystać. Jest to także doskonała metoda pozby-
cia się zbędnych kilogramów bez szaleńczej diety lub 
drastycznego ograniczania kalorii. Dodatkowo IF jest 
dobrym sposobem na utrzymanie masy mięśniowej 
podczas odchudzania się. U osób stosujących ten 
rodzaj odżywiania się zaobserwowano wzrost masy 
mięśniowej i spadek tkanki tłuszczowej mimo znacz-
nej redukcji czasu spędzanego na siłowni. Przerywa-
ny post jest znacznie łatwiejszy niż dieta. Doskonale 
podsumowuje to cytat dr. Michaela Eadesa: „Diety 
są łatwe w kontemplacji, trudne w wykonaniu. Prze-
rywany post jest wręcz przeciwny – trudny w kontem-
placji, ale łatwy w wykonaniu”. 

Większość z nas stosowała lub rozważała 
wprowadzenie diety odchudzającej. Kiedy znaj-

►
dziemy dietę, która nam się podoba, wydaje się, 
że będzie to bardzo proste. Ale kiedy wejdziemy 
w sedno, staje się zazwyczaj trudna. Osoby sto-
sujące długotrwale dietę niskowęglowodanową 
„tęsknią” po pewnym czasie za bułkami, ziemnia-
kami, bananami czy słodyczami. Przy diecie ni-
skotłuszczowej wkrótce chce nam się mięsa, ma-
sła, jajek. Tak więc dieta jest łatwa w kontempla-
cji, ale nie tak łatwa w długoterminowej realizacji. 
Przerywany post jest trudny w kontemplacji, nie ma 
co do tego wątpliwości. W pierwszym odruchu wiele 
osób jest przekonanych, że nie jest w stanie przejść 
na taki sposób odżywiania. Ale już po kilki dniach 
post przerywany staje się bardzo prosty. I chociaż 
może trudno w to uwierzyć, nie jest się szczególnie 
głodnym w okresach bez jedzenia.

Istnieje kilka metod przeprowadzenia IF. 
Pierwsza z nich to codzienny przerywany post, 
który polega na szesnastogodzinnym okresie po-
wstrzymania się od posiłków, po którym następuje 
ośmiogodzinny okres jedzenia. Nie ma znaczenia, 
kiedy rozpoczynamy okres jedzenia. Możemy spożyć 
pierwszy posiłek o godzinie 8 rano, a ostatni o 16 lub 
spożyć „śniadanie” o godzinie 14, a kolację 22.00. 
Ważne, by dieta ta była zgodna z naszym trybem 
życia i by zachować 16-godzinny okres powstrzyma-
nia się od przyjmowania wszelkich kalorii. 

U kobiet doskonałe efekty daje dziesięciogo-
dzinne okno żywieniowe przy czternastogodzinnym 
okresie postu. Po kilku dniach taki sposób jedzenia 
staje się nawykiem. Nie musimy pościć codziennie, 
możemy założyć na przykład 5-dniowy harmono-
gram z IF i jeść w bardziej dowolny sposób w week-
endy. Najważniejsze, by eksperymentalnie sprawdzić 
co jest dla nas najlepsze, gdyż nasze ciało wysyła 
nam sygnały, reagując pozytywnie lub negatywnie 
na konkretne zachowania żywieniowe. ■ 

dr hab. n farm. Anna Oniszczuk
Katedra Chemii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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– skąd się biorą 

i jak sobie z nimi radzić?
Szumy uszne stanowią 

dokuczliwy i trudny terapeutycz-
nie problem, z którym zmaga się 
wielu pacjentów. Doświadczanie 
tego nieprzyjemnego zjawiska 
znacząco wpływa na jakość ich 
życia, utrudniając niejednokrot-
nie funkcjonowanie w codzien-
nym świecie i prowadząc niekie-
dy do rozwoju stanów lękowych 
czy depresyjnych. 

Szumy uszne

Choć patomechanizm powstawania szumów 
usznych jest złożony i często trudno jest wskazać 
jednoznaczną przyczynę tego schorzenia, nadrzęd-
nym celem terapii powinno być przyniesienie ulgi 
zmęczonym pacjentom i podniesienie komfortu 
ich życia. Mimo, iż największe znaczenie w terapii 
przypisuje się metodom niefarmakologicznym, do-
brze dobrana farmakoterapia może stanowić cenne 
uzupełnienie leczenia ograniczając nieprzyjemne 
doznania.

Szumy uszne (ang. tinnitus) mogą być defi-
niowane jako postrzeganie dźwięków przy braku 
pobudzania narządu słuchu zewnętrznym sygnałem 
akustycznym. Pacjenci doświadczający szumów 
usznych opisują je najczęściej jako dźwięk w uszach 
przypominający szum, dzwonienie, tętnienie, gwizd, 
pisk czy szelest. 

Występują one z różnym nasileniem i są bar-
dzo zmienne osobniczo. Mogą występować w jed-
nym lub obu uszach, jak również w obrębie całej 
głowy. Najczęściej mają charakter okresowy i po-
wracają z różną częstotliwością, może się jednak 
zdarzyć, że szumy przemijające stają się problemem 
ciągłym [1,2]. 

Ogólna definicja szumów usznych jest bardzo 
szeroka i obejmuje zarówno niesłyszalne dla innych 
odbiorców dźwięki, jak również szumy wynikające 
ze zmian patologicznych w obrębie narządu słuchu. 
W celu usystematyzowania terminów, obecnie szu-
my uszne dzieli się na:

•	 Szumy obiektywne (somatyczne) – wyni-
kają z mechanicznego pobudzenia ślima-
ka na skutek powstawania patologicznych 
miejsc generacji energii akustycznej w ob-
rębie głowy pacjenta (np. przy mioklonii 
podniebienia czy zwężeniu naczyń krwio-
nośnych w pobliżu narządu słuchu). Szumy 
somatyczne dają się zarejestrować i mogą 
być słyszalne dla osób trzecich,

•	 Szumy subiektywne – są słyszalne wyłącz-
nie dla osoby, która ich doświadcza i po-
wstają w wyniku błędnej percepcji sygnału 
dochodzącego z dróg słuchowych do kory 
słuchowej w obrębie ośrodkowego układu 
nerwowego, bez aktywności w obrębie śli-
maka. Są zdecydowanie najczęściej opisywa-
nym rodzajem szumów usznych, na których 
skupiać będzie się niniejsze opracowanie.

Występowanie szumów usznych również 
może być związane z występowaniem choroby 
Meniere’a - choroby ucha wewnętrznego objawia-
jącej się zawrotami głowy, szumami usznymi i po-
stępującą utratą zdolności słyszenia. Ze względu na 
uciążliwość i dokuczliwość problemu, szumy uszne 
wpływają również znacząco na zdrowie psychiczne 
pacjentów, powodując stres i drażliwość, które 
z kolei mogą prowadzić do zaburzeń lękowych 
i depresyjnych [1].

Patogeneza powstawania 
szumów usznych

W opisaniu patomechanizmu powstawania 
szumów usznych, jak i ich terapii znaczącą rolę przy-
pisuje się neurobiologowi polskiego pochodzenia, 
profesorowi Pawłowi Jastreboff’owi, który swoją 
pracę naukową poświęcił właśnie temu problemo-
wi. Jest on autorem zarówno wielu publikacji, jak 
i książek opisujących możliwe mechanizmy biorące 
udział w powstawaniu szumów usznych, jak i moż-
liwe sposoby zmniejszenia negatywnych doznań 
przez pacjentów.

Powstawanie zjawiska szumów usznych jest 
procesem złożonym, na który składa się wiele 
czynników. Najprościej ujmując, szum uszny jest 
wynikiem nieprawidłowej aktywności nerwowej 
w drogach słuchowych. Generowanie sygnały są 
błędnie interpretowane w wyższych ośrodkach 
słuchowych jako dźwięk, co z kolei prowadzi do 
uruchomienia mechanizmów odpowiedzialnych 
za wykrywanie, wzmocnienie i percepcję szumu 
usznego w korze słuchowej. Aktywacja neuronów 
prowadząca do błędnej interpretacji sygnałów jako 
dźwięki, prowadzi również do wyzwolenia reakcji 
emocjonalnych i obronnych, wpływając na zdrowie 
psychiczne pacjenta. Na pojawienie się szumu usz-
nego składają się interakcje wszystkich pięter drogi 
słuchowej i wyższych ośrodków, spośród których 
w jego postrzeganiu biorą udział głównie ośrodki 
podkorowe, kora mózgu, układ limbiczny i autono-
miczny układ nerwowy [2].

Wśród najczęściej wymienianych patomecha-
nizmów szumów usznych wymienia się:

1) Generowanie impulsacji nerwowej przez 
ślimak i jej interpretacja jako szum usz-
ny w korze słuchowej oraz inne zmiany 
w obrębie ślimaka 

Ślimak stanowi część ucha wewnętrznego 
i składa się z części kostnej i mieszczącego się w niej 
przewodu ślimakowego, który zawiera receptor słu-

►
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chu – narząd Cortiego. W ślimaku występują dwa 
rodzaje komórek słuchowych: komórki słuchowe 
rzęsate zewnętrzne (ang. outer hair cells, OHC) oraz 
komórki słuchowe rzęsate wewnętrzne (ang. inner 
hair cells, IHC). Mniej liczne komórki IHC unerwio-
ne są przez włókna dośrodkowe (neurony aferen-
tne), które dostarczają sygnały drogą słuchową do 
ośrodkowego układu nerwowego (OUN), natomiast 
bardziej liczne komórki OHC są unerwione odśrod-
kowo (przez neurony eferentne) i odbierają sygnały 
z OUN. Rolę neurotransmittera pomiędzy komórką 
IHC a neuronem aferentnym pełni glutaminian, pod-
stawowy neuroprzekaźnik pobudzający w OUN [1].

Do zmian patologicznych wpływających na 
funkcjonowanie ślimaka i powstawanie szumów 
usznych należą [1,2]:

•	 Generowanie impulsacji nerwowej przez 
ślimak – najczęściej wynika ono ze zmian 
patologicznych w uchu wewnętrznym 
i wskazywane jest za najczęstszą przyczynę 
występowania szumów usznych. Generowa-
ne impulsy są mylnie odbierane przez korę 
słuchową jako sygnały dźwiękowe.

•	 Uszkodzenie komórek OHC – powstaje naj-
częściej na skutek hałasu, stresu, zakażenia 
wirusowego, związków ototoksycznych, za-
burzeń naczyniowych i hormonalnych bądź 
urazów mechanicznych głowy i ucha. Ponad-
to, komórki OHC ulegają starzeniu i ich ilość 
zmniejsza się w ciągu życia, co może wyjaś-
niać częstsze występowanie szumów usznych 
u osób starszych. Uszkodzenie komórek 
OHC może również prowadzić do błędnego 
generowania impulsacji nerwowej w ślimaku.

•	 Zaburzenie motoryki komórek OHC – 
skurcze szybkie i wolne komórek OHC po-
zwalają na mechaniczne przetworzenie syg-
nału dźwiękowego przed przekazaniem go 
komórkom IHC. Podatność komórek OHC na 
uszkodzenia wymienione wyżej, prowadzi do 
ich nadmiernej ruchliwości, która z kolei jest 
odbierana jako wibracje przez komórki IHC, 
będąc przyczyną nieprawidłowej impulsacji 
nerwowej odbieranej jako szum.

•	 Niezrównoważona aktywność włókien 
aferentnych typu I i II – włókna te sta-
nowią unerwienie aferentne komórek IHC 
(typ I) i OHC (typ II), a ich niezrównowa-
żona aktywność wynikająca z niepropor-
cjonalnego uszkodzenia komórek IHC 
i OHC jest jedną z przyczyn powstawania 
szumów usznych.

•	 Zaburzenia równowagi układu aferen-
tnego i eferentnego – układ eferentny mo-
duluje aktywność komórek OHC, regulując 
dopływ bodźców akustycznych do OUN. 
Osłabiona aktywność układu eferentnego 
zmniejsza hamowanie na włóknach aferen-
tnych komórek IHC, natomiast jego zwięk-
szona aktywność osłabia procesy w obrębie 
ślimaka. Optymalną pracę komórek słucho-
wych zapewnia pętla sprzężenia zwrotnego 
układu aferentnego i eferentnego, a zabu-
rzenie jej równowagi prowadzi do powsta-
wania błędnej impulsacji i generowania 
szumów usznych.

•	 Zaburzenia czynności kanałów jonowych 
komórek rzęsatych – prowadzą do zmiany 
ich potencjału receptorowego, co skutkuje 
zaburzeniem kontroli ruchów komórek OHC 
lub nieprawidłowym uwalnianiem neuro-
transmitera w komórkach IHC.

•	 Zaburzenia stężenia Ca2+ w komórkach 
OHC – stężenie jonów wapniowych wpływa 
na czynność kanałów potasowych, co z kolei 
może prowadzić do powstawania wolnych 
skurczów w komórkach OHC oraz w ko-
mórkach IHC, skutkując zmianą aktywności 
elektrycznej w drodze słuchowej i genero-
waniem błędnej impulsacji nerwowej.

•	 Zaburzenia równowagi osmotycznej śli-
maka – zawartość wody i elektrolitów w or-
ganizmie, która może być zaburzona przez 
zmiany hormonalne lub stosowanie niektó-
rych leków (np. diuretyków pętlowych czy 
antybiotyków aminoglikozydowych), nega-
tywnie wpływa na równowagę osmotyczną 
ślimaka przyczyniając się do uszkodzenia 

komórek słuchowych i powstawania szumów 
usznych.

•	 Zaburzenia biochemiczne i elektrome-
chaniczne w ślimaku - nieprawidłowości 
w biosyntezie białek czy neurotransmiterów 
mogą skutkować zaburzeniami w metabo-
lizmie komórki i generować szumy uszne. 
Szczególnie znaczące wydaje się być zwięk-
szone stężenie glutaminianu w przestrzeni 
zewnątrzkomórkowej, który może prowadzić 
do nadmiernej impulsacji nerwowej 
w drogach słuchowych.

2) Generowan ie  s zumów 
w układzie pozawstęgo-
wym 

Układ pozawstęgowy 
stanowi alternatywną dro-
gę słuchową przebiegającą 
przez inne struktury w sto-
sunku do drogi klasycznej. 
Sugeruje się, że aktywność neuro-
nalna, która powoduje szum uszny 
może być przewodzona innymi 
drogami wstępującymi niż te, 
które są pobudzane przez dźwięk. 
Biorąc pod uwagę fakt, że układ 
pozawstęgowy prowadzi do ko-
rowych ośrodków asocjacyjnych, 
wygenerowany z jego udziałem 
szum uszny może powodować 
wzmacnianie negatywnej reakcji 
emocjonalnej na szum [1].

3) Rola układu współczul-
nego 

Ze względu na fakt, że ślimak jest uner-
wiony włóknami współczulnymi sugeruje się, że 
włókna te mogą pobudzać aktywność nerwu 
ślimakowego, prowadząc do odczucia dźwię-
ku bez pobudzenia akustycznego. Hipotezę 
potwierdza fakt, że u wielu pacjentów stany 
związane z aktywacją układu współczulnego 

(stres, lęk, zmęczenie), prowadzą do nasilenia 
szumów usznych [1].

4) Generowanie, detekcja i percepcja 

Droga sygnału dźwiękowego rozpoczyna się 
od jego wygenerowania, którego patologie zo-
stały opisane powyżej. Następnie, w ośrodkach 
podkorowych dochodzi do jego wykrywania, 
a w korze słuchowej do jego percepcji. Biorąc 

pod uwagę wieloetapową drogę, jaką prze-
bywa impuls dźwiękowy, należy pamię-

tać, że do zaburzeń w jego powsta-
waniu może dochodzić w wyniku 

nieprawidłowości w działaniu 
wielu rożnych struktur, co z ko-
lei utrudnia znalezienie jedno-
znacznej przyczyny i podjęcie 
leczenia przyczynowego [1].

Terapia szumów 
usznych

 Ze względu na złożony patomechanizm 
powstawania szumów usznych, ich terapia nie 
jest łatwa i wymaga indywidualnego podejścia 
do pacjenta i poszukiwania dla niego najopty-
malniejszej metody złagodzenia dolegliwości. 
Na terapię szumów usznych składają się me-
tody farmakologiczne oraz szeroki wachlarz 
metod niefarmakologicznych. 

Przydatne również wydaje się sko-
rzystanie z pomocy ośrodków i poradni, 
zrzeszających pacjentów z tym proble-
mem. Przykładem może być fundacja non 

profit Tinnitus Research Initiative, która zrzesza 
lekarzy z całego świata i wspiera rozwój badań po-
święconych leczeniu szumów usznych [7]. W Polsce 
podobne działania podejmuje Instytut Fizjologii 
i Patologii Słuchu, regularnie organizujący konfe-
rencje i warsztaty dla pacjentów poświęcone tej 
tematyce [6]. ►

►
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1) Farmakologiczne metody leczenia szu-
mów usznych

Choć przyczynowa farmakoterapia szumów 
usznych jest niemożliwa, stosowanie niektórych 
leków pomaga zmniejszyć dokuczliwe dolegli-
wości. Skuteczność farmakoterapii jest jednak 
uzależniona od indywidualnego problemu pa-
cjenta i nie zawsze przynosi oczekiwane efekty.  
Do najczęściej stosowanych leków w terapii szumów 
usznych należą:

•	 Betahistyna 

Syntetyczny analog histaminy, nasilający jej 
uwalnianie w zakończeniach nerwowych poprzez 
silne blokowanie presynaptycznych receptorów H3 
i słabe pobudzanie receptorów postsynaptycznych 
H1. Betahistyna poprawia ukrwienie błędnika przez 
działanie rozkurczające na zwieracze prekapilarne 
w mikrokrążeniu ucha wewnętrznego. Stosowana 
jest w terapii zawrotów głowy, które wraz nudnoś-
ciami i szumami usznymi są charakterystycznymi 
objawami choroby Meniere’a. Należy zachować 
ostrożność przy stosowaniu betahistyny u pacjen-
tów z chorobą wrzodową, ciężkim niedociśnieniem 
oraz astmą oskrzelową [4].

•	 Cynaryzyna i flunaryzyna

Cynaryzyna jest pochodną piperazyny i należy 
do grupy antagonistów wapnia, hamując jego do-
pływ do komórek depolaryzacyjnych i zmniejszając 
jego dostępność potrzebną do wywołania i utrzy-
mania skurczu. Ponadto zwiększa przepływ krwi 
w uchu wewnętrznym i naczyniach obwodowych, 
jak również działa słabo uspokajająco i przeciw-
wymiotnie. Stosowana jest w zaburzeniach krąże-
nia obwodowego i ośrodkowego, zapobiegawczo 
w chorobie lokomocyjnej, jak również w chorobie 
Meniere’a i zaburzeniach błędnikowych, objawia-
jących się zawrotami głowy, szumem usznym oraz 
nudnościami. 

Do najczęstszych działań niepożądanych nale-
ży senność oraz zwiększenie masy ciała przy długo-

trwałym stosowaniu. Stosowana równolegle z lekami 
działającymi depresyjnie na OUN może nasilać ich 
działanie uspokajające, dlatego należy zachować 
ostrożność w przypadku stosowania takiego połą-
czenia. Flunaryzyna jest pochodną cynaryzyny wy-
kazującą podobny mechanizm działania, stosowana 
jest jednak częściej do zapobiegania migrenom 
i w terapii zawrotów głowy, a w terapii szumów 
usznych stosowana jest raczej pomocniczo [4].

•	 Pentoksyfilina

Pentoksyfilina jest pochodną ksantyny, która 
poprawia właściwości reologiczne krwi i ułatwia jej 
przepływ. Stosowana jest głównie w zaburzeniach 
krążenia obwodowego i w stanach niedokrwienia 
mózgu, ale znajduje również swoje zastosowanie 
w zaburzeniach krążenia gałki ocznej oraz zabu-
rzeniach czynności ucha wewnętrznego. Należy 
pamiętać, że pentoksyfilina może nasilać działania 
doustnych leków przeciwzakrzepowych i hamują-
cych agregację płytek, jak również może nasilać 
działanie leków hipotensyjnych i rozszerzających 
naczynia [4].

•	 Nicergolina

Nicergolina jest pochodną alkaloidów spory-
szu rozszerzającą naczynia krwionośne i hamującą 
agregację płytek krwi. Stosowana jest w terapii 
zaburzeń krążenia mózgowego i obwodowego, 
migrenach i naczyniopochodnych bólach głowy 
oraz w przewlekłych zaburzeniach krążenia w uchu 
wewnętrznym, m.in. w szumach usznych [4]. 

Ze względu na możliwość wystąpienia zwłók-
nienia oraz ostrego zwężenia naczyń, Europejska 
Agencja Leków w 2013 roku wydała ostrzeżenia 
zalecające ograniczenie używania pochodnych 
alkaloidów sporyszu w terapii dolegliwości układu 
krążenia lub problemów z pamięcią i czuciem oraz 
w zapobieganiu migrenowym bólom głowy [5]. 
W Polsce nadal dostępne są preparaty zawierające 
nicergolinę i nadal są dosyć często przepisywane 
przez lekarzy. Jednakże ich znaczenie w terapii szu-
mów usznych wydaje się być ograniczone.

•	 Preparaty miłorzębu japońskiego

Miłorząb japoński (Ginkgo biloba), dzięki za-
wartości glikoflawonoglikozydów i laktonów terpe-
nowych wykazuje wielokierunkowe działanie po-
prawiające krążenie mózgowe, jak i obwodowe. Na 
polskim rynku występuje zarówno w suplementach 
diety, jak i standaryzowanych preparatach leczni-
czych OTC. Stosowany jest w celu poprawy pamięci, 
łagodnej demencji i sprawności umysłowej oraz 
pomocniczo w zaburzeniach krążenia obwodowego 
i mózgowego (także w szumach usznych). 

Lek ten powinien być stosowany z ostroż-
nością u osób ze skłonnościami do krwawień, bądź 
stosujących leki przeciwkrzepliwe, ze względu na 
możliwy synergizm i potencjalizację działania. Pre-
paratów miłorzębu japońskiego nie należy również 
przyjmować na około tydzień przed planowanymi 
zabiegami chirurgicznymi z powodu możliwości 
wystąpienia nasilonego krwawienia [4].

2) Habituacja szumów usznych (ang. Tinni-
tus Retraining Therapy, TRT) 

Na szczególną uwagę zasługuje opracowana 
w latach 80, przez wspomnianego wcześniej profe-
sora Pawła Jastreboff’a, terapia TRT [3]. Opiera się 
ona na zjawisku habituacji, w trakcie którego mózg 
przyzwyczaja się do powtarzającego się w czasie 
bodźca i przestaje go dostrzegać. Celem terapii jest 
uświadomienie pacjentowi przyczyny problemu, 
a następnie zniwelowanie związanych z nim doznań. 
W zależności od nasilenia dolegliwości terapia TRT 
trwa od 12 do 24 miesięcy i składa się z konsultacji 
terapeutycznych i terapii dźwiękiem. 

Konsultacje mają na celu zapoznanie pacjenta 
z modelem generacji szumów usznych, jak również 
z elementami anatomii i fizjologii narządu słuchu. 
Terapia TRT zakłada bowiem, że zrozumienie pato-
mechanizmu problemu pozwala go sobie uświado-
mić i spowodować, że szum stanie się dla pacjenta 
zjawiskiem obojętnym. 

Kolejnym etapem jest terapia dźwiękiem, 
której celem jest zmniejszenie kontrastu pomię-

dzy sygnałem szumu, a tłem otoczenia. W terapii 
dźwiękiem stosuje się specjalne urządzenia, gene-
rujące tło akustyczne, niemaskujące jednak dźwięku 
szumu. Terapia TRT, choć opracowana dość dawno, 
ze względu na swoją skuteczność nadal cieszy się 
powodzeniem i jest dostępna jest w kilku ośrodkach 
w Polsce [1,3].

3) Inne metody niefarmakologiczne

Mimo iż terapia TRT i farmakoterapia należą 
do metod najczęściej wykorzystywanych, istnieją 
także metody alternatywne znajdujące zastoso-
wanie w leczeniu szumów usznych. Wymienia się 
wśród nich między innymi: maskowanie szumów 
specjalnym urządzeniem generującym szum po-
wyżej częstotliwości mowy, elektrostymulację dróg 
słuchowych, wykorzystywanie hiperbarycznych ko-
mór tlenowych, psychoterapię, terapie dźwiękowe, 
a niekiedy również metody operacyjne [1]. ■
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Sterydoterapia 
versus 

sterydofobia
Wskazania oraz działania niepożądane.

Sterydy stanowią bardzo obszerną grupę 
leków wykazujących działanie przeciwza-
palne. Charakteryzują się szybkim działa-
niem oraz wysoką skutecznością, jednak 

należy pamiętać o możliwości wystąpienia poten-
cjalnych skutków ubocznych oraz działań niepożą-
danych, dlatego też niezwykle istotne jest aby bez-
względnie przestrzegać wszelkich zaleceń związa-
nych z ich dawkowaniem. Preparaty na bazie stery-
dów mogą być podawane następującymi drogami:

•	 doustnie – tabletki,
•	 wziewnie – preparaty wziewne,
•	 donosowo – aerozole,
•	 dożylnie – ampułki,
•	 zewnętrznie – maści, kremy.

Kortykosteroidy charakteryzują się silnym 
działaniem przeciwzapalnym. Stosowane są w lecz-
nictwie już od kilkudziesięciu lat m.in. w przypadku 
wystąpienia reumatoidalnego zapalenia stawów. 
Dużą zaletę tej grupy związków stanowi ulga, która 
występuje w krótkim czasie od momentu przyjęcia 
danego preparatu. 

Zastosowanie oraz 
działania niepożądane 

kortykosteroidów

Kortykosteroidy wykorzystywane są podczas 
leczenia różnego rodzaju stanów zapalnych, nowo-
tworów, a także po przeszczepach organów. Tera-
pia z ich wykorzystaniem ma na celu zahamowanie 
odpowiedzi reakcji zapalnej. Jednakże, stosowanie 
kortykosteroidów wiąże się z możliwością poja-
wienia się wielu działań niepożądanych oraz ryzy-
kiem wystąpienia niedoczynności kory nadnerczy. 
Przewlekłe przyjmowanie sterydów hamuje funk-
cje osi podwzgórze-przysadka-nadnercza poprzez 
sprzężenie zwrotne ujemne, co może powodować 
niedoczynność kory nadnerczy także po zaprzesta-

niu terapii kortykosteroidami. Niedoczynność kory 
nadnerczy jest poważnym, potencjalnie zagrażają-
cym życiu działaniem niepożądanym kortykostero-
idów. Dlatego też, niekiedy pacjenci mogą wyma-
gać zastępczej terapii glikokortykoidowej po prze-
wlekłym stosowaniu kortykosteroidów w okresach 
stresu występującego na skutek ciężkiego urazu 
bądź operacji, do momentu przywrócenia pełnej 
czynności nadnerczy [1]. 

Należy bezwzględnie pamiętać, że pacjenci 
stosujący leczenie z wykorzystaniem kortykoste-
roidów są narażeni na wystąpienie niewydolności 
kory nadnerczy. Dlatego też niezwykle ważne jest 
aby informować pacjentów o ryzyku jego wystą-
pienia oraz o jego charakterystycznych objawach. 
Wskazane jest również, aby w przypadkach zaprze-
stania stosowania dużych dawek bądź po zakoń-
czeniu długoterminowego leczenia kortykosteroi-
dami rozważyć kontrolę gospodarki hormonalnej 
u danego pacjenta[1].

Z uwagi na możliwość wystąpienia działań 
niepożądanych, terapii z kortykosteroidami nie na-
leży stosować przez długi okres czasu. W przypad-
ku preparatów przyjmowanych drogą doustną po-
jawia się wówczas ryzyko potencjalnego wystąpie-
nia powikłań takich jak infekcja, zakrzepica żylna, 
jałowa martwica kości oraz złamania. Może dojść 
do wystąpienia chorób przewlekłych np. osteopo-
rozy, cukrzycy, nadciśnienia oraz innych cech ze-
społu Cushinga. Optymalizacja ich długotrwałego 
stosowania nadal jest przedmiotem zainteresowa-
nia wielu naukowców [2].

Pomimo, że w charakterystykach produktów 
leczniczych (ChPL) poszczególnych preparatów 
wyszczególnione i udokumentowane są wszelkie 
działania uboczne, które mogą wystąpić na skutek 
przyjmowania kortykosteroidów, toksyczność wy-
nikająca z ich krótkotrwałego stosowania nie zosta-
ła jeszcze w pełni poznana. Pomimo wielu wskazań 
do stosowania kortykosteroidów drogą doustną 
wciąż nie wszystko wiadomo na temat ich poten-
cjalnej szkodliwości [2,3]. ►
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Krótkoterminowe terapie 
z wykorzystaniem doustnych 

kortykosteroidów

Do najczęstszych wskazań do stosowania 
drogą doustną kortykosteroidów w sposób krótko-
trwały możemy zaliczyć m.in.:

•	 chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa, 
•	 infekcje górnych dróg oddechowych, 
•	 zapalenie oskrzeli, 
•	 alergie,
•	 zaburzenia dolnych dróg oddechowych [2].

Krótkotrwałe stosowanie kortykosteroidów 
w warunkach ambulatoryjnych często jest wyko-
rzystywane podczas leczenia schorzeń o patofi-
zjologii zapalnej, takich jak np. przewlekła obtura-
cyjna choroba płuc (POChP), nieswoiste zapalenie 
jelit, astma lub reumatoidalne zapalenie stawów. 
Krótkotrwałe leczenie kortykosteroidami wykorzy-
stywane jest również w przypadku takich schorzeń 
jak wysypka oraz niespecyficzny ból mięśniowo-
-szkieletowy [2]. 

Sterydy podawane drogą doustną często są 
również stosowane podczas leczenia ostrej rwy 
kulszowej, która charakteryzuje się promieniują-
cym bólem pośladków oraz nóg w okolicy korzeni 
nerwowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Co 
prawda istnieje również możliwość zastosowania 
znieczulenia zewnątrzoponowego steroidowego, 
w którym kortykosteroidy i środek miejscowo znie-
czulający wstrzykiwane są w przestrzeń zewnątrz-
oponową, jednakże jest to metoda inwazyjna, po 
której zastosowaniu istnieje potencjalne ryzyko wy-
stąpienia poważnych powikłań neurologicznych [4]. 

Doustna droga podania leków steroidowych 
jest zdecydowanie częściej wykorzystywaną meto-
dą, zapewniając działanie przeciwzapalne na po-
dobnym poziomie. Jednak na korzyść wspomnianej 
drogi podania, poza mniejszym ryzykiem wystąpie-
nia potencjalnych działań niepożądanych, przema-
wia również fakt, że jest to tańsza opcja podania 
kortykosteroidów [4].

Warto mieć na uwadze, że krótkotermino-
we stosowanie kortykosteroidów nawet w małych 
dawkach może nieść ze sobą ryzyko potencjalne-
go wystąpienia zakrzepicy żylnej, sepsy lub złamań 
kości [2].

W Stanach Zjednoczonych w 2017 roku prze-
prowadzono badania mające na celu analizę czę-
stotliwości występowania wspomnianych działań 
niepożądanych związanych z krótkotrwałym sto-
sowaniem kortykosteroidów drogą doustną. Zaob-
serwowano wzrost występowania ostrych działań 
niepożądanych (zakrzepica żylna, sepsa, złamania 
kości) po zakończonym leczeniu. Dlatego też nie-
zwykle ważne jest, aby zwracać większą uwagę na 
pacjenta podczas stosowania terapii za pomocą 
wspomnianej grupy substancji leczniczych oraz mo-
nitorować potencjalne działania niepożądane ma-
jąc na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów [2].

Czas trwania terapii 
kortykosteroidami

Czas trwania terapii z wykorzystaniem korty-
kosteroidów jest różny w zależności od stanu cho-
robowego pacjenta. Brytyjskie wytyczne dotyczące 
leczenia ostrej postaci astmy zalecają stosowanie 
kortykosteroidów doustnie od 3 do 7 dni, przy 
czym poprzednie wytyczne wspominały o okresie 
od 7 do 14 dni. Zatem jaki okres czasu mamy na 
myśli używając pojęcia „krótkotrwała” terapia z wy-
korzystaniem kortykosteroidów? W literaturze mo-
żemy spotkać założenie, które wskazuje, że krótko-
okresowe doustne stosowanie kortykosteroidów 
odnosi się do 14 dni maksymalnie [3]. 

Sterydoterapia u dzieci

Krótkie cykle z wykorzystaniem doustnych 
preparatów na bazie kortykosteroidów mogą być 
stosowane także u dzieci. Niestety również wiąże 
się to z możliwością wystąpienia działań niepożą-

danych. Kortykosteroidy przez ponad 50 lat były 
stosowane w terapii leczenia wielu różnych scho-
rzeń oraz dolegliwości w roli zarówno terapeutycz-
nych, jak i diagnostycznych narzędzi z uwagi na 
ich właściwości przeciwzapalne oraz immunosu-
presyjne. Działania uboczne wynikające ze stoso-
wania kortykosteroidów są powiązane z wielkością 
stosowanych dawek, drogi podania oraz długością 
czasu ich stosowania. Spośród zgłaszanych działań 
niepożądanych można wymienić wymioty, zmiany 
nastroju oraz zachowania czy też supresję osi pod-
wzgórze-przysadka-nadnercza, bezsenność oraz 
wzrost ciśnienia krwi [3].

Jednym z poważniejszych działań niepożą-
danych mogących pojawić się na skutek krótko-
trwałego stosowania kortykosteroidów drogą do-
ustną jest możliwość wystąpienia infekcji na skutek 
ich działania immunosupresyjnego. Jako działanie 
niepożądane może również wystąpić wspomniane 
ryzyko supresji osi podwzgórze-przysadka-nad-
nercza, która z kolei może prowadzić do ostrego 
przełomu nadnerczowego lub opóźnienia wzrostu. 
Natomiast w przypadku osób dorosłych, badania 
sugerują, że wysokie dawki prednizolonu podawa-
ne drogą doustną (50 mg/dzień) przez 5 dni nie 
wywołują supresji osi podwzgórze-przysadka-nad-
nercza. Ponadto przeprowadzone badania wska-
zują na brak różnic pomiędzy krótkotrwałym, do-
ustnie a wziewnie podawanymi kortykosteroidami 
pod kątem biochemicznej supresji osi podwzgó-
rze-przysadka-nadnercza. Zaznaczono jednak, że 
kliniczne konsekwencje wspomnianej supresji wy-
magają dalszych badań [3].

Kolejnymi możliwymi działaniami niepożąda-
nymi powiązanymi z krótkotrwałym stosowaniem 
kortykosteroidów drogą doustną są zmiany obser-
wowane w zachowaniu pacjenta, huśtawki nastro-
ju, wymioty oraz zaburzenia snu. Jeśli chodzi o wa-
hania nastroju to może wystąpić nadpobudliwość, 
uczucie niepokoju, lęk oraz agresja. Ryzyko ich 
wystąpienia rośnie wraz ze wzrostem stosowanej 
dawki. W przeprowadzonych badaniach obserwa-
cyjnych zanotowano również, że wszystkie dzieci, 
które otrzymywały doustnie deksametazon pod-

czas terapii białaczki doświadczyły zaburzeń snu. 
Natomiast wymioty występują na skutek przerwa-
nia leczenia. Dodatkowym, dosyć często występu-
jącym działaniem niepożądanym jest wzrost masy 
ciała [3]. 

Kortykosteroidy mogą również prowadzić do 
wzrostu ciśnienia krwi m.in. poprzez zwiększenie 
wewnątrzkomórkowej objętości oraz kurczliwości 
serca. Pomimo zaobserwowania u części badanych 
pacjentów pediatrycznych wzrostu ciśnienia, więk-
szość z nich nie wymagała podania preparatów ma-
jących na celu jego obniżenie czy też odstawienia 
stosowanych leków. Jednakże naukowcy zgadzają 
się, że znaczenie kliniczne podwyższonego ciśnie-
nia krwi na skutek krótkotrwałego stosowania kor-
tykosteroidów wciąż wymaga dalszych badań [3]. 

Długoterminowe terapie 
z wykorzystaniem doustnych 

kortykosteroidów

Długotrwałe terapie z wykorzystaniem korty-
kosteroidów mogą obejmować szerokie spektrum 
działania na układ mięśniowo-szkieletowy, hormo-
nalny, sercowo-naczyniowy, trawienny, nerwowy, 
a także na skórę. Jednak znacznie więcej artykułów 
oraz badań zostało przeprowadzonych na temat 
stosowania sterydów w krótszych schematach le-
czenia [2]. 

Kortykosteroidy stosowane 
miejscowo

Preparaty na bazie kortykosteroidów do sto-
sowania miejscowego są często wykorzystywane 
podczas leczenia farmakologicznego atopowego 
zapalenia skóry (AZS) od łagodnego do umiarko-
wanego stopnia nasilenia. Cięższe przypadki są 
leczone poprzez długoterminowe miejscowe sto-

►
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sowanie kortykosteroidów wraz z miejscowo sto-
sowanymi inhibitorami kalcyneuryny (takrolimus, 
pimekrolimus) [5].

Do symptomów związanych z występowa-
niem atopowego zapalenia skóry zaliczamy m.in. 
rumień, wysięk, grudki na skórze, zliszajowacenie, 
obrzęk, a także objawy z nich wynikające takie jak 
świąd i bezsenność. Atopowe zapalenie skóry jest 
przewlekłym schorzeniem o podłożu zapalnym. 
Stosowanie i przestrzeganie schematu leczenia jest 
niezwykle istotne w przypadku terapii mającej na 
celu poprawę stanu skóry, a miejscowe kortykoste-
roidy są bardzo skuteczne w przypadku wystąpie-
nia zaostrzonego stanu choroby [5,6].

Donosowa droga podania 
glikokortykosteroidów

Nieżyt nosa jest często występującym stanem 
zapalnym błony śluzowej nosa wywoływanym przez 
bakterie, wirusy bądź inne czynniki np. alergeny. 
Do najczęstszych objawów należą zablokowanie/
niedrożność nosa, nadmierna produkcja wydzieliny 
z nosa, ból głowy, ucisk w okolicach zatok, a także 
utrata zmysłu węchu. Kortykosteroidy stosowane 
są wówczas miejscowo (donosowo) w celu redukcji 
stanu zapalnego błony śluzowej nosa i zatok oraz 
złagodzenia pozostałych występujących u pacjenta 
objawów [7,8]. 

Przestrzeganie schematu dawkowania przez 
pacjenta odgrywa kluczową rolę w celu osiągnięcia 
poprawy jakości życia, codziennego funkcjonowa-
nia oraz zminimalizowania ryzyka wystąpienia za-
ostrzonych objawów oraz potencjalnych powikłań. 
Najczęstszym wyborem co do sposobu leczenia są 
miejscowe aerozole [7].

Preparaty sterydowe dostępne bez recepty:
W Polsce na chwilę obecną mamy na rynku 

farmaceutycznym dwa preparaty dostępne bez re-
cepty zawierające w swoim składzie sterydy (Naso-
metin Control, Momester Nasal). Oba wymienione 
preparaty występują w postaci aerozoli do nosa 

i zawierają w roli substancji czynnej furoinian mo-
metazonu w dawce 50 µg/dawkę. Wśród wskazań 
do stosowania możemy wymienić łagodzenie ob-
jawów sezonowego, alergicznego zapalenia błony 
śluzowej nosa (katar sienny). Należy również pa-
miętać, że preparaty te zalecane są osobom powy-
żej 18. roku życia. 

Ważne jest, aby pacjent stosował się do za-
lecanego schematu dawkowania, czyli do dwóch 
dawek do każdego otworu nosowego na dobę i nie 
przekraczał wspomnianej dawki. W momencie uzy-
skania poprawy, dawkowanie można zmniejszyć do 
1 dawki na dobę. W przypadku występowania np. 
opryszczki pospolitej bądź innego rodzaju zakażeń 
błony śluzowej nosa, niedawno przebytych operacji 
nosa bądź innych urazów, do momentu wygojenia 
się ran nie powinno stosować się wspomnianych 
aerozoli z glikokortykosteroidami [9].  

Zastosowanie glikokortykosteroidów – stan 
zapalny błony śluzowej nosa oraz zatok, polipy 
w nosie

Donosowe aerozole na bazie kortykosteroi-
dów zawierają w swoim składzie m.in.: 

•	 furoinian flutykazonu, 
•	 dipropionian beklometazonu, 
•	 furoinian mometazonu, 
•	 flunizolid, 
•	 octan triamcynolonu, 
•	 cyklezonid, 
•	 budezonid [7].

Donosowa droga podania jest preferowana 
zarówno przez pacjentów, jak i przez lekarzy z uwa-
gi na wygodę stosowania oraz szybkość działania. 
Jednym z najskuteczniejszych sposobów są miej-
scowe aerozole na bazie kortykosteroidów. Jest to 
dosyć popularny wybór pomimo ryzyka wystąpie-
nia skutków ubocznych np. odczuwalnej nadmier-
nej suchości w nosie, krwawień, strupów. Glikokor-
tykosteroidy są wykorzystywane w terapii schorzeń 
górnych dróg oddechowych, szczególnie w przy-
padku niealergicznego, przewlekłego nieżytu nosa 
z eozynofilią (NARES) oraz w ostrym i przewlekłym 
zapaleniu błony śluzowej nosa i zatok, z lub bez wy-
stępujących polipów w nosie. Ponadto dotychczas 

przeprowadzone badania sugerują, że stosowane 
do nosa kortykosteroidy wywołują większą ulgę 
w uciążliwych objawach niż miejscowe leki prze-
ciwhistaminowe (antagoniści receptora H1). Korty-
kosteroidy podawane donosowo wykazują się dużą 
efektywnością nie tylko w nieżycie nosa o podłożu 
niealergicznym, ale i również w przypadku miesza-
nego nieżytu nosa. Wykazują skuteczność w lecze-
niu niealergicznego nieżytu nosa z zespołem eozy-
nofili. W przypadku przewlekłego zapalenia błony 
śluzowej nosa oraz zatok kortykosteroidy powin-
ny być rozważane jako terapia pierwszego rzutu. 
W przypadku ostrego stanu zapalnego błony ślu-
zowej nosa oraz zatok, kortykosteroidy również są 
wykorzystywane zarówno jako monoterapia, jak i te-
rapia uzupełniająca podczas antybiotykoterapii [7].

Przewlekły stan zapalny nosa oraz zatok może 
wiązać się również z astmą lub też z innymi scho-
rzeniami układu oddechowego. Sterydy do stoso-
wania miejscowego stosowane są również w przy-
padku długo utrzymujących się alergicznych oraz 
niealergicznych stanów zapalnych błony śluzowej 

nosa oraz zatok. Jeżeli jest to długo utrzymujący się 
stan, to często wiąże się z astmą i wówczas leczenie 
jest długotrwałym procesem trwającym nawet i do 
końca życia. Komórki zapalne, eozynofile oraz neu-
trofile pełnią ważną rolę. Hamowanie procesu de-
granulacji aktywnych eozynofilów prowadzi do uzy-
skania korzystnych rezultatów, które są możliwe do 
osiągnięcia za pomocą odpowiedniej terapii. Kor-
tykosteroidy stanowią narzędzie, które bardzo do-
brze sprawdza się w tej roli. Zabieg operacyjny jest 
możliwą opcją w przypadku pacjentów, którzy nie 
reagują bądź reagują w sposób niesatysfakcjonują-
cy na leczenie, natomiast terapia z wykorzystaniem 
kortykosteroidów jest leczeniem I rzutu polipów 
nosa. Niestety, wraz z rozrostem polipów w nosie 
maleje odpowiedź na leczenie za pomocą kortyko-
steroidów, dlatego też nasilone przypadki będą sła-
bo reagować na terapię kortykosteroidami [10,11]. 

Przeprowadzono również badania dotyczące 
przedoperacyjnego doustnego stosowania stery-
dów w przypadku zabiegów związanych z obecnoś-
cią polipów w nosie. Zaobserwowano, że podawa- ►
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nie ogólnoustrojowych kortykosteroidów poprawia 
widoczność w trakcie zabiegu poprzez zmniejszenie 
utraty krwi oraz przyczynia się do skrócenia czasu 
trwania operacji. Jednakże opracowanie optymal-
nych dawek oraz czasu trwania terapii kortykoste-
roidami wciąż wymagają dodatkowych, dalszych 
badań [10].

Możliwe działania 
niepożądane po podaniu 

sterydów do nosa

Zespół Cushinga może wystąpić po zakoń-
czeniu terapii sterydami stosowanymi zarówno 
miejscowo, jak i przyjmowanych drogą wziewną. 
Po podaniu donosowym wspomniany zespół wy-
stępuje zdecydowanie rzadziej w porównaniu do 
innych dróg podania, mimo to decydując się na 

przepisanie steroidów donosowych, zwłaszcza je-
żeli mają to być duże dawki lub podawane przez 
dłuższy okres czasu, zawsze należy mieć na uwadze 
potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożąda-
nych w tym m.in. jatrogennego zespołu Cushinga. 
Cechuje się on objawami charakterystycznymi dla 
nadmiernego ich stosowania. Najczęstszą przyczy-
ną jego występowania jest zewnętrzne podawanie 
glikokortykoidów w celach leczniczych. Mogą rów-
nież wystąpić poważne, a nawet i zagrażające życiu 
powikłania wynikające z niewydolności nadnerczy. 
Zespół Cushinga wykazuje się wysokim poziomem 
glikokortykoidów i może być klasyfikowany jako 
zależny bądź niezależny od hormonu adrenokor-
tykotropowego (ACTH). Niezwykle ważne jest aby 
pacjent zawsze został poinformowany o dokład-
nym dawkowaniu sterydów przed rozpoczęciem 
terapii, aby uniknąć potencjalnego wystąpienia 
działań niepożądanych oraz powikłań [12].

Który kortykosteroid  
jest najskuteczniejszy?

Przeprowadzono badania mające 
na celu oszacowanie działania różnych 
steroidów donosowych u ludzi z prze-
wlekłym zapaleniem błony śluzowej 
nosa oraz zatok. Porównano donosowe 
kortykosteroidy I generacji (m.in. dipro-
pionian beklometazonu, budezonid, 
flunizolid, octan triamcynolonu) z do-
nosowymi kortykosteroidami II gene-
racji (np. cyklezonid, propionian fluty-
kazonu, sól sodowa fosforanu betame-
tazonu, furoinian flutykazonu, furoinian 
mometazonu) oraz wysokie donosowe 
dawki kortykosteroidów. Nie znalezio-
no dostatecznych dowodów, które su-
gerowałyby w sposób jednoznaczny 
większą skuteczność jednego donoso-
wego steroidu u pacjentów z przewle-
kłym stanem zapalnym błony śluzowej 

nosa oraz zatok. Zaobserwowano jednak, że istnieje 
zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia z nosa 
w przypadku stosowania wyższych dawek. Uznano 
jednak, że konieczne są dalsze badania w tej dzie-
dzinie i bezwzględnie należy pamiętać, aby obser-
wować pacjenta przyjmującego donosowe sterydy 
przez dłuższy czas [8].

Kortykosteroidy podawane drogą donosową 
są substancjami bezpiecznymi oraz skutecznymi 
pod warunkiem ścisłego przestrzegania zaleceń 
dotyczących ich stosowania.

Sterydofobia  
– jak to się zaczęło?

Miejscowa sterydofobia jest dosyć szeroko 
rozprzestrzenionym zjawiskiem międzykulturo-
wym, które odnosi się do negatywnych odczuć pa-
cjentów związanych ze stosowaniem sterydotera-
pii. Zjawisko to może przyczyniać się w dość dużym 
stopniu do niepowodzenia terapii m.in. u pacjentów 
zmagających się z atopowym zapaleniem skóry [13]. 

Wspomniany fenomen sterydofobii jest rzad-
ko opisywany w literaturze. Jej cechy zgłaszane są 
na całym świecie przez pacjentów różnych kultur, 
które prawdopodobnie są związane z wysokim 
wskaźnikiem nieprzestrzegania schematu stosowa-
nia miejscowych kortykosteroidów [13].

Miejscowe kortykosteroidy są lekami pierw-
szego rzutu podczas leczenia atopowego zapale-
nia skóry. Jednakże, fobia dotycząca ich stosowania 
wynika najczęściej na skutek niewystarczającego 
bądź niedokładnego poinformowania pacjentów 
na temat przebiegu procesu leczenia [6].

W sytuacji, gdy AZS występuje u pacjentów 
pediatrycznych zdarza się, że rodzice przejawiają 
pewne obawy przed zastosowaniem sterydów, co 
w efekcie może prowadzić do zaostrzenia stanu 
chorobowego u dzieci. W Korei po wprowadzeniu 
miejscowych kortykosteroidów były one naduży-
wane ze względu na brak sprecyzowanych kryte-
riów stosowania opartych na ich biodostępności. 

Ich nadużycie spowodowało szereg działań nie-
pożądanych, co prawdopodobnie w dużym stop-
niu przyczyniło się do sterydofobii. W momencie 
popularyzacji środków masowego przekazu infor-
macje na temat możliwych działań niepożądanych 
występujących na skutek stosowania miejscowych 
kortykosteroidów stały się łatwo dostępne, co 
przyczyniło się do nasilenia strachu przed ich sto-
sowaniem [6].

Strach przed stosowaniem kortykosteroidów 
wśród pacjentów oraz rodziców dzieci z AZS może 
wynikać również z nieufności względem persone-
lu medycznego oraz braku konsekwencji w stałym 
dostarczaniu informacji na temat przebiegu pro-
cesu leczenia. We Francji przeprowadzono ankie-
tę wśród farmaceutów związaną ze stosowaniem 
miejscowych sterydów u dzieci z AZS. 

Uzyskane wyniki badań wskazywały na niski 
poziom zaufania francuskich farmaceutów wzglę-
dem stosowania miejscowych sterydów. Ponad 
połowa francuskich farmaceutów czasem nawet 
zmniejszała dawkę zaleconą przez lekarza. Ich brak 
zaufania względem miejscowych kortykosteroidów 
prawdopodobnie miał przełożenie na obiekcje ro-
dziców dzieci zmagających się z AZS, dlatego też 
niezwykle ważny jest aspekt ciągłego edukowania 
farmaceutów na temat sterydów oraz procesów le-
czenia z ich wykorzystaniem [14].

Skuteczność stosowania miejscowych stery-
dów jest bezpośrednio związana z przestrzeganiem 
zaleceń terapeutycznych. Staranne stosowanie się 
do zaleceń wymaga zarówno czasu, wysiłku, jak 
i zaufania względem bezpieczeństwa oraz skutecz-
ności leków. Pojęcie sterydofobia określa strach 
przed kortykosteroidami i jest przeszkodą w efek-
tywnym leczeniu zapalnych chorób skóry o charak-
terze przewlekłym, szczególnie w przypadku AZS. 
Wpływ sterydofobii na przestrzeganie zaleceń te-
rapeutycznych w AZS jest duży, a kortykosteroidy 
wśród pacjentów nie kojarzą się z substancjami 
całkowicie bezpiecznymi. Należy również mieć na 
uwadze, że to czy u pacjentów rozwinie się strach 
przed stosowaniem sterydów wynika również ze 
sposobu prowadzenia rozmowy pomiędzy osobą ►

►
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o wykształceniu medycznym (lekarz, farmaceuta) 
a pacjentem. Brak zaufania personelu medyczne-
go względem sterydoterapii oraz niedostateczne 
poinformowanie pacjenta o jej przebiegu mogą 
przyczynić się do wystąpienia bądź nasilenia wspo-
mnianej fobii [14]. 

Pamiętajmy, że farmaceuta jako osoba do 
której pacjenci bardzo często zgłaszają się z prośbą 
o poradę i ciesząca się dużym zaufaniem publicz-
nym pełni kluczową rolę w doradztwie, informowa-
niu oraz tłumaczeniu aspektów dotyczących stoso-
wanej terapii tak, aby proces leczenia przebiegał 
w sposób świadomy oraz był jak najbardziej sku-
teczny. ■

dr n. farm. Malwina Lachowicz

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Katedra Farmacji Stosowanej
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Okres jesienno-zimowy 
sprzyja rozwijaniu się różnego 
rodzaju infekcji górnych dróg 
oddechowych. Bardzo często to-
warzyszy im ostry nieżyt nosa, 
czyli po prostu katar, ból gardła, 
chrypka i podwyższona tempe-
ratura ciała, które składają się na 
ogólne złe samopoczucie. Utrud-
nia to codzienne funkcjonowa-
nie, ale jeżeli nie towarzyszy tym 
objawom wysoka gorączka, to 
nie decydujemy się na wizytę 
u lekarza. 

Receptura  
okiem 

praktyka  
– część siódma

Przepisy  
na ból gardła  
i katar

Okres jesienno-zimowy sprzyja rozwijaniu 
się różnego rodzaju infekcji górnych dróg odde-
chowych. Bardzo często towarzyszy im ostry nie-
żyt nosa, czyli po prostu katar, ból gardła, chrypka 
i podwyższona temperatura ciała, które składają się 
na ogólne złe samopoczucie. 

Utrudnia to codzienne funkcjonowanie, ale 
jeżeli nie towarzyszy tym objawom wysoka go-
rączka, to nie decydujemy się na wizytę u lekarza. 
Ratujemy się domowymi sposobami aplikując so-
bie witaminę C, często z rutyną, sok malinowy lub 
z czarnego bzu, czosnek i wiele innych, starych, do-
brych specyfików.

Katar, który jest najczęstszym objawem 
ostrego nieżytu nosa, początkowo jest wodnisty, 
ale w dalszej fazie choroby staje się gęstszy i w ko-
lejnym etapie staje się podstawą do namnażania 

►

►
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się bakterii patogennych, a nawet bakterii sapro-
fitycznych prawidłowo bytujących w górnych dro-
gach oddechowych. Konsekwencją pojawiających 
się cech stanu zapalnego – takich jak wydzielina, 
obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, 
stan podgorączkowy, dyskomfort, a nawet ból gło-
wy – jest utrata funkcji narządu. Następuje zmniej-
szenie drożności nosa, pogorszenie lub utrata wę-
chu, a nawet i smaku oraz pojawia się chrapanie, 
a nawet bezdech senny. 

Może pojawić się kaszel wywołany spływają-
cą po tylnej ścianie gardła wydzieliną kataralną lub 
infekcją wirusową bądź bakteryjną gardła. Takiej 
infekcji często towarzyszy łzawienie lub objawy za-
palne spojówek, utrudniające prawidłowe funkcjo-
nowanie w ciągu dnia, a nawet w nocy. Łzawienie 
wywołane zmniejszeniem drożności przewodów 
nosowo-łzowych, może powstać na skutek stanu 
zapalnego wywołanego przez bakterie lub wirusy, 
może być również konsekwencją zadziałania aler-
genu lub zwężenia dróg łzowych w przebiegu prze-
wlekłych stanów zapalnych, alergicznych lub zmian 
pourazowych. 

Dłużej trwające zaburzenie drożności nosa 
potęguje zmiany zapalne, a w konsekwencji prze-
rost błony śluzowej, u niektórych pacjentów wręcz 
tworzenie się polipów zapalnych lub alergicznych, 
co w konsekwencji daje również niedrożność nosa 
w ciągu dnia, a w nocy chrapanie z bezdechem oraz 
poranne zmęczenie po nocy. 

U niektórych pacjentów pojawia się ból 
w uchu, czasami pacjent cierpi na nawracające za-
palenia ucha środkowego. Dotyczy to szczególnie 
pacjentów z zaburzeniem drożności trąbki słucho-
wej Eustachiusza, łączącej jamę bębenkową z gar-
dłem. Częściej dotyczy to pacjentów z alergicznym 
podłożem swych dolegliwości. 

Z kolei ból gardła kojarzony jest głównie 
z przeziębieniem lub anginą, towarzyszyć może 
również takim chorobom wirusowym jak szkar-
latyna, różyczka, odra lub ospa. W przeważającej 
większości przypadków, bo aż w 90%, zapalenie 
gardła wywoływane jest przez wirusy np.: grypy, 

Rp.:
Ephedrini hydrochloridi 0,2
Menthae pip. ol. gtt No 2
Sol. Glyceroli isotonicae ad 20,0
M.f. guttae    
S.: 3 x dziennie po 2 krople do nosa

Rp.:
Mentholi 0,05
Acidi borici 0,5
Sol. glyceroli 30% ad 10,0
M.f. guttae      S.: 3 x dziennie po 2 kro-
ple do nosa

Rp.:
Vit. A liq. 50 000 j. m.
Vit. E 0,1
Eucalypti ol. gtt. No 1
Glyceroli 10,0
M.f. guttae
S.: 2 x dziennie po 1 kropli do dziurki 
prawej i lewej 

Rp.:
Vit. A liq. 50 000 j. m.
Vit. E 0,1
Menthae pip. ol. gtt. No 1

 10,0
M.f. guttae     
S.: 2 x dziennie po 1 kropli do dziurki 
prawej i lewej

PŁYNY DO PŁUKANIA  ZATOK  

Rp.:
Solutio Acidi borici 1,9% 500,0

Rp.:
Gentamycini sulfatis 1,5 
Solutio Acidi borici 1,9% ad 500,0

Rp.:
Solutio Glyceroli isotonica 1000,0

Rp.:
Solutio Chlorhexidini gluconatis 0,05%

1000,0

MAŚCI DO NOSA

Rp.:
Vit. A oleosae 100 000 j.m.
Vit. E conc. 0,1
Paraffini liq.
3% Sol. Acidi borici aa 2,0
Unguenti Cholesteroli aa ad 10,0
M.f.ung.     
S.: smarować uszkodzoną śluzówkę 
nosa 3 razy dziennie

Rp.:
Vit. E conc. 0,1
Eucalypti olei gtt. No 1
Paraffini liq.
3% Sol. Acidi borici aa 2,0
Unguenti Cholesteroli aa ad 10,0
M.f. ung.

Rp.:
Vit. A oleosae 50 000 j. m.
Vit. E conc. 0,1
Glyceroli
0.9% Sol. Natrii chloridi aa 4,0
Lekobaza ad 10,0
M.f. ung. 

Rp.:
Vit. A oleosae 50 000 j. m.
Vit. E conc. 0,1
Pentravani ad 10,0
M.f. cremor

paragrypy, koronawirusy, adenowirusy i wiele in-
nych. Znacznie rzadziej przyczyną zapalenia gardła 
są bakterie dające w konsekwencji typową anginę. 

Leczenie infekcji górnych dróg oddechowych 
polega na zwalczaniu objawów poprzez stosowa-
nie środków przeciwgorączkowych, hamujących 
katar oraz zwalczających ból gardła i kaszel. Leki 
te dostępne są w postaci tabletek, pastylek do ssa-
nia, sztyftów do nosa, płukanek, aerozoli lub sy-
ropów. Niewskazane jest natomiast przyjmowanie 
typowych antybiotyków, gdyż nie wykazują one 
skuteczności przeciwwirusowej, a stanowią jedynie 
osłonę u pacjentów zwiększonego ryzyka.

Leki recepturowe pozwalają nam podejść 
indywidualnie do każdego chorego i w sposób 
kontrolowany podać odpowiedni lek w dawce do-
stosowanej do nasilenia objawów. Takie podejście 
pozwala nam uniknąć stosowania antybiotyków, 
które zazwyczaj podajemy na zasadzie doboru em-
pirycznego, a nie celowanego. 

Lecząc objawowo zwiększamy komfort pa-
cjenta w trakcie trwania infekcji, skracamy okres 
przymusowego odsunięcia od pracy, a przebyta 
infekcja zwiększa naszą odporność i możliwości 
obronne przy kolejnej chorobie.  

W razie potrzeby, zawsze można westchnąć 
do Świętego Błażeja – patrona chorób gardła i la-
ryngologów, a w razie braku poprawy po prostu 
odwiedzić najbliższego laryngologa!

KROPLE DO  NOSA
Rp.:

1% Sol. Ephedrini hydrochloridi 20,0
M.f. guttae 
S.: 4 x dziennie po 2 krople do nosa

Rp.:
Ephedrini hydrochloridi 0,2
0.9% Sol. Natrii chloridi ad 20,0
M.f. guttae    
S.: 3 x dziennie po 2 krople do nosa
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KROPLE I ROZTWORY  
DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ  

I GARDŁA 

Rp.:
Thymoli 0,5
Mentholi 1,0
Ethanoli 96% ad 50,0
M.f. sol.    
S.: 10 kropli na szklankę wody do płu-
kania gardła

Rp.:
Thymoli 0,25
Acidi salicylici 0,1
Menthae pip. olei gtt No 5
Eucalypti olei gtt No 5
Ethanoli 96% ad 100,0
M.f. sol.    
S.: 15 kropli na ½ szklanki wody do płu-
kania gardła

SÓL PIENIĄŻKA
Rp.:

Natrii salicylatis 10,0
Natrii chloridi
Natrii hydrogenocarbonatis aa 45,0
M.f. pulvis
Przechowywać w suchym miejscu!    
S.: 1/3 łyżeczki na pół szklanki wody

PŁUKANKA SCHWARZA
Rp.: 

Formaldehydi 35% 5,0
Menthae pip. tinct. 0,5
Ethanoli 96% 50,0 
M. f. sol.   
S.: 10 – 15 kropli na szklankę wody do 
płukania jamy ustnej

Rp.:
Sol. Chlorhexidini glucinatis 20% 0,5
Menthae pip. olei 0,05
Aquae ad 500,0
M. f. sol.   
S.: płukać jamę ustną i gardło 3-4 razy 
dziennie

Rp.:
Mentholi 0,6
Vit. E liqidi 20,0
Glyceroli ad 200,0
M. f. susp.    
S.: 1 łyżka na ½ szklanki ciepłej wody 
do płukania podrażnionego gardła

■
dr n. med. Jolanta Gawlik

Klinika Otolaryngologii CMUJ w Krakowie

mgr farm. Barbara Pandyra-Kowalska
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie
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Artykuł przekazany
do Redakcji Aptekarza Polskiego

przez Fagron sp. z o.o.

O asertywności napisano wiele książek i jesz-

cze więcej artykułów. W związku z tym wydawać by 

się mogło, że niemal każdy wie na czym polegają za-

chowania asertywne oraz co ważniejsze, że stosuje je 

w życiu. Nic bardziej mylnego. Wiele osób myli posta-

wę asertywną z agresją lub uległością. 

Asertywność
bez recepty

„Jeśli masz wątpliwości,  
czy dane zachowanie jest asertywne, sprawdź,  

czy choć trochę zwiększa twój szacunek do samego siebie.”  
- Herbert Fensterheim, współtwórca teorii asertywności

►
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Sytuacja Tak Nie

Czy zdarza ci się nie zareagować, np. gdy zauważysz, że klient zapłacił za 
małą kwotę?

Czy potrafisz prosto w oczy powiedzieć rozmówcy, że cię uraził?

Czy stanowczo reagujesz, gdy w kolejce nawiązuje się kłótnia?

Czy przezwyciężasz trudności w realizacji swoich celów zawodowych?

Czy poprosiłbyś szefa o pożyczkę, nawet jeżeli wcześniej ci odmówił?

Czy wyrażasz swoją opinię nawet wtedy, kiedy wiesz, że inni będą 
przeciwnego zdania?

Czy czujesz opór, prosząc innych o pomoc?

Czy otwarcie odmawiasz odpowiedzi na osobiste pytania?

Czy potrafisz głośno powiedzieć, że czyjeś zachowanie jest niewłaściwe?

Czy mówisz „nie mogę”, chociaż chcesz powiedzieć „nie chcę”?

Czy podczas ważnej rozmowy w pracy potrafisz o siebie zadbać (usiąść 
wygodnie, wyrażać swoje zdanie itp.)?

Czy umiesz odmówić, gdy współpracownik lub szef kolejny raz prosi cię 
o przysługę?

Czy zdarza ci się zostać dłużej w pracy dlatego, że wychodzenie o czasie 
jest źle widziane?

Czy czujesz się wykorzystywany w pracy? ►

Agresja to zachowanie, które w jakikol-
wiek sposób, poprzez wykorzystanie 
przewagi i siły nad drugą osobą, ma na 
celu wymuszenie określonych zacho-

wań. Uległość z kolei oznacza, że człowiek godzi 
się na to, na co nie ma ochoty - by nie zrobić ko-
muś przykrości z poczucia obowiązku lub z braku 
wewnętrznej siły, by się stanowczo sprzeciwić.

Prawdziwe zachowanie asertywne polega na 
uznaniu, że jest się tak samo ważnym, jak inni ludzie 
i że ma się te same prawa co inni do reprezentowa-
nia własnych interesów z uwzględnieniem potrzeb 
drugiej osoby. Zachowanie asertywne oznacza 
korzystanie z osobistych praw bez agresywnego 
naruszania praw innych oraz bez uległego podpo-
rządkowania się. Ale jakie są te asertywne prawa?
Według Herberta Fensterheima, doktora psycholo-
gii i profesora psychiatrii na Wydziale Psychologii 
Uniwersytetu Cornella, brzmią one następująco:

1. Masz prawo do wyrażania siebie, 
swoich opinii, potrzeb, uczuć — 
dopóki twoja działalność nie rani 
kogoś innego.

2. Masz prawo do zachowania swojej 
godności poprzez asertywne zacho-
wanie — nawet jeśli rani to kogoś 
innego — dopóki twoje intencje nie 
są agresywne, lecz asertywne.

3. Masz prawo do przedstawiania 
innym swoich próśb — dopóki 
uznajesz, że druga osoba ma prawo 
odmówić.

4. Bywają sytuacje między ludźmi, 
w których kwestia praw nie jest oczy-
wista. Zawsze jednak masz prawo 
do przedyskutowania i wyjaśnienia 
problemu z drugą osobą.

5. Masz prawo do korzystania ze swo-
ich praw.

Wiele osób, źle rozumiejąc pierwsze prawo, 
uznaje, że nie może powiedzieć drugiej osobie cze-
goś raniącego, ponieważ było by to nieasertywne. 
Ale wyobraźmy sobie sytuację, że aby nie ranić 
partnera, latami jesteśmy z nim w związku, mimo, 
że jego zachowania są krzywdzące. To właśnie ule-
głość, a nie asertywność. Zawsze, w każdej życio-
wej sytuacji, każdy człowiek ma prawo do zadbania 
w pierwszej kolejności o siebie i swoje dobro. Dba-
jąc o siebie, okazujemy samemu sobie szacunek.

Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki 
której człowiek otwarcie wyraża swoje myśli, pre-
ferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości, 
bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie 
lekceważąc przy tym rozmówców. W sytuacjach 
konfliktowych, umiejętności asertywne pozwala-
ją osiągnąć kompromis, bez poświęcania własnej 
godności i rezygnacji z uznanych wartości. Ludzie 
asertywni potrafią powiedzieć „nie”, bez wyrzutów 
sumienia, złości, lęku czy poczucia winy. 

Być asertywnym to znaczy domagać się swo-
ich lub czyichś praw lub występować w ich obronie, 
w granicach nienaruszających praw i psychicznego 
terytorium innych osób oraz własnych. Osoba aser-
tywna ma jasno określony cel i potrafi kontrolować 
własne emocje, nie poddaje się manipulacjom i na-
ciskom emocjonalnym innych osób.

W rzeczywistości na postawę asertywną 
składają się bardzo różne zachowania, za pomocą 
których człowiek może wyrażać uczucia, życzenia, 
opinie oraz dbać o swoje interesy - bezpośrednio, 
stanowczo i uczciwie, ale jednocześnie szanować 
inne osoby.

Dzięki takiej postawie kontakty z innymi 
ludźmi stają się łatwiejsze i bardziej satysfakcjo-
nujące. Rozpowszechnienie się szacunku i jasnych 
relacji między ludźmi prowadzi do zmniejszenia się 
ich stresu i polepszenia atmosfery. Wzrasta też sku-
teczność działania, bo osoby asertywne sprawniej 
komunikują się w rodzinie i w miejscu pracy.

Niemal każdy doświadczał takiej sytuacji, 
w której z trudem wyrażał swoje myśli, poglądy, 
emocje. Ale prawdopodobnie też każdy zna choćby 
jedną osobę, która z łatwością nawiązuje kontakty, 

swobodnie podejmuje rozmowę, polemikę, broni 
własnego stanowiska. Można by przyjąć, że jest to 
wynik różnic indywidualnych. Niewątpliwie tak. Nie 
oznacza to jednak, że osoby, które mają trudno-
ści z wyrażaniem uczuć, próśb, poglądów czy kon-
struktywnym reagowaniem na odmienne poglądy 
innych, muszą bezradnie trwać w tym stanie. 

Test asertywności w kontaktach 
społecznych

W niniejszym artykule zajmiemy się rozpatry-
waniem asertywności w relacjach zawodowych. To 
sfera, która często sprawia największe problemy, 

szczególnie w zawodach mających dużo bezpo-
średnich relacji z innymi osobami, co u farmaceuty 
jest standardem. Zrób test, aby sprawdzić czy je-
steś asertywny w kontakcie z pacjentem i w innych 
sytuacjach zawodowych. Postaraj się odpowiadać 
szczerze, w końcu chodzi o twoje życie.

Przyznaj teraz sobie po 1 punkcie za odpowie-
dzi w szarych polach. 

Wyniki:
•	 15-20 pkt. - Dobrze sobie radzisz, potrafisz 

być asertywny, wyrażać jasno i rzeczowo swoje 
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►
i wnioskuj wyłącznie na podstawie tego, co fak-
tycznie miało miejsce. Fakty są bezdyskusyjne;

U – ustosunkuj się do faktów;

O – powiedz, jakie masz oczekiwania w związku 
z tym;

K – ustal konkretne i terminowe rozwiązanie;

K – a na koniec zawrzyj kontrakt, aby rozmówca 
spełnił twoje oczekiwanie.

W praktyce asertywny komunikat opierający 
się na powyższej metodzie brzmiałby tak: Leki nie 
zostały zamówione na czas. Nie podoba mi się to. 
Chciałbym, abyś jak najszybciej je zamówił. Proszę 
zrób tak, aby były jutro o 12:00. Czy możemy się tak 
umówić?

Jeśli danej sytuacji nie uda się rozwiązać 
w powyższy sposób, zawsze możesz doprecyzować 
sposób rozwiązania problemu zadając dodatkowe 
pytania np. Jakie w takim razie widzisz inne roz-
wiązania tego problemu? Co proponujesz?, a na-
stępnie powrót do ustalenia rozwiązania według 
schematu metody FUO2K.

Farmaceuta i pacjent
Są i będą w twojej pracy zawodowej sytua-

cje, które będą budzić w tobie frustrację, złość czy 
gniew. Wiedząc, że to nieuniknione, możesz za-
stanowić się, jakie konkretne działania zastosujesz 
w przyszłości, aby wyjść z nich obronną ręką. 

Komunikacja z pacjentem może być trudna 
z uwagi na ilość codziennych rozmów, które prze-
prowadzasz i związane z tym zmęczenie, roszcze-
niowość pacjenta czy jego niezadowolenie z obsłu-
gi. W każdej z tych sytuacji pamiętaj, że bez pacjen-
ta nie było by twojego stanowiska pracy, dlatego 
staraj się rozmawiać z nim w taki sposób, abyście 
oboje byli zadowoleni z kontaktu. Pamiętaj o swo-
ich granicach, o swoich prawach, swojej szczerości, 
ale też o prawach pacjenta do szacunku.

Wyobraź sobie sytuację, w której pacjent 
przychodzi po zamówiony lek, a dostawca z hur-
towni jeszcze go nie dowiózł. Poniżej przykład, jak 

możesz przeprowadzić taką rozmowę w asertywny 
sposób.

Pacjent: To jakieś kpiny. Mówił pan, że dzisiaj 
o 12:00 lek będzie. Każdy kto ma trochę oleju 
w głowie, umie załatwić taką prostą sprawę, 
a pan nie!

Farmaceuta: Uważa pan, że nie mam oleju w gło-
wie, czyli, że nie jestem osobą inteligentną?

P: A nie? Nie zamówił pan leku, chociaż wiedział, 
że przyjdę!

F: Mam inne zdanie na swój temat. Leku faktycz-
nie nie ma, ponieważ jeszcze nie dojechał do-
stawca. Mogę wziąć pana numer telefonu i za-
dzwonię do pana, jak tylko leki będą dostępne. 
Jednak chcę zaznaczyć, że sposób w jaki pan ze 
mną rozmawia jest nieuprzejmy. Proszę się tym 
tonem do mnie nie zwracać.

P: Nie moja wina, że leku nie ma. Jest pan nie-
kompetentny.

F: Nie uważam się za osobę niekompetentną. Przy 
panu zamawiałem lek i w systemie pojawiła 
się informacja o dostawie na godzinę 12:00, 
o czym pana poinformowałem. Nadal uważa 
pan, że zrobiłem to zamówienie nieprofesjonal-
nie? Przepraszam za opóźnienie. Skontaktuję 
się z dostawcą i wyjaśnię sprawę najszybciej, 
jak to możliwe. Jednak brak dostawy nie wyni-
ka z mojej niekompetencji.

K: Niech panu będzie, że nie.

Farmaceuta i kolega z pracy
Podobnie jak w relacjach z pacjentami, w zespole 

czasami też komunikacja szwankuje i mogą 
pojawić się różne zgrzyty między współpracow-
nikami. Pamiętając o tym, aby zachowywać się 
zawsze uprzejmie, lecz stanowczo - nawet trud-
ne rozmowy możesz przeprowadzić w łagodny 
i konstruktywny sposób. ►

zdanie, bez agresji i uległości. To doskonała 
wiadomość, ponieważ możesz tylko ulepszać 
swoje techniki komunikacji, by stać się mistrzem 
asertywności. A może już nim jesteś?

•	 8-14 pkt. – Potrafisz zachować się asertywnie, ale 
nie zawsze. Są sytuacje, które sprawiają, że się 
wycofujesz lub narzucasz innym swoje zdanie, 
dlatego warto zastanowić się kiedy ma to miej-
sce, spisać i poddać analizie te sytuacje, które 
powodują u ciebie lub twoich współpracowni-
ków dyskomfort. Zacznij zmiany w komunikacji 
od sytuacji średnio trudnych, wtedy te łatwe 
niemal automatycznie poprawisz, a najtrudniej-
sze będzie można wdrażać z większą pewnością 
siebie i samoświadomością.

•	 Poniżej 8 pkt. – Rzadko zachowujesz się asertyw-
nie, co oznacza, że możesz mieć trudne i niesa-
tysfakcjonujące relacje ze współpracownikami 
czy szefem. Brak postawy asertywnej będzie 
utrudniać ci codzienne życie w pracy, ale też 
może blokować szanse na awans czy podwyż-
kę. Dlatego tak ważne jest, abyś jak najszybciej 
zaczął wdrażać w swoim postępowaniu techniki 
sprzyjające asertywnej komunikacji, starając się 
wyeliminować agresywne lub uległe, którymi 
kierujesz się obecnie. Asertywne działanie nie 
oznacza, że masz zmienić charakter. Oznacza, 
że trzeba zmienić niektóre z twoich zachowań, 
aby twoje życie było bardziej satysfakcjonujące.

Jak zatem stać się asertywnym?
Czy można się stać osobą asertywną po prze-

czytaniu jednej, a nawet kilku mądrych książek albo 
po odbyciu treningu szkoleniowego, a nawet kil-
ku szkoleń? A może asertywnym trzeba się urodzić 
i mieć odpowiednie geny? Odpowiedź jest znacz-
nie prostsza – każdy dzień to trening asertywno-
ści, a im więcej treningów odbędziesz, tym szybciej 
możesz wejść na poziom mistrzowski. 

Uczenie się stosowania metod asertywno-
ści jest procesem, który trwa przez całe życie i jest 
ściśle związany z rozwojem osobistym człowieka. 
Oznacza to, że treningu asertywności nie da się tyl-
ko „zaliczyć” podczas szkolenia. Niemniej bez wie-
dzy na ten temat nikt nie jest w stanie „nagle” stać 
się asertywną osobą. Pomocne w nauce asertyw-
ności mogą być różne poradniki szeroko opisujące 
ten temat. Jednak bez aktywnego, systematyczne-
go codziennego wdrażania opisywanych metod, 
sukcesy się nie pojawią.

Tajna broń - FUO2K
FUO2K to technika pomagająca, by w co-

dziennych sytuacjach zachowywać się w zgodzie 
ze sobą i szacunkiem do innych. Chociaż powyższy 
skrót brzmi tajemniczo, jest prosty i łatwy do zapa-
miętania. 

F – w swoich wypowiedziach opieraj się wyłącznie 
na faktach. Nie sugeruj się opiniami innych. Mów 

Czy potrafisz przyjąć odmowę szefa bez urazy, np. gdy przełożony odmawia 
udzielenia ci urlopu w wybranym przez ciebie czasie?

Czy pod presją współpracowników lub szefa zmieniasz swoje zdanie?

Czy podczas poważnych rozmów zawodowych pamiętasz o swoich celach, 
czy z nich rezygnujesz?

Czy czujesz się niezadowolony z siebie, robiąc coś, na co nie masz ochoty?

Czy zdarza ci się wiedzieć lepiej niż inni i narzucać swoje zdanie?

Czy czujesz się dobrze wtedy, gdy wszyscy się z tobą zgadzają?
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zostali pracownicy, w tym nowa osoba. Jest to 
spowodowane tym, że w umowie nie ma do-
kładnie ustalonych reguł współpracy i podziału 
obowiązków.

Kierownik: Może jak się wdroży, to będzie lepiej.

T: Panie kierowniku, nowa pani magister wdraża 
się od ponad pół roku. A jeśli chodzi o pozostały 
personel, to czasami odnoszę wrażenie, że za-
miast pomocy mam dodatkowe zadania do zre-
alizowania, ponieważ inne osoby wolą nic nie 
robić, niż sięgnąć po zadanie, które nie zostało 
im bezpośrednio przypisane. A w aptece co-
dziennie pojawiają się jakieś nowe problemy do 
rozwiązania. Dopóki nie ustalimy odgórnie kon-
kretnych zasad współpracy, nadal będę miała 
dodatkowe obowiązki. Nie mogę ponosić kon-
sekwencji braku zaangażowania innych i nie-
jasno sformułowanych postanowień umowy.

Kierownik: Co zatem pani proponuje?

Ty: Oczekuję, że na podstawie wykazu, który zro-
biłam, uda nam się ustalić co leży w mojej ge-
stii, a co mogą i powinny wykonywać inne oso-
by, w tym nowy pracownik, i że wspólnie o tym 
porozmawiamy. Chciałabym, aby obowiązki 
zostały uczciwie podzielone. Czy uda się panu 
do tego doprowadzić?

Kierownik: Tak. 

Ty: Czy w takim razie możemy się umówić, że 
w czwartek o 13:00 gdy jest najmniej pacjentów, 
spotkamy się, aby o tym porozmawiać?

Kierownik: Tak, da się tak zrobić.

Ty: Świetnie, dziękuję za zrozumienie.

Nie była to łatwa rozmowa, ale udało się osiąg-
nąć zaplanowany cel, czyli opowiedzieć o problemie 
i wynegocjować rozwiązanie. Warto zwrócić uwagę, 
że pracownik był przygotowany do rozmowy, rze-

Czy w twojej pracy zdarzają się sytuacje, gdy 
któryś z kolegów przekłada twoje rzeczy i później 
nie możesz znaleźć ważnych dokumentów? A może 
korzysta dowolnie z dokumentów, za które odpowia-
dasz, przez co masz nieporządek i słyszysz pretensje 
od szefa? A może zwyczajnie ktoś bierze z lodówki 
twoje produkty czy używa twojego prywatnego 
kubka na herbatę? Spójrz na przykładową rozmowę, 
jaką możesz odbyć z taką osobą:

Ty: Używasz mojego kubka, a po użyciu nie myjesz 
go i zostawiasz brudny w zlewie. Proszę, abyś 
nie ruszał moich rzeczy.

Kolega: Bez przesady, możesz wziąć inny.

T: Wolę pić ze swojego. Proszę przestań go używać 
i pij z innego, ok?

K: Skoro to takie ważne, niech ci będzie.

T: Proszę też, abyś nie ruszał innych moich rzeczy 
– komputera i dokumentów.

K: Teraz to się czepiasz.

T: Prawidłowe prowadzenie dokumentacji jest częś-
cią moje pracy i ja za nią odpowiadam. Dlatego 
ważne jest, aby nikt nie pracował na moim 
loginie. Nawet jeśli odchodzę od komputera 
na moment, nie oznacza to, że możesz usiąść 
i załatwiać przy nim swoje sprawy. 

K: Ale jesteś drażliwy… No dobrze, ale skoro to takie 
ważne dla ciebie niech ci będzie.

T: Dziękuje za zrozumienie.

Jak widzisz, nie zawsze może być łatwo wy-
negocjować najlepsze dla ciebie stanowisko, jed-
nak spokojnie i rzeczowo podchodząc do tematu, 
możesz osiągnąć swój cel. Bądź konkretny i nie 
daj zbagatelizować ważnej dla ciebie sprawy. Masz 
prawo do prywatności i rozporządzania swoimi 
rzeczami, a także do zwracania uwagi, gdy ktoś to 
lekceważy.

Farmaceuta i jego szef
Skoro ze współpracownikami można się aser-

tywnie porozumieć, to z szefem też jest to możliwe. 
Może to być dla ciebie trudniejsza sytuacja, ponie-
waż relacje pomiędzy współpracownikami są na 
podobnym poziomie zależności zawodowych, zaś 
szefowi bezpośrednio podlegasz, co powoduje, że 
trudniej jest utrzymać równy status rozmowy. Tym 
niemniej stosując się do asertywnych praw i sposo-
bu komunikowania swoich racji, możesz konkretnie 
i partnersko załatwić niemal wszystko.

W aptece często zdarzają się sytuacje w któ-
rych zakres obowiązków nie do końca jest jasny, 
a poszczególni pracownicy stosują perfekcyjne 
strategie spychologii względem innych. Jeśli ten 
problem dotyka ciebie i czujesz się przytłoczony 
nadmiarem cudzych zajęć, masz prawo, a nawet 
obowiązek, wynikający z zadbania o siebie, do po-
rozmawiania o tym z szefem.

Ty: Panie kierowniku, chciałam porozmawiać o or-
ganizacji pracy w aptece. Odnoszę wrażenie, że 
niektóre obowiązki nie są jasno przypisane do 
konkretnych osób, stad często zdarzają się sy-
tuacje, że ktoś czegoś nie zrobi, albo ceduje to 
na inną osobę, przeważnie na mnie, bo najdłu-
żej pracuję w firmie. To powoduje, że mam za 
dużo zajęć i od ponad pół roku zostaję codzien-
nie po godzinach. To niekomfortowe dla mnie 
i chciałabym to zmienić.

Kierownik: Rozumiem. Czy nowo zatrudniona oso-
ba pani nie pomaga? 

Ty: Pomaga, ale nie w pełni. Pani magister zwró-
ciła mi uwagę, że ma w umowie określone kon-
kretne godziny pracy i nie będzie zostawała 
po godzinach dłużej, nawet jeśli nie zdąży ze 
wszystkim, przez co ja zostaję, aby wszystko 
było zrobione, jak należy. Wypisałam na kartce 
wszystkie zajęcia, które wykonuję i wykaz prac 
wykonywanych przez inne osoby w aptece. Jest 
duża dysproporcja pomiędzy ilością prac, które 
ja wykonuję, a tym, czym muszą się zająć po-

czowy, przedstawił sytuację jasno. Mimo, że szef 
próbował bagatelizować problem, pracownikowi 
udało się uzyskać to, co było dla niego ważne.

Na koniec
Aby ułatwić sobie prowadzenie trudnych 

rozmów, szczególnie z osobami, które nie traktują 
cię z szacunkiem, w relacjach z którymi czujesz, że 
twoje prawa są łamane, albo w których rozmówca 
sprawia, że czujesz się mniej wartościową osobą - 
zaplanuj je. Możesz ćwiczyć w wyobraźni wszystkie 
trudne momenty, których się obawiasz, by nauczyć 
się najlepszego dla ciebie reagowania i wychodze-
nia z nich zwycięsko. 
•	 Zastanów się, w jaki sposób dochodzi do trud-

nych sytuacji. Co je poprzedza? Co się dzieje po? 

•	 Z którymi osobami w pracy ci się nie układa? 
Jakie to osoby? Co jest dla ciebie najtrudniejsze 
w relacji z taką osobą?

•	 Co może być trudne dla tej osoby w kontakcie 
z tobą? W jaki sposób możesz zmienić swoje 
zachowanie, aby to zmienić?

Pamiętaj, że wszystkie opisane w artyku-
le mechanizmy zachowań asertywnych i rozmów 
możesz zastosować również w innych sytuacjach 
życiowych, nie tylko w relacjach zawodowych. Te 
same wskazówki mogą Ci pomóc w kontaktach 
z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. Powodzenia! ■

mgr Aneta Styńska 
psycholog

Piśmiennictwo:
•	 H. Fensterheim „Jak nauczyć się asertywności: nie mów Tak, gdy 

chcesz powiedzieć Nie”, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 
2006

•	 Dorota Gromnicka „Asertywność w przykładach”, Samo-Sedno 
Edgard 2015

►
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Farmacja Szpitalna Farmacja Szpitalna

Staż w Aptece szpitala 
Hospital Univeristario 
Germans Trias i Pujol 

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

dr n. farm. Robert Kowalski

Apteka Szpitalna 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 

w Gdańsku

►

Tydzień trzeci  
– badania kliniczne i programy szpitalne

Tematyka trzeciego tygodnia stażu była bar-
dzo zróżnicowana: Adria zapoznał mnie z zasadami 
pracy farmaceutów w zakresie badań klinicznych 
i zatwierdzaniem składu mieszanin do żywienia 
pozajelitowego, Marlene opowiedziała o wdrażaniu 
programu racjonalnej antybiotykoterapii (PROA), 
Laura o technologiach wykorzystywanych w szpi-
talnym obrocie lekami, a Christina zapoznała mnie 
z organizacją pracy w placówce Katalońskiego In-
stytutu Onkologii (ICO). Poszedłem też na obchód 
żywieniowy z endokrynologami, w celu zapoznania 

żonych wirusem HIV – w szpitalu pracuje bowiem 
światowej sławy ekspert – dr Bonaventura Clotet 
(ponad 800 publikacji i ponad 5 000 punktów 
Impact Factor!).

Pacjent 3 cierpi na nawracające zapalenie 
trzustki i z powodu uporczywych wymiotów i braku 
możliwość żywienia dojelitowego ma rozpocząć 
pozajelitową terapię żywieniową. Wyniki badań 
laboratoryjnych wskazują na niedożywienie (niski 
poziom albumin oraz niskie stężenie fosforanów). 
Aby zapobiec wystąpieniu syndromu ponownego 
odżywienia (ang. refeeding syndrome) – nie można 
rozpocząć od realizacji pełnego zapotrzebowania na 
składniki odżywcze. A ponieważ pacjent ma wysokie 
stężenie trójglicerydów – dodatkowo należy ograni-
czyć zawartość lipidów w mieszaninie.

Każdy lekarz może zlecić żywienie pozajelito-
we, ale przed wykonaniem jest ono zatwierdzane 
przez farmaceutę. Adria przygotował specjalny 
formularz, który uzupełnia wynikami badań bio-
chemicznych pacjenta, dzięki któremu jest w stanie 
prześledzić status odżywienia pacjenta, zaopiniować 
skład mieszaniny i zaproponować ewentualne zmia-
ny. W elektronicznej historii pacjenta znajduje 
również informacje pielęgniarki o tym, jaki pro-
cent podawanych posiłków pacjent spożył i jaki 
miał bilans płynów w ostatniej dobie. Na każde 
pytanie dotyczące stosowanych lub nieobecnych 
w receptariuszu składników Adria odpowiada przy-
taczając wyniki analiz naukowych, potwierdzających 
słuszność przyjętych rozwiązań.

W szczególnie trudnych przypadkach, lekarz 
prowadzący może zlecić poprowadzenie terapii 
żywieniowej pracownikom Kliniki Endokrynologii 
i Żywienia. Oceniają oni nie tylko historię choroby 
pacjenta, ale i dyskutują, a następnie odwiedzają 
pacjenta na oddziale. A to wszystko po to, by naj-
lepiej poznać jego stan i zaproponować optymalne 
rozwiązanie.

Pacjent 4 ma rozpoznaje ostrej białaczki lim-
foblstycznej, opornej na leczenie. Ostatnią deską 
ratunku jest nowa technologia terapeutyczna CAR-

-T. To pobrane od pacjenta limfocyty T, do których 
wprowadzono metodami inżynierii genetycznej 
chimeryczny receptor antygenowy i namnożono. 
Po chemioterapii zmniejszającej ilość pozostałych 
w organizmie leczonego pacjenta limfocytów – te 
zmodyfikowane w firmie farmaceutycznej – zostają 
podane. Możliwe działanie niepożądane to wyzwole-
nie potencjalnie śmiertelnej – burzy cytokin. Jednak 
jest na nią lekarstwo – tocilizumab – przeciwciało 
unieczynniające receptory dla interleukiny-6.

Pacjent 5 ma dopiero planowane leczenie. Do 
apteki napłynął wniosek jego lekarza o wyrażenie 
zgody na leczenie z użyciem antybiotyków spoza 
receptariusza. Zanim komitet terapeutyczny wyra-
zi zgodę, farmaceuci muszą sprawdzić zasadność 
terapii: sprawdzić historię choroby pacjenta, wyniki 
antybiogramu i najnowsze wytyczne leczenia. Nie-
stety, oporność bakterii na zalecane przez ekspertów 
antybiotyki utrudnia udzielenie prostej odpowiedzi 
i wymaga współpracy wielodyscyplinarnego ze-
społu. Kontaktujemy się z lekarzem i umawiamy 
spotkanie.

Tydzień czwarty  
– koncyliacja 

Czwarty tydzień stażu to przede wszystkim 
koncyliacja lekowa, czyli uzgadnianie listy leków. 
W szpitalu za ten proces odpowiada obecnie Ramon. 
Codziennie przegląda listę pacjentów szpitala i wy-
biera kilkunastu, przede wszystkim tych najwyższego 
ryzyka. W elektronicznym systemie są oni specjalnie 
oznakowani. To głównie pacjenci cierpiący na wiele 
chorób przewlekłych jednocześnie oraz w zaawan-

się ze stanem najtrudniejszych pacjentów żywionych 
pozajelitowo. 

A wszystko zaczęło się w poniedziałek, od 
przytoczenia weekendowej interwencji dyżurnego 
farmaceuty.

Pacjent 1 jest leczony dożylnie gancyklowi-
rem. Jest to lek stosowany w leczeniu lub profi-
laktyce (u pacjentów poddanych immunosupresji) 
objawowego zakażenia wirusem cytomegalii. Lek 
jest eliminowany z moczem, a jego dawkowanie 
zależy od czynności filtracyjnej nerek – wyrażonej 
jako klirens kreatyniny. Producent leku zaleca wy-
korzystanie wzoru Cockrofta-Gaulta, jednak w tym 
przypadku dawka się nie zgadzała. Po rozmowie 
z lekarzem okazało się, że zlecił dawkowanie po-
sługując się wzorem CKD-EPI (wykorzystywanym do 
klasyfikacji stopnia niewydolności nerek). Spowodo-
wało to wyliczenie nieprawidłowej dawki i potrzebę 
jej skorygowania przez farmaceutę. 

Pacjent 2 to w zasadzie nie sam pacjent, 
a pielęgniarz, który przychodzi w receptą na lek dla 
pacjenta z badania klinicznego. Jeden farmaceuta 
przygotowuje lek, opisuje go indywidualnym nume-
rem pacjenta i datą wyjęcia z lodówki oraz wypełnia 
protokół wydania. Druga osoba – sprawdza i wydaje 
leki, a osoba odbierająca – potwierdza odbiór. 

W szpitalu prowadzonych jest wiele badań 
klinicznych. Wiele z nich dotyczy nowoczesnych po-
staci leków czy biologicznych terapii chorych zaka-
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►
sowanym stadium choroby, przyjęci wczoraj lub 
dziś, a także ci, którzy są planowani do wypisu. 
Po przygotowaniu listy pacjenci są odwiedzani na 
oddziałach w celu przeprowadzenia wywiadu: far-
maceuta pyta, czy i w jaki sposób pacjent przyjmuje 
przepisane leki oraz czy stosuje inne preparaty np. 
ziołowe. Potwierdza alergie i możliwe nietolerancje 
lekowe. Po zakończeniu spotkań – w szpitalnym pro-
gramie komputerowym – wprowadza uzgodnioną 
listę leków i schematy dawkowania. Jeżeli różnice 
są znaczne – kontaktuje się z lekarzem. Czasem, 
jeżeli farmaceuta nie widzi wskazań do stosowania 
leku lub aktualne analizy nie wykazały skuteczności 
terapeutycznej – zaleca przerwanie jego przepisy-
wania lub zamianę na lek z innej grupy. Tydzień 
później sprawdza, jak wygląda dalsza farmakoterapia 
pacjenta, a w razie dalszych uwag – ponawia elek-
troniczną notatkę do lekarza. 

W tak zwanym „międzyczasie”, dowiedziałem 
się również o pracy farmaceutów w komisji błę-
dów medycznych, które przecież mogą dotyczyć 
również leków. Członkowie komisji – zarówno ci 
stali, jak i wyznaczani do konkretnej sprawy – sta-
rają się wyjaśnić przyczyny zdarzenia i zaplanować 
czynności, jakie pomogłyby zmniejszyć ryzyko ich 
ponownego wystąpienia.

Nowoczesne technologie dla polskiego 
farmaceuty, to codzienność dla farmaceuty 

szpitalnego w Hiszpanii

Szpital Trias i Pujol dysponuje 10 stacjami le-
ków Pyxis. Jednostka główna (konsola) znajduje się 
z aptece, a poszczególne stacje na różnych klinikach 
m.in. anestezjologii i intensywnej terapii. W każdej 
stacji jest ustalony indywidualnie dla każdego od-
działu zestaw leków i ich określona ilość. Z poziomu 
stacji głównej można określić stan i umiejscowienie 
danego leku w innych stacjach. Codziennie rano 
automatycznie drukowane są listy leków, jakie zo-
stały pobrane i jakie musi przygotować wyznaczony 
technik do uzupełnienia magazynu. Pojedynczy lek 

ze stacji może pobrać tylko uprawniona pielęgniarka 
po zalogowaniu się do aparatu i wybraniu leku spo-
śród przepisanych dla konkretnego pacjenta przez 
lekarza. Stacja wykorzystywana jest tylko w wyjąt-
kowych sytuacjach, bowiem w szpitalu obowiązuje 
wydawanie z apteki tylko leków zatwierdzonych na 
kolejny dzień dawkowania leków dla indywidualne-
go pacjenta. Na pozostałych oddziałach niewielkie 
i stałe zapasy leków przechowywane są w regałach 
pudełkowych. 

Najdroższe leki są magazynowane, ewidencjo-
nowane i wydawane przy pomocy robota ROWA. 
Dzięki temu pracownicy mają spokojną głowę o bez-
pieczeństwo leków i nie muszą przemierzać każdora-
zowo całego magazynu: w ciągu kilkunastu sekund 
zamówiony lek pojawia się na wyznaczonym punkcie 
odbioru  – w pokoju konsultacyjnym farmaceuty, 
przy okienku ekspedycyjnym lub w punkcie odbioru 
leków przez personel pomocniczy. No i program 
komputerowy, z którego korzysta szpital – lekarze, 
farmaceuci i pielęgniarki. Ten program zawiera nie 
tylko historię diagnostyki i farmakoterapii pacjenta, 
ale jest to również narzędzie komunikacji. Farmaceu-
ta, który prowadzi koncyliację lub zatwierdza listę 
leków do wydania na oddział może zostawić komen-
tarz na temat proponowanej zmiany i sklasyfikować 
ją do późniejszej automatycznej analizy. Ale decyzja 
czy ją uwzględnić, czy nie – należy do lekarza.

Kataloński Instytut Onkologii

W szpitalu funkcjonuje oddzielna instytucja 
zajmująca się leczeniem pacjentów onkologicznych, 
należąca do grupy Institut Català d’Oncologia. 
W jego skład wchodzą oddziały kliniczne, oddział 
dzienny i dział apteczny. W dziale aptecznym od-
bywa się zatwierdzanie farmakoterapii, wydawanie 
leków konwencjonalnych, jak i w ramach badań 
klinicznych pacjentom dziennym. Ze względów 
organizacyjnych przygotowanie indywidualnych 
dawek leków odbywa się jednak w aptece szpi-
talnej. Leki przygotowywane są po kolei dla po-
szczególnych pacjentów, oklejane i pakowane do 
przezroczystego, ale zarazem chroniącego przed 

działaniem promieni ultrafioletowych worka. Dzięki 
temu dokładnie widać, jakie leki i dla kogo zostały 
przygotowane. Pracownicy Instytutu niezależnie od 
procedur centralnych – biorą także udział w ewalu-
acji farmakoterapii – skuteczności, bezpieczeństwa 
i kosztów terapii.

Terapia monitorowana stężeniem leku

Na koniec temat, który mnie osobiście in-
teresuje – terapia monitorowana stężeniem leku. 
W szpitalu oznaczeniem leków zajmują się far-
maceuci – po odbyciu rezydentury z biochemii 
klinicznej  – którzy stanowią odpowiednik polskich 
diagnostów laboratoryjnych. Jednak o pomoc w in-
dywidualizacji dawkowania dla pacjenta proszeni są 
lekarze-farmakolodzy. Mimo to, farmaceuci w czasie 
szpitalnej rezydentury są zobowiązani nabyć umie-
jętności w zakresie analizy farmakokinetycznej, by 
w razie potrzeby doradzić lekarzowi w optymalizacji 
terapii. Farmaceuci szpitala Germans Trias i Pujol idą 
jeszcze jeden krok dalej. W ramach programu op-
tymalizacji użycia leków przeciwdrobnoustrojowych 
(PROA) rozpoczęli kilka tygodni temu zbieranie 
danych nt. realizacji wytycznych monitorowania 
stężenia wybranych antybiotyków. Ich działaniom 
przyświeca bowiem misja „Oferować obywatelo-
wi centrum referencyjności i zaawansowanych 
technologii, kompleksowej opieki zdrowotnej 
i jakości oraz prowadzić badania i działania dy-
daktyczne w celu poprawy praktyki klinicznej” 
(zdjęcie przedstawia hasła szpitala: Misję, Wartości 
i Wizję w języku katalońskim). 

Podsumowanie

Chciałbym zaznaczyć, że farmaceuta szpi-
talny w Hiszpanii nie zastępuje ani lekarza – eks-
perta od diagnozy i wyboru leczenia, ani pie-
lęgniarki – specjalistki od opieki nad pacjentem. 
Farmaceuta szpitalny – nadzoruje proces farmakote-
rapii: dobór leków, ich dawkowanie i przygotowania 
do podania przez pielęgniarki oraz edukuje pacjen-
tów na temat ich przyjmowania. A to oszczędza czas 

i podnosi komfort pracy i jednocześnie – zwiększa 
efektywność i bezpieczeństwo terapii oraz obniża 
koszty. Niepoliczalnym bonusem dla każdej z tych 
grup – jest wzrost zadowolenia, czy to z wykonanej 
pracy czy fachowej pomocy uzyskanej w obliczu 
choroby. 

Polscy farmaceuci nie pozostają bierni. 
W ostatnich latach powstaje wiele inicjatyw ukie-
runkowanych na dostrzeżenia potencjału farmaceuty 
i rozwój wielodyscyplinarnej współpracy. Coraz wię-
cej farmaceutów podejmuje specjalizację w zakresie 
farmacji szpitalnej i klinicznej i coraz więcej ma 
szansę na realizację działań w tym zakresie. 

Staże dla Farmaceutów w Hiszpanii?  
– Polecam! ■

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:
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W debacie publicznej coraz częściej po-
dejmowana jest tematyka dotycząca 
profesjonalnych relacji wzajemnych 
między pracownikami zawodów 

medycznych. Dynamiczny rozwój nauk o zdrowiu 
i specjalizowanie się poszczególnych dyscyplin wy-
maga realizowania świadczeń zdrowotnych przez 
specjalistów z różnych dziedzin. W konsekwencji 
w zmieniającym się systemie opieki zdrowotnej od-
chodzi się od fragmentacji czynności interesariuszy 
i dąży do tworzenia platformy porozumienia opartej 
na synergii w działaniu zespołowym.

Zawód farmaceuty jest zaliczany do grupy 
zawodów medycznych [1], więc funkcjonuje w pro-
fesjonalnym partnerstwie z pracownikami systemu 
ochrony zdrowia. Farmaceuta, a zwłaszcza aptekarz 
[2], wchodzi w bezpośrednie relacje interpersonal-
ne głównie z pacjentami. Ponadto przeprowadza 
konsultacje z innymi farmaceutami, współpracuje 
z przedstawicielami firm farmaceutycznych i hurtow-
ni. Dla sprawnego funkcjonowania apteki korzysta 
z doradztwa marketingowego i prawnego. W reali-
zowaniu celu zawodowego, jakim jest troska o do-
bro pacjenta, największe zainteresowanie wydaje 
się jednak budzić profesjonalna współpraca między 
farmaceutą i lekarzem.

Współpraca farmaceuty 
i lekarza w świetle 

obowiązujących przepisów
W programach studiów na kierunkach me-

dycznych i w programach specjalizacji promuje się 
holistyczne podejście do diagnozowania i leczenia 
pacjenta. Przyjmuje się za równie ważne aspekty 
somatyczne, psychologiczne i społeczne, o które 
dbać mogą różni pracownicy medyczni tworząc 
zespół terapeutyczny [3]. Dla podjęcia współpracy 
merytorycznej bazowe znaczenie ma przyjazne 
porozumienie między członkami zespołu leczące-
go. W unormowaniach deontologicznych wskazuje 

się na wzajemną lojalność, służenie sobie pomocą, 
okazywanie szacunku [4], wyrażające się poprzez 
kulturalne odnoszenie się do całego personelu me-
dycznego i pomocniczego [5]. Jest ono kluczowe 
w relacjach codziennych, a zwłaszcza w przypadkach 
trudnych, np. w sytuacji zaistnienia pomyłki, kiedy 
wymagane jest przede wszystkim usunięcie uchybie-
nia w sposób niedyskredytujący dla stron [4].

Zwyczajowo pomiędzy lekarzem i farmaceutą 
dialog podejmowany jest w ramach konsultacji doty-
czących realizacji recept. Na podstawie unormowań 
prawnych można wnioskować, że współpraca rozpo-
czyna się wówczas, gdy realizacja recepty nastręcza 
trudności. Recepta ma status dokumentu, który musi 
spełniać określone wymogi formalne. Ingerencja 
farmaceuty w ordynację lekarską jest możliwa, ale 
mocno ograniczona i dotyczy m.in. zmniejszenia 
ilości wydanego leku, gdy dawkowanie jest niewy-
starczające oraz substytucji aptecznej [6]. Niektóre 
wątpliwości wymagają porozumienia z lekarzem jako 
instancją rozstrzygającą. W praktyce konsultację z le-
karzem realizuje się poprzez kontakt telefoniczny, 
który pozwala farmaceucie na prawidłową realiza-
cję recepty w aspekcie bezpieczeństwa lekowego, 
choć niekoniecznie prawnego – odpowiedzialność 
osoby udzielającej konsultacji telefonicznie nie jest 
jednoznacznie określona. Mimo wszystko, dzięki 
obowiązkowi zamieszczenia na recepcie numeru 
telefonu do lekarza, farmaceuci w sytuacjach spor-
nych tego rodzaju współpracę realizują. Dotyczy to 
zwłaszcza sytuacji zaistnienia wątpliwości co do au-
tentyczności recepty [7] oraz w celu zmodyfikowania 
składu leku recepturowego, gdy jest to konieczne 
[8]. Podobnie postępuje się z receptami mało czy-
telnymi albo zawierającymi informacje rozbieżne, 
których doprecyzowanie jest istotne dla przebiegu 
terapii i jednocześnie pozwala na wydanie leku bez 
konieczności powrotu pacjenta do lekarza. Prio-
rytetowe jest bezpieczeństwo leczenia, natomiast 
kwestią nieuregulowaną pozostaje, czy adnotacja 
o korektach dokonanych na podstawie rozmo-
wy telefonicznej z lekarzem jest wystarczająca ze 
względów formalnych. Z ostrożności proceduralnej 

Konsekwencją dynamicznie zmieniającego się systemu 
opieki zdrowotnej jest m.in. przeorientowanie roli aptekarza i włą-
czenie go w proces leczenia pacjenta. Współpraca lekarsko-farma-
ceutyczna nie została jak dotąd ujęta w ramy przepisów. Modele 
współdziałania, które funkcjonują między przedstawicielami za-
wodów medycznych, mogą okazać się przydatne w ustrukturyzo-
waniu takiej współpracy. W konsekwencji można spodziewać się 
podniesienia efektywności działań profilaktycznych i leczniczych 
podejmowanych w ramach zespołowego działania lekarza i far-
maceuty.

Relacje wzajemne 
w zespołowym 
działaniu  
lekarza i farmaceuty

►
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farmaceuci czasem we własnym zakresie udają się 
do lekarzy w celu uzyskania stosownych uzupełnień.

Struktura współpracy 
farmaceuta-lekarz

Jak nadmieniono, relacje farmaceuty z le-
karzem realizują się przede wszystkim w związku 
z korygowaniem nieprawidłowości z każdej ze stron. 
Skutkiem realizacji recept z brakami lub nieczytel-
nych mogło być dla apteki cofnięcie refundacji [6]. 
W wyniku zmian w przepisach uprawniono farma-
ceutów do dokonywania uzupełnień w szerszym 
zakresie niż dotychczas, np. niepełnych danych adre-
sowych. W związku z wdrażaniem e-recepty traci na 
znaczeniu trudność z odczytaniem ręcznego zapisu. 
Powstaje przestrzeń dla nowej kooperacji, dotyczącej 
np. realizacji założeń opieki farmaceutycznej. Farma-
ceuta jako partner lekarza ze względu na swą wiedzę 
fachową może uczestniczyć w racjonalizacji farma-
koterapii [7], podnoszeniu efektywności leczenia, mi-
nimalizowaniu problemów lekowych i polipragmazji 
[9]. Poza zwykłą relacją człowiek-człowiek, istnieje 
wymiar profesjonalny: fachowiec-fachowiec. Współ-
praca powinna przebiegać w oparciu o wzajemne 
zaufanie [10], przyjmować formę współdziałania 
specjalistów z różnych dziedzin, jednomyślnych co 
do wytyczonego celu, czyli wspólnie podejmują-
cych decyzje dotyczące koordynacji farmakoterapii. 
W działaniu zespołowym można wskazać na kształ-
towanie się różnego rodzaju powiązań pomiędzy 
poszczególnymi interesariuszami [11]. W odniesieniu 
do współpracy farmaceuty z lekarzem można mówić 
o dychotomii powiązań. Jeśli farmaceuta w zespole 
terapeutycznym nie pełni samodzielnej roli, tylko ze 
względu na kompetencje realizuje funkcje podwład-
nego, współdziała w powiązaniu pionowym. Jeśli far-
maceuta w oparciu o swoje kompetencje weryfikuje 
zalecenia lekarza odnośnie farmakoterapii, można to 
uznać powiązanie poziome. W praktyce możliwe jest 
realizowanie przez farmaceutę obydwu ról, wówczas 
realizują się powiązania mieszane. Istotne jest zacho-

wanie w relacji profesjonalnej adekwatności funkcji 
do kompetencji: realizowanie terapii zgodnie z za-
mysłem lekarza i z możliwością dokonywania mody-
fikacji przez farmaceutę. Brak równowagi w relacjach 
profesjonalnych może skutkować dysfunkcjonalnym 
działaniem zespołu.

Zawody farmaceuty i lekarza realizują się 
zwykle w różnych jednostkach organizacyjnych [12], 
w których współpraca przebiega na określonych 
poziomach powiązań służbowych. W odniesieniu do 
powiązań funkcjonalnych farmaceuta może pełnić 
funkcję doradcy. Niezależnie od rodzaju powiązania 
przebieg współpracy jest zależny i proporcjonalny 
do wysokiej skuteczności komunikowania się [12].

Zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa te-
rapeutycznego przekłada się na utrzymanie bez-
pieczeństwa zdrowotnego, realizującego następnie 
założenia ochrony zdrowia publicznego [13]. Bez-
pieczeństwo farmaceutyczne to przede wszystkim 
zapewnienie pacjentom dostępu do leków zaor-
dynowanych przez lekarza, co więcej do leków 
bezpiecznych i w przystępnych cenach [13]. Istotą 
właściwej współpracy jest także wpływ na reduko-
wanie problemów odlekowych poprzez monitoring 
pozakupowy. Warto zauważyć, że farmaceuta ma 
stosowne kompetencje, aby edukować pacjenta, 
pomagać utrzymać ciągłość leczenia i jego efektyw-
ność [12]. Ma to szczególne znaczenie w obecnych 
warunkach ograniczonego dostępu do lekarzy i limi-
tów czasowych dla wizyt lekarskich. Dodać należy, że 
współczesne leczenie przebiega zwykle wielolekowo, 
podnosząc prawdopodobieństwo negatywnych 
skutków politerapii.

Współpraca między 
farmaceutą a lekarzem  

w ujęciu marketingowym
Interakcje pomiędzy uczestnikami rynku far-

maceutycznego cechuje specyficzny charakter. 
Pacjent nabywający produkty lecznicze w zasadzie 

nie decyduje o własnej terapii. Wyboru dokonuje 
lekarz, zlecający następnie czynność wydania okre-
ślonych leków farmaceucie [13]. Pacjent jest klientem 
apteki i przysługuje mu prawo do realizacji swojego 
zapotrzebowania. Jest jednocześnie konsumentem 
szczególnego rodzaju asortymentu: poza lekami za-
ordynowanymi ma możliwość zakupu wyrobów me-
dycznych i suplementów diety. Aby wyjść naprzeciw 
potrzebom pacjenta, wymagane jest od farmaceuty 
umiejętne połączenie funkcji świadczeniodawcy 
opieki zdrowotnej z funkcją sprzedawcy. W systemie 
ochrony zdrowia jest on jednym z interesariuszy, 
który w odniesieniu do konkretnego pacjenta ko-
operuje z lekarzem w sposób wpisujący się w cha-
rakterystykę współpracy korporacyjnej. 
Wynikiem dobrej współpracy farma-
ceuty i lekarza jest podniesienie rangi 
placówki (apteki) i zadowalający wynik 
ekonomiczny. Zachodzi więc potrzeba 
ciągłego usprawniania funkcjonowania 
poszczególnych podmiotów. Dobre 
przygotowanie merytoryczne pracow-
ników, podnoszenie kompetencji, solid-
ność, wiarygodność, komunikatywność 
ułatwiają włączenie pacjenta w proces 
leczenia i uzyskanie przez farmaceutę 
i lekarza informacji zwrotnej o leczeniu. 

P. Kotler proces taki określa jako 
transformację z orientacji transakcyj-
nej na orientację relacyjną. Mimo bra-
ku przepisów regulujących zespołowe 
współdziałanie lekarza i farmaceuty, 
realizuje się ono spontanicznie, przej-
muje pewne rozwiązania praktykowane 
w zarządzaniu instytucjami. Współpra-
ca odbywa się zazwyczaj w odstępie 
czasowym i przestrzennym, przyjmu-
jąc cechy otwartego systemu organi-
zacyjnego, wchodzącego w interak-
cje z otoczeniem. Należy podejść do 
otoczenia jako czynnika o istotnym 
znaczeniu, gdyż pozwala ono uzyskać 
informację zwrotną o funkcjonowaniu 

systemu i odbiorze społecznym [14]. Usprawnienia 
wprowadzane przez specjalistów od zarządzania 
można przenieść na grunt kształtującej się opieki 
farmaceutycznej.

Zasoby ludzkie, rzeczowe (leki), finansowe 
i informacyjne przetwarzane są na wyniki. W opiece 
zdrowotnej, tak jak w innych sektorach rynku, wyróż-
nia się wyniki materialne i niematerialne. W odnie-
sieniu do apteki otwartej wynikiem niematerialnym 
powinna być wysoka satysfakcja wszystkich podmio-
tów. Przez pacjentów odbierana jako zaangażowana 
i kompletna opieka. Dla fachowców będąca źródłem 
satysfakcji zawodowej. Z punktu widzenia handlo-
wego oczekiwanym wynikiem materialnym jest zysk.

►

►
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Zakres odpowiedzialności 

farmaceuty
W związku z sekwencyjnością współpracy, 

która jest przedmiotem analizy, można przyjąć, że 
odpowiedzialność spoczywa na każdym podmio-
cie świadczącym usługę z osobna, stosownie do 
jego kompetencji. Nie zachodzi zjawisko dyfuzji 
odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy pracow-
nik fachowy odpowiada osobiście za wykonywaną 
pracę. Wymaga się od niego wysokiej staranności 
profesjonalnej [15]. Należyta staranność, o której jest 
mowa np. w ustawie o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, wynika z zasad etycznych i norm prawnych 
[15] i jest fundamentalna dla osiągania pozytywnych 
efektów leczenia przy możliwie minimalnym ryzyku 
dla pacjenta [1].

Naruszanie norm deontologicznych może 
skutkować w odniesieniu do farmaceuty odpowie-
dzialnością zawodową przed Sądem Aptekarskim. 
Pod pojęciem niestosowania norm etycznych mieści 
się nierzetelność w zakresie obowiązku informacyj-
nego o lekach i wyrobach medycznych, zastrzeżenia 
w zakresie poszanowania praw człowieka i brak 
dbałości o godność zawodu [4].

Innym źródłem odpowiedzialności są na-
ruszenia przepisów ustawy o refundacji leków. 
Recepta jest dokumentem, jej wzór i zawarte dane 
spełniać mają określone w ustawie wymogi formal-
ne. Przepis reguluje, które dane są obligatoryjne, 
a które farmaceuta może uzupełnić na podstawie 
stosownych dokumentów i w oparciu o swoją wie-
dzę merytoryczną. Interpretacja przepisów nastrę-
czać może trudności, a skutkiem uchybień w tym 
zakresie może być cofnięcie przez NFZ nienależ-
nie naliczonej refundacji. Powszechnie spotykane 
błędy obejmują brak niezbędnych danych, brak 
uzupełnień na poziomie apteki, nieuwzględnienie 
sposobu dawkowania w wyliczeniu ilości leku. Od-
rębna grupa błędów może wynikać z nadmiernej 
ostrożności proceduralnej, której efektem może być 
niezasadna odmowa wydania produktu leczniczego. 

Ustawa Prawo farmaceutyczne normuje m.in. zasady 
prawidłowego funkcjonowania apteki. W zakresie 
uregulowań mieści się reglamentacja asortymentu 
dopuszczonego do obrotu aptecznego i warunki 
prowadzenia sprzedaży wyłącznie w kierunku do 
odbiorcy bezpośredniego, czyli pacjenta.

Odpowiedzialność przed inspekcją farmaceu-
tyczną w tym zakresie może wynikać z odwracania 
łańcucha dystrybucji, np. w kierunku innej apteki lub 
hurtowni, z wydania leku z wadą jakościową lub leku 
przeterminowanego. W ramach prawa farmaceu-
tycznego mieści się samodzielna ordynacja leczenia 
realizowana na podstawie uprawnienia farmaceuty 
do wystawienia recepty farmaceutycznej [7]. Realiza-
cja uprawnienia jest w praktyce utrudniona ze wzglę-
du na brak dostępu farmaceutów do obiektywnej 
wiedzy medycznej dotyczącej pacjenta. Uchybienia 
w związku z realizacją recepty farmaceutycznej mogą 
przełożyć się na stworzenie zagrożenia i dla pacjen-
ta, jak i dla farmaceuty (w wyniku wydania leku nie-
właściwie dobranego czy w wyniku niewydania leku).

Kolejnym źródłem odpowiedzialności jest 
ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. W zakresie 
leków wydawanych z przepisu lekarza są to restryk-
cyjne wymogi, które spełnić musi recepta. W reali-
zacji sprzedaży bez recepty odpowiedzialność może 
wynikać z przekroczenia wprowadzonych limitów za-
wartości substancji psychoaktywnych w produktach 
leczniczych przeznaczonych do sprzedaży odręcznej 
[16] oraz z nierespektowania wymogu pełnoletniości 
dla nabywcy.

Z funkcjonowaniem apteki jako instytucji 
mogą być związane błędy organizacyjne. Na zwięk-
szenie bezpieczeństwa farmaceutycznego składa się 
zatrudnienie adekwatnej do czynności apteki ilości 
personelu i symetryczna obsada stanowisk przy 
pracy zmianowej. Wydaje się mieć uzasadnienie 
twierdzenie, że przy nadmiernym przeciążeniu i pod 
presją czasu rośnie prawdopodobieństwo zaistnie-
nia pomyłki. Przykładowe uchybienia to wydanie 
produktu innego niż zaordynowany, w innej ilości 
(za dużo lub za mało), przeoczenie nieprawidłowo-
ści na receptach. Na szczególną uwagę zasługuje 

umożliwienie pracownikowi niezwłocznego podjęcia 
działania w przypadku wystąpienia pomyłki w celu 
uniknięcia skutku dla pacjenta. Opieszałość w re-
agowaniu na pomyłki może kreować inne rodzaje 
odpowiedzialności, o których będzie mowa w dalszej 
części opracowania. 

Błędem organizacyjnym będzie również brak 
należytego przepływu informacji w relacji między 
pracownikami fachowymi, w tym między farmaceu-
tą i lekarzem, braki w dokumentacji, brak nadzoru 
w powiązaniach przełożony - podwładny.

W ujęciu karnistycznym odpowiedzialność 
powstaje wskutek niezachowania ostrożności wy-
maganej w danych okolicznościach [18]. Wykonując 
czynności fachowe, farmaceuta dąży do tego, aby 
pacjent przyjmował właściwy lek w odpowiedniej 
dawce i we właściwy sposób [19]. Niedopełnienie 
tego zobowiązania może prowadzić do problemów 
polekowych i narażenia na dodatkowe niebez-
pieczeństwo dla zdrowia [18] wskutek pomyłek 
w ocenie lub działaniu. Pomyłka w ocenie skutkować 
może zaniechaniem właściwego działania: odmowa 
wydania leku - brak leczenia i związana z tym desta-
bilizacja zdrowia. Pomyłką w działaniu jest wydanie 
leku niewłaściwego, leku właściwego w niewłaściwej 
dawce, w nieodpowiedniej ilości lub nieprawidło-
we jego dawkowanie wskutek niewiedzy pacjenta 
(niepełna informacja, brak informacji). W tego typu 
sprawach spornych szczególnie przydatna może się 

okazać telefoniczna konsultacja z lekarzem. W uję-
ciu cywilistycznym odpowiedzialność pojawia się, 
gdy dojdzie do rozstroju zdrowia. Na osobie, która 
przez swoje działanie albo zaniechanie działania do 
tego rozstroju doprowadziła, spoczywa obowiązek 
naprawienia szkody [20].

Profesjonalizm  
w wykonywaniu czynności 

fachowych
Lekarze i farmaceuci ubiegają się o upraw-

nienia zawodowe w ramach sformalizowanego 
programu kształcenia. Spoczywa na nich obowią-
zek ustawicznego aktualizowania swojej wiedzy, 
przebiegający równolegle z nabywaniem praktyki. 
Dynamiczny rozwój nauk farmaceutycznych sprawia, 
że obecność farmaceuty jako specjalisty od farmako-
terapii staje się coraz bardziej pożądana w zespołach 
terapeutycznych. Dobrze realizowana opieka nad 
pacjentem obejmuje zbieranie informacji o stanie 
zdrowia pacjenta, ustalanie i monitorowanie planu 
leczenia, minimalizowanie problemów lekowych [1]. 
W czynnościach tych farmaceuta może być równo-
prawnym partnerem lekarza, wspólnie kształtując 
relację między przedstawicielami zawodów medycz-
nych i odbiorcami świadczeń. 

►
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W aktualnym stanie prawnym zakres czynności 

farmaceuty jest zawężony i sprowadza się do konsul-
tacji telefonicznej. Nierozwiązana pozostaje kwestia 
poufności. Celem konsultacji jest uzyskiwanie infor-
macji o lekach zaordynowanych pacjentowi, które są 
składową dokumentacji medycznej [11]. Pozostają 
nią również w ramach realizacji recepty w aptece. 
W praktyce odmówienie udzielenia informacji far-
maceucie przez lekarza wiąże się z odmową wydania 
leku, natomiast przekazanie informacji na temat 
pacjenta może być uznane za naruszenie tajemnicy 
medycznej [11].

Podsumowanie
Celem opracowania było przedstawienie 

i obrona stanowiska, że w opiece nad pacjentem 
współpraca lekarza i farmaceuty przekłada się po-
zytywnie na efekt leczniczy. Wskazano, że postęp 
w medycynie i farmacji kreuje potrzebę tworzenia 
zespołów lekarsko-farmaceutycznych. Jednocześnie 
zwrócono uwagę na brak formalnych standardów 
i unormowań prawnych w tym zakresie. 

Utworzony projekt sformalizowanej opieki 
farmaceutycznej, jeśli zostanie wdrożony, znacz-
nie poszerza uprawnienia farmaceuty w zakresie 
uczestnictwa w terapii pacjenta. W oczekiwaniu na 
zmianę przepisów farmaceuci realizują współpracę 
z lekarzami w taki sposób, aby maksymalizować 
bezpieczeństwo pacjentów. Ponieważ jest to czynnik 
priorytetowy, wymaga odchodzenia od rutynowego 
postępowania w funkcjonowaniu każdego z zawo-
dów z osobna i podnoszenia standardów zespołowo. 
W tym aspekcie można odnieść się do istniejących 
uregulowań w medycynie i podjąć próby transfor-
macji ich do relacji zawodowej lekarz-farmaceuta. 
Stosowne procedury postępowania wdrożono już 
m. in. w ramach tzw. Dobrej Praktyki Klinicznej [21]. 

Fragmentarycznie można je wywodzić również 
z obowiązujących przepisów. W dążeniu do poprawy 
bezpieczeństwa pacjenta i optymalizacji efektów 

farmakoterapii konieczne wydaje się wdrożenie 
scentralizowanych i nowoczesnych rozwiązań po-
zwalających na usprawnienia w obszarze współpracy 
lekarz-farmaceuta. ■

mgr farm. Anna Matusiak
doktorantka Zakładu Prawa Medycznego UMed w Łodzi
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18 stycznia na stoku Złoty Groń w Istebnej 
HURTAP i Śląska Izba Aptekarska zorganizowały 
IV Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie 
Alpejskim. Patronat nad zawodami objęła Naczelna 
Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz 
Polski.

Czwarta edycja Pucharu Polski zgromadziła na 
starcie prawie 150 uczestników. Rywalizacja na stoku 
odbywała się, aż w 30 kategoriach: farmaceutów, 
pracowników branży farmaceutycznej, przyjaciół 
farmacji i dzieci. Była też klasyfikacja OPEN kobiet 
i mężczyzn oraz „Puchar Rodzin”, gdzie brane były 
pod uwagę najlepsze wyniki trzech startujących 
członków rodziny, w tym jednego farmaceuty. 

Warunki narciarskie na stoku były rewelacyjne. Przez 
cały dzień świeciło piękne słońce, a temperatura 
oscylowała w okolicach 0oC, nic więc dziwnego, że 
stok został pięknie wyratrakowany i przygotowany 
jak na Puchar Świata. Jako pierwsze wystartowały 
dzieci w swoich kategoriach wiekowych, kobiety: 
farmaceutki, pracownicy branży farmaceutycznej 
i przyjaciele farmacji, zaraz po nich mężczyźni w takiej 
samej kolejności. Każdy z uczestników miał dwa 
zjazdy, a o zwycięstwie decydował lepszy z czasów, 
walka była zacięta, a o zwycięstwie na podium 
decydowały czasami ułamki sekund. Ci, którzy 
tego dnia przyjechali kibicować zebrali się tuż obok 
ogromnego namiotu HURTAPu, gdzie grała muzyka, 
a o oprawę zawodów dbał profesjonalny spiker. Całej 
imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, a całość 
zakończyło uroczyste nagradzanie zwycięzców 
i wspólna biesiada przy grillu. Każdy kto przejechał 
slalom został uhonorowany pamiątkowym medalem, 
a zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali 
puchary, medale oraz nagrody. Zwieńczeniem 
intensywnego dnia na stoku była wspólna impreza 
integracyjna w Karczmie Ochodzita, w Koniakowie. ■

Autor: Hurtap S.A.

Fotorelacja z Mistrzostw: www.aptekarzpolski.pl/galeria 

IV Puchar Polski 
Farmaceutów 

w Narciarstwie Alpejskim 
– ISTEBNA 2020.                                   

Relacja z zawodów.  

Fot. KamPas Sport. Archiwum HURTAP S.A.
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►

Samorządowy 
peryskop

Panorama samorządu

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

2.01.2020. E-recepta – niezgodności w części wi-
zualnej i graficznej. Komunikat Minister-
stwa Zdrowia

- „Ministerstwo Zdrowia w komunikacie z dnia 
30.12.2019r. informuje:

Niezgodność danych zawartych w warstwie 
graficznej e-recepty z danymi zawartymi w jej war-
stwie technicznej – przy jednoczesnym prawidło-
wym oznaczeniu na e-recepcie innych wymaganych 
przepisami elementów – nie uniemożliwia realizacji 
takiej e-recepty.

W sytuacji niezgodności pomiędzy ww. da-
nymi można wydać lek zgodnie z ordynacją wpi-
saną w części wizualnej e-recepty – o ile oznacze-
nia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie 

od tego, co wynika z danych wskazanych w części 
technicznej e-recepty”.

10.01.2020. ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu 
aptecznego

- „Główny Urząd Statystyczny udostępnił obo-
wiązkowy dla aptek i punktów aptecznych elektro-
niczny formularz, którego celem jest zebranie infor-
macji dotyczących:

•	 rodzaju placówki

•	 sprzedaży wysyłkowej produktów 
leczniczych przez Internet

•	 dyżurów nocnych

•	 przystosowania jednostki do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

•	 osób pracujących, w tym farmaceutów 
i techników farmaceutycznych.

Obowiązkiem sprawozdawczym objęte są 
wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe 
oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31 XII 
2019 r. Termin złożenia sprawozdania upływa 
31.01.2020r.”.

20.01.2020. 2,5 roku „Apteki dla Aptekarza” – 
czyli jak wygląda prawdziwy obraz rynku?

- „Naczelna Izba Aptekarska informuje, 
że w jej ocenie przygotowany przez ZPA Pharma-
NET raport zawiązujący do rzekomych zamknięć 
placówek, w związku z obowiązywaniem „Apteki 
dla Aptekarza” jest niczym innym jak zbiorem sta-
ranie dobranych danych, których celem jest sianie 
dezinformacji oraz niepewności wśród pacjentów.

Tego rodzaju publikacje mogą budzić niepo-
kój, jednak w rzeczywistości sprowadzają się jedynie 
do sztucznie wykreowanego nieistniejącego prob-
lemu, nie zaś do realnego zagrożenia. W obliczu 
tej sytuacji samorząd aptekarski przedstawia nastę-
pujące wyjaśnienia:

•	 Obecnie na rynku funkcjonuje blisko 
13,9 tys. aptek i punktów aptecznych. Ich 
liczba zapewnia pacjentom swobodny do-
stęp do usług farmaceutycznych.

•	 Ustawa spełnia swoje założenia, między 
innymi w walce z nielegalnym wywozem 
leków. Od momentu obowiązywania re-
gulacji cofnięto zezwolenie dla 222 aptek 
(m.in. za nielegalny wywóz leków, handel 
pseudoefedryną oraz inne poważne naru-
szenia Prawa farmaceutycznego). W tej gru-
pie są również podmioty prowadzone 
przed przedsiębiorców, które są na stałe 
wyeliminowane z rynku.

•	 Punkty apteczne nie są objęte ustawą. 
Mimo tego zestawienie opublikowane 
przez PharmaNET po raz kolejny świado-
mie wprowadza w błąd odbiorców suge-
rując, że są one zamykane przez „Aptekę 
dla Aptekarza”. Przypominamy, że punkty 
apteczne mogą być cały czas zakładane 
w dowolnej liczbie przez dowolne podmio-
ty. Wspomniana regulacja w żaden sposób 

ich nie dotyczy. Raport skrzętnie pomija 
również fakt, że w wielu miejscowościach 
punkty apteczne zostały zlikwidowane 
po wejściu „Apteki dla Aptekarza”, a ich 
miejsca zajęły apteki. Ponadto, wskazuje 
miejscowości, w których punkty apteczne 
zostały zamknięte wiele lat temu, a w ostat-
nim czasie doszło jedynie do wygaszenia 
zezwolenia. Zwracamy się zatem z apelem 
do tej ZPA PharmaNET o dołożenie większej 
staranności w informowaniu opinii publicz-
nej w tym zakresie.

•	 70 proc. europejskich aptek objętych jest 
podobnymi regulacjami, jak te które obo-
wiązują w Polsce (m.in. Niemcy, Francja, 
Austria, Hiszpania, Dania, Finlandia, Bel-
gia).

•	 W ciągu 2,5 roku na terenach wiejskich 
i w mniejszych miejscowościach powsta-
ło ponad 350 placówek, a liczba upada-
jących aptek spadła o połowę. Potrzebę 
wprowadzenia „Apteki dla Aptekarza” po-
parli m.in. posłowie Polskiego Stronnictwa 
Ludowego (PSL), którzy w przeciwieństwie 
do ZPA PharmaNET potrafią trafniej diagno-
zować potrzeby mieszkańców wsi i mniej-
szych miast. Warto zresztą podkreślić, że ap-
teki wiejskie nigdy nie były „biznesowym 
targetem” przedstawicieli największych 
sieci, dlatego po raz kolejny ze zdziwieniem 
obserwujemy „troskę” PharmaNET o ich 
los. Należy przypomnieć, że wieloletnie 
działania niektórych sieci aptecznych nasi-
liły zjawisko odpływu fachowego personelu 
oraz „pielgrzymowania” pacjentów, ze wsi 
do większych miast. Pacjenci podróżowali 
nawet kilkadziesiąt kilometrów w poszu-
kiwaniu apteki sieciowej, która reklamami 
zachęcała do zakupu preparatów, które czę-
sto były tanie jedynie z nazwy. Tego rodzaju 
zjawiska negatywnie wpłynęły na dostęp 
do usług farmaceutycznych. Przed rokiem 
2017 każdego dnia upadały 2 apteki indy-
widualne (głównie na wsiach), natomiast 
otwierały się 3 placówki sieciowe. Od mo-
mentu wprowadzenia w życie tzw. „Apteki 
dla Aptekarza” ten trend stopniowo wyha-
mowuje”.
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OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W ŁODZI

2.01.2020. Opublikowano wpis „Aktualny wy-
kaz obowiązujących opinii konsultantów krajowych” 
zawierający informację, że Ministerstwo Zdrowia 
przedstawiło wykaz obowiązujących opinii konsul-
tantów krajowych, o których mowa w art. 40 ust. 1 
ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wy-
robów medycznych, wraz z terminem ich obowią-
zywania. 

17.01.2010. Opublikowano wpis „ZSMOPL 
bardziej przyjazny” informujący, że Centrum Syste-
mów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opubliko-
wało komunikat „Zmiany w wersji 1.19 ZSMOPL”. 
Treścią komunikatu jest informacja o wprowadzeniu 
ułatwień oraz usunięciu drobnych błędów.

28.01.2020. Opublikowano wpis „Okręgowa 
Izba Aptekarska w Łodzi zdobywcą pierwszego miej-
sca w rywalizacji na najbardziej usportowioną izbę 
aptekarską” informujący, że Okręgowa Izba Aptekar-
ska w Łodzi została wyróżniona pucharem za zajęcie 
pierwszego miejsca w Lidze Mistrzów Okręgowych 
Izb Aptekarskich za 2019 rok.

Zapowiedź. Polskie Towarzystwo Farmaceu-
tyczne organizuje w terminie 17-22 kwietnia 2020 
roku wycieczkę do Paryża.

ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA

2.01.2020. Opublikowano wpis „Ubezpiecze-
nie OC dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej od  
1 stycznia 2020 r.” w treści którego poinformowano, 

►

►
21.01.2020. Projekt ustawy o zawodzie farma-

ceuty przyjęty przez rząd

- „Rząd przyjął projekt ustawy o zawodzie 
farmaceuty podczas posiedzenia Rady Ministrów, 
które odbyło się we wtorek, 21 stycznia br. Przyjęcie 
tej regulacji oznacza „zielone światło” dla projek-
tu, który w najbliższym czasie zostanie skierowa-
ny pod obrady Sejmu. Prace nad jego właściwym 
kształtem rozpocznie Komisja Zdrowia. Naczelna 
Izba Aptekarska będzie zabiegać o uwzględnienie 
wcześniejszych uwag złożonych do projektu. 

Dodatkowe usługi dla pacjentów

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej usta-
wa powinna definiować opiekę farmaceutyczną 
jako świadczenie zdrowotne. Ważne jest również 
stworzenie możliwości prawnych, aby apteki mogły 
prowadzić dodatkowe usługi na rzecz pacjentów 
(m.in. przeglądy lekowe czy obsługa urządzeń me-
dycznych). Wszystko po to, aby wykorzystać po-
tencjał farmaceutów i aptek, które w przyszłości 
powinny stać się lokalnymi centrami zdrowotnymi. 
Jest to szczególnie istotne z uwagi na rosnącą licz-
bę pacjentów w wieku senioralnym oraz stopniowo 
malejącą liczbę lekarzy i pielęgniarek. Wprowadze-
nie rozwiązań systemowych jest koniecznością. Dziś 
szacuje się, że 6-13 proc. hospitalizacji to skutek 
nieprawidłowego zażywania leków, czego skutkiem 
mogą być interakcje czy powikłania polekowe za-
grażające zdrowiu, a nawet życiu pacjentów”.

25.01.2020. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska po-
nownie Prezesem Naczelnej Rady Aptekar-
skiej

- „Podczas VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy 
odbywającego się w Warszawie, na 4-letnią ka-
dencję Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w ra-
mach reelekcji została wybrana mgr farm. Elżbieta 
Piotrowska-Rutkowska. Wyboru dokonało grono 
delegatów reprezentujących 20 Okręgowych Izb 
Aptekarskich. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska uzy-
skała 79,9% poparcie Krajowego Zjazdu otrzymując 
267 głosów”.

25.01.2020. Znamy nowy skład VIII kadencji Na-
czelnej Rady Aptekarskiej

- „Prezes: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Wiceprezesi: Marek Tomków, Michał Byliniak, 
Małgorzata Pietrzak

Skład Prezydium: Ewa Steckiewicz-Bartnicka, 
Elżbieta Rząsa-Duran, Jarosław Mateuszuk, Mikołaj 
Konstanty, Piotr Brukiewicz

Skarbnik NRA – Marian Witkowski

Sekretarz NRA – Lucyna Samborska

Członkowie: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska 
– Prezes NRA, Tomasz Baj (Lublin), Tomasz Barszcz 
(Lublin), Magdalena Baścik (Bielsko-Biała), Marcin 
Bochniarz (Rzeszów), Piotr Brukiewicz ( Katowice), 
Michał Byliniak (Warszawa), Wojciech Chmielak 
(Szczecin), Piotr Chwiałkowski ( Bydgoszcz), Jacek 
Ciaciura (Wrocław), Jakub Dorociak (Warszawa), 
Kamil Furtak (Wrocław), Robert Gocał (Kielce), Ali-
na Górecka (Poznań), Roman Grzechnik (Olsztyn), 
Barbara Jękot (Kraków), Piotr Kaczmarczyk (Katowi-
ce), Katarzyna Kandziora-Kuna (Katowice), Mikołaj 
Konstanty (Katowice), Justyna Korzelska (Kosza-
lin), Izabela Kromkowska (Łodź), Katarzyna Kuliń-
ska (Bydgoszcz), Janina Mańko (Gdańsk), Jarosław 
Mateuszuk (Białystok), Piotr Migas (Gdańsk), Prze-
mysław Orlikowski (Częstochowa), Dorota Pastok 
– Chomicka (Koszalin), Joanna Piątkowska-Kowalik 
(Kraków), Małgorzata Pietrzak (Bydgoszcz), Michał 
Pietrzykowski (Gdańsk), Mariusz Politowicz (Ka-
lisz), Andrzej Prygiel (Opole), Marcin Repelewicz 
(Wrocław), Elżbieta Rząsa-Duran (Kraków), Lucyna 
Samborska (Rzeszów), Tomasz Sawicki (Białystok), 
Krzysztof Słomiak (Łódź), Magdalena Stankiewicz 
(Olsztyn), Ewa Steckiewicz-Bartnicka (Warszawa), Pa-
weł Stelmach (Łódź), Wojciech Szkopański (Warsza-
wa), Marek Tomków (Opole), Jarosław Tuzikiewicz 
(Kalisz), Daria Wielogórska-Rutka (Zielona Góra), 
Marcin Wiśniewski (Warszawa), Marian Witkowski 
(Warszawa), Anna Żuk (Szczecin)

Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekar-
skiego – Anna Włodarczyk

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej – Dominik Lakota

Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyj-
nej – Krzysztof Kondracki”.

27.01.2020. Zakończył się VIII Krajowy Zjazd Ap-
tekarzy

- „W dniach 24-26 stycznia br. odbył się VIII 
Krajowy Zjazd Aptekarzy. W Warszawie spotkało się 
371 delegatów reprezentujących 20 Okręgowych 
Izb Aptekarskich, którzy wybrali władze samorządu 
aptekarskiego na kolejną, 4-letnią kadencję”.

30.01.2020. Wolność gospodarcza ze „słupo-
waniem” w tle? Obraz rynku oczami ZPA 
PharmaNET i ZPP

- „Naczelna Izba Aptekarska negatywnie od-
nosi się do stanowiska ZPA PharmaNET i Związku 
Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) przekazanego 
w ostatnim czasie opinii publicznej, w którym obie 
organizacje ramię w ramię atakują uchwałę podjętą 
przez VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy (24-26 stycznia 
br.), dotyczącą podjęcia działań ograniczających tzw. 
„słupowanie” wśród farmaceutów”.

https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8192#tabs
https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8192#tabs
https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8192#tabs
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i przeziębieniowej. Prelekcję na temat kannabinoi-
dów poprowadzi prodziekan ds. nauki WUM prof. 
Magdalena Bujalska-Zadrożny, kierownik Zakładu 
Farmakodynamiki i Patofizjologii. Autorskie wykła-
dy także będzie miała prof. Małgorzata Kozłowska-
-Wojciechowska oraz prof. Marek Naruszewicz.

GDAŃSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

29.01.2020. Odbyła się w Gdańsku konferen-
cja naukowa: Tematy konferencji: „Wielokierunkowe 
działanie STW5, jako czynnik sukcesu w leczeniu 
czynnościowych zaburzeń trawiennych”; – „ Specja-
listyczna pielęgnacja stóp – wyzwanie współczesnej 
farmacji”; – „ Mikrobiota przewodu pokarmowe-
go”; – „Mleko modyfikowane – jak doradzić mło-
dej mamie”. Uczestnicy mogli otrzymać 6 punktów 
„miękkich”.

30.01.2020. Odbyła się w Gdańsku konferen-
cja „Proces decyzyjny w opiece farmaceutycznej” – 
Podejmowanie decyzji terapeutycznych i analiza 
ich konsekwencji”. Uczestnicy mogli otrzymać 16 
punktów „twardych”. 

Zapowiedź. Ośrodek Szkolenia Podyplo-
mowego (OSzP) Wydziału Farmaceutycznego 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kolejny rok 
proponuje farmaceutom możliwość zdobywania tzw. 
„twardych” punktów poprzez uczestnictwo w szkole-
niach ciągłych zakończonych testem sprawdzającym 
wiedzę. Oferta szkoleniowa skierowana jest do osób 
posiadających tytuł zawodowy magistra farmacji. 
Kursy organizowane są we współpracy z wykładow-
cami z Wydziału Lekarskiego i lekarzami praktykami. 
Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych 
Wydziału Farmaceutycznego GUMed.

Zapowiedź. 7 marca odbędzie się w Warsza-
wie XXXIV Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Warszawie. 

Zapowiedź. 29 lutego w Radomiu oraz 1, 
28, 29 marca w Warszawie odbędą się szkolenia nt. 
„Astma i POChP – Profesjonalne wsparcie pacjenta 
w aptece”. Za ukończenie szkolenia można uzyskać 
8 punktów edukacyjnych.

ZACHODNIOPOMORSKA 
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

12.01.2020. Opublikowano przypomnienie, 
że 31.12.2019 roku upłynął termin rozliczenia okresu 
edukacyjnego obejmującego lata 2015-2019, czyli 
dla osób, które otrzymały PWZ w latach: 2004, 2009, 
2014 oraz osób, które wnioskowały o przedłużenie 
okresu edukacyjnego. 

Zapowiedź. 6 lutego odbędzie się w Szczeci-
nie szkolenie dla farmaceutów, którego prelegenta-
mi będą pracownicy NFZ. Tematy szkolenia: – rea-
lizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
w świetle nowych przepisów; – realizacja recept 
refundowanych w zakresie zagadnień dotyczących 
rozliczeń aptecznych oraz nowych funkcjonalności.

Zapowiedź. 28 lutego odbędzie się w Szcze-
cinie konferencja szkoleniowa nt. „Bezpieczeństwo 
stosowania leków”. Podczas szkolenia będzie moż-
na pogłębić wiedzę na temat oceny skuteczności 
i bezpieczeństwa leków, pozyskać m.in. umiejętność 
rozpoznawania i zapobiegania błędom lekowym, 
umiejętność przygotowania informacji dla pacjen-
ta, czy wyszukiwania i oceny wartości informacji 
o lekach. Przedstawione zostaną także najnowsze 
wytyczne i doniesienia w zakresie terapii p/bólowej 

macja 2020 roku. E-ewolucja czy E-rewolucja”. Za 
udział w konferencji farmaceuci uzyskali 4 punkty 
edukacyjne. 

29.01.2020. Odbyło się w Katowicach posie-
dzenie naukowo-szkoleniowe pt. „Wolne rodniki 
i stan zapalny organizmu”. Za udział w konferencji 
farmaceuci uzyskali 2 punkty edukacyjne. 

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 
W WARSZAWIE

14.01.2020. Opublikowano Kalendarz wyda-
rzeń (spotkań, szkoleń, itp.) obejmujący pierwszą 
połowę 2020 roku.

Zapowiedź. 13 lutego odbędzie się w War-
szawie zebranie pracowników Komisji Aptek Szpi-
talnych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnej. 
Temat zebrania “Zmiana przepisów dotyczących 
wyrobów medycznych – Co trzeba wiedzieć?”

Zapowiedź. 15 lutego odbędą się w Radomiu 
dwa posiedzenia naukowo-szkoleniowe w ramach 
ciągłego szkolenia farmaceutów za udział w których 
można uzyskać 4 punkty edukacyjne. Tematyka po-
siedzeń: „E-recepta – nowe zmiany w prawie farma-
ceutycznym” i „Najczęściej występujące problemy 
z realizację e-recepty po ostatnich zamianach”.

Zapowiedź. 16 lutego odbędzie się w War-
szawie posiedzenie naukowo-szkoleniowe w ramach 
ciągłego szkolenia farmaceutów organizowane 
przez Aptekarską Szkołę Zarządzania i Okręgową 
Izbę Aptekarską w Warszawie. Tematyka posiedze-
nia – Recepta elektroniczna – co powinien wiedzieć 
farmaceuta. Ostatnie zmiany w prawie. Najczęstsze 
błędy w wystawianiu i realizacji recept elektronicz-
nych. Za udział w konferencji farmaceuci uzyskają 
4 punkty edukacyjne. 

że członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej zostali ob-
jęci Ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej 
na kolejny 2020 rok. Ubezpieczenie jest opłacane 
bezpośrednio przez Śląską Izbę Aptekarską, w ra-
mach składek opłacanych przez farmaceutów.

8.01.2020. Opublikowano wpis „Ankieta 
dotycząca zmian ustawy refundacyjnej w zakresie 
wysokości i sposobu obliczania marży aptecznej”. 
Wyniki badania ankietowego, które zostanie prze-
prowadzone w aptekach zostaną wykorzystane do 
stworzenia raportu dotyczącego kondycji finanso-
wej polskich aptek oraz wpływu nowych regula-
cji i zmian na rynku aptecznym na koszty i zyski 
przedsiębiorców prowadzących apteki. Ankieta ma 
charakter anonimowy.

13.01.2020. Opublikowano wpis „Aktualizacja 
kalkulatora e-recepty” informujący, że zaktualizowa-
no kalkulator e-recepty http://erecepta.katowice.oia.
pl/ wspomagający wyliczenie ilość leku, jaką można 
wydać pacjentowi.

16.01.2020. Poinformowano, że „15.01.2020 
WSA w Warszawie uchylił 2 nieprawomocne decyzje 
WIF o wydaniu zezwolenia na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych. Jako podstawę WSA wska-
zał niepełne rozpoznanie w trakcie postępowania 
o udzielenie zezwoleń przez organa Inspekcji far-
maceutycznej przepisów antykoncentracyjnych za-
braniających kontrolowania na terenie województwa 
więcej niż 1% aptek, które zawarte są w art.99 ust 3 
p. 2 Ustawy Prawo farmaceutyczne”.

18.01.2020. Odbyły się zawody sportowe „IV 
Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpej-
skim – Istebna” współorganizowane przez ŚIA.

23.01.2020. Odbyło się w Katowicach szko-
lenie przeznaczone dla farmaceutów z aptek szpi-
talnych na temat nowoczesnych rozwiązań techno-
logicznych z zakresu magazynowania i dystrybucji 
leków w szpitalu.

28.01.2020. Odbyła się w Sosnowcu ogól-
nopolska konferencja naukowo-szkoleniowa „Far-

►

►

http://erecepta.katowice.oia.pl/
http://erecepta.katowice.oia.pl/
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Aptekarskiej. Tematy szkolenia: – Nowe zasady wy-
dawania produktów leczniczych – nowelizacja anty-
wywozowa; – E-recepta – ostatnie zmiany w prawie. 
Uczestnicy otrzymają cztery punkty edukacyjne. 

Zapowiedź. 19 marca odbędzie się w Białym-
stoku Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkole-
niowa pn. „Edukator Zdrowia – zawód przyszłości”. 
Zapisy na Konferencję odbywają się do 19.02.2020r. 
Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy 
oraz program Konferencji znajdują się na stronie 
internetowej www.umb.edu.pl/edukatorzdrowia.

WIELKOPOLSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

13.01.2020. Opublikowano komunikat infor-
mujący o IX Mistrzostwach Polski Okręgowych Izb 
Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej 2020 roku.

Zapowiedź. 5 lutego odbędzie się posiedze-
nie naukowo-szkoleniowe PTFarm Oddział w Pozna-
niu. Wykład nt. „Zastosowanie witaminy C w onko-
logii” wygłosi dr Katarzyna Regulska. 

CZĘSTOCHOWSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

Zapowiedź. 16 lutego odbędzie się wyjazd na 
narty do Szczyrku.

nia publiczne; 2. „Zbilansowana płynoterapia, nowe 
możliwości w terapii podtrzymującej”; 3. Sprawy bie-
żące aptek szpitalnych z Podkarpacia – informacja 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego oraz przedstawiciela NFZ.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA  
W KRAKOWIE 

Zapowiedź. 16 lutego odbędzie się w Kra-
kowie spotkanie świąteczno-karnawałowe organi-
zowane dla seniorów farmacji. W programie m.in. 
koncert ballad krakowskiego barda Pawła Orkisza.

DOLNOŚLĄSKA  
IZBA APTEKARSKA

9.01.2020. Opublikowano wpis „Masz pytanie 
dotyczące np. realizacji recept – napisz”. Z inicjatywy 
Izby został uruchomiony nowy adres kontaktowy do 
izby w sprawach związanych stricte z zagadnieniami 
farmaceutycznymi (np. realizacja recept, problemy 
aptek szpitalnych, etc.) – pytania@dia.com.pl

Zapowiedź. 4 lutego odbędzie się we Wroc-
ławiu szkolenie. Zostaną omówione następujące 
tematy: 1. e-ZWM – realizacja zleceń na zaopatrze-
nie w wyroby medyczne z wykorzystaniem systemu 
KS-AOW; 2. Jak przeprowadzić weryfikację stanów 
magazynowych w systemie ZSMOPL (usługa Get-
Stan); 3. Realizacja e-Recept w KS-AOW – przegląd 
częstych problemów i sposoby rozwiązania; 4. Ak-
tualności, zmiany i nowości w systemie KS-AOW.

Zapowiedź. 9 lutego odbędzie się we Wroc-
ławiu szkolenie pod patronatem Naczelnej Izby 

Zapowiedź. 27 lutego odbędzie się zebra-
nie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Białymstoku. Wykład pt. „Leki zbyt często i zbyt 
rzadko stosowane u pacjentów w starszym wie-
ku” wygłosi dr hab. Beata Wojszel.

LUBELSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

23.01.2020. Opublikowano wpis informujący, 
że członkowie Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekar-
skiej uzyskali możliwość skorzystania z kart sporto-
wo-rekreacyjnych FIT SPORT i FIT PROFIT.

26.01.2020. Odbyło się w Lublinie spotkanie 
opłatkowe dla farmaceutów. 

PODKARPACKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

Zapowiedź. 21 lutego odbędzie się w Rzeszo-
wie Konferencja dla kierowników aptek szpitalnych. 
Tematy konferencji: 1. Prawo Zamówień Publicznych 
– Czy nowa ustawa Pzp wpłynie i jak na uprawnienia, 
obowiązki i odpowiedzialność farmaceuty w związku 
z jego udziałem w procesach udzielania zamówień 
publicznych?; Monitoring Wojewódzkiego Oddzia-
łu NFZ prowadzonych przez szpital postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych na zakup re-
fundowanych ze środków publicznych leków, środ-
ków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych; Rola, uprawnienia, obowiązki 
i odpowiedzialność farmaceuty szpitalnego w pro-
cesie planowania, przygotowania, przeprowadzania 
oraz realizacji procedury oraz umowy o zamówie-

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA  
W OLSZTYNIE

16.01.2020. Opublikowano informację zapo-
wiadającą rekrutację na szkolenie e-learningowe pn. 
Regulacje prawne funkcjonowania apteki i hurtowni 
farmaceutycznej. 

Zapowiedź. 8 lutego odbędzie się w Olsztynie 
zabawa choinkowa dla dzieci i wnuków członków 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie. W pro-
gramie wyśmienita zabawa pod okiem wykwalifiko-
wanych animatorów, gry oraz zabawy animacyjne, 
a dla opiekunów przewidziany jest relaks przy kawie.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA  
W BIAŁYMSTOKU

2.01.2020. Opublikowano informację z przy-
pomnieniem o potrzebie umieszczania, od dnia 1 
stycznia 2020 r., numeru rejestrowego BDO na pa-
ragonach i fakturach wystawianych przez apteki.

18.01.2020. Odbyło się w Białymstoku szko-
lenie nt.: 1. Nowelizacja antywywozowa – nowe za-
sady wydawania z apteki produktów leczniczych; 2. 
E-recepta – zasady realizacji w świetle znowelizo-
wanych przepisów.

23.01.2020. Odbyło się w Białymstoku zebra-
nie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Białymstoku. Wykład na temat „Depresja u dzieci 
i dorosłych” wygłosił dr hab. Napoleon Waszkiewicz ►

►

http://www.umb.edu.pl/edukatorzdrowia
mailto:pytania@dia.com.pl
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będzie NIP, to od 1 stycznia 2020 roku apteka nie ma 
prawa wystawić faktury VAT, ale na taki paragon ap-
teka może wystawić fakturę na odbiorcę fizycznego.

KALISKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

30.01.2020. Opublikowano wpis „Minister 
Zdrowia w sprawie procedur stosowanych w przy-
padku zagrożenia zarażeniem koronawirusem”. 
Wpis odsyła do informacji przedstawionej przez 
Ministerstwo Zdrowia.

POMORSKO-KUJAWSKA 
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

19.01.2020. Odbyło się w Bydgoszczy szkole-
nie poświęcone zagadnieniom e-recepty.

30.01.2020. Opublikowano „Raport z ogól-
nopolskiego badania Pilotaż wdrożenia opieki far-
maceutycznej”.

Zapowiedź. W dniach 15-16 marca odbę-
dzie się w Bydgoszczy kurs ze szkolenia ciągłego 
z zakresu Farmacji Aptecznej w ramach Modułu I: 
„Farmakoterapia depresji. Leki stosowane w choro-
bach neurodegeneracyjnych. Wybrane zagadnienia 
z farmakoterapii chorób przewodu pokarmowego. 
Leczenie bólu”.

OPOLSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 

15.01.2020. W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Opolu odbyło się spotkanie poetyckie Waltera 
Pyki pt. „Więcej dobra – będzie lepiej, czyli nowe 
Ero-Pyki i wiersze przywołane”

17.01.2020. Opublikowano wpis udostępniają-
cy linki do ściągi z e-recepty oraz błędy systemowe 
przy wysyłaniu DRR i możliwości ich poprawy.

30.12.2020. Opublikowano przypomnienie, że 
od 1 stycznia 2020 roku nastąpią zmiany w wysta-
wianiu faktur VAT dla nabywców posiadających NIP. 
Jeśli nabywca będzie chciał fakturę VAT zaraz po za-
kupie lub gdy faktura będzie wystawiana w terminie 
późniejszym, to na paragonie fiskalnym apteki musi 
być naniesiony NIP nabywcy. Jeśli na paragonie nie 

LUBUSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 

Zapowiedź. 22 lutego odbędzie się w Zielonej 
Górze VI Edycja Akademii Tyreologii Praktycznej 
odbywająca się pod patronatem Polskiego Towa-
rzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzy-
stwa Tyreologicznego. Konferencja pozwoli Pań-
stwu poszerzyć wiedzę z zakresu endokrynologii, 
diabetologii i kardiologii.

BESKIDZKA 
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

27.01.2020. Odbyło się w Bielsku Białej szko-
lenie dotyczące e-recepty. Organizatorem szkolenia 
była Aptekarska Szkoła Zarządzania. 

KIELECKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

17.01.2020. Opublikowano zestawienie pro-
duktów leczniczych, dla których zostały wydane 
decyzje w sprawie skrócenia terminu ważności po-
zwolenia na dopuszczenie do obrotu.

30.01.2020. Opublikowano dwie prace 
specjalizacyjne: – „Dna moczanowa – diagnostyka 
i terapia”. Autor – mgr farm. Aleksandra Jeżewska; 
– „Hemoroidy – diagnostyka i fitofarmakoterapia”. 
Autor – mgr farm. Kamil Jeżewski.

►

ŚRODKOWOPOMORSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

W cyklu publikacji prac specjalizacyjnych 
opublikowano pracę mgr farm. Pawła Kurmina pt. 
„Aktualna sytuacja na rynku farmaceutycznym 
w Polsce – praca przeglądowa”.

Zapowiedź. 22 lutego odbędzie się w Koszali-
nie szkolenie organizowane przez ŚOIA w Koszalinie 
oraz Aptekarską Szkołę Zarządzania. Tematy szko-
lenia: 1. Nowe zasady wydawania produktów lecz-
niczych – nowelizacja antywywozowa; 2. E-recepta 
– ostatnie zmiany w prawie. Za udział w szkoleniu 
uczestnicy otrzymają 4 punkty miękkie.

Zapowiedź. 21 marca w Mielnie-Unieściu od-
będzie się spotkanie z przedstawicielami Zachodnio-
pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, które-
go przedmiotem będzie omówienie rozliczeń aptek 
z NFZ, e-recept oraz realizacji e-zleceń. ■
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Od piątku 24 stycznia do niedzieli 26 stycz-
nia 2020 roku warszawski Novotel został przejęty 
we władanie przez farmaceutów. W tym miejscu 
i czasie odbywały się obrady VIII Krajowego Zjazdu 
Aptekarzy. Na Zjazd przybyło 371 delegatów, któ-
rzy otrzymali mandaty na zjazdach okręgowych izb 
aptekarskich.

Każdy z trzech dni Zjazdu był wypełniony 
intensywną, ale zróżnicowaną pracą. 

Pierwszy dzień Zjazdu

W pierwszej części tego dnia Zjazdu, która 
miała uroczysty charakter, na sali obrad zasiedli wraz 
z delegatami goście honorowi – parlamentarzyści 
oraz przedstawiciele instytucji i organizacji współ-
pracujących z samorządem aptekarskim.   

Wśród zaproszonych gości obecni byli mię-
dzy innymi: Małgorzata Kidawa – Błońska, wice-
marszałek Sejmu RP Gabriela Morawska – Stanecka, 
wicemarszałek Senatu RP, Tomasz 
Latos, poseł na Sejm RP i przewodni-
czący sejmowej Komisji Zdrowia, Ag-
nieszka Ścigaj, posłanka na Sejm RP, 
Ryszard Bartosik, poseł na Sejm RP, 
Monika Wielichowska, posłanka na 
Sejm RP, Marcelina Zawisza, posłan-
ka na Sejm RP, Konstanty Radziwiłł, 
wojewoda mazowiecki i b. minister 
zdrowia, Maciej Miłkowski, wicemi-
nister zdrowia, Janusz Cieszyński, 
wiceminister zdrowia.

– Wasza wiedza, profesjona-
lizm i fachowa opieka nad pacjen-
tem jest bardzo ważna – powiedziała 

wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, 
która zwróciła się do farmaceutów przytacza-
jąc wspomnienia apteki swojego dzieciństwa. Wice-
marszałek podkreśliła nieocenioną rolę farmaceutów 
w systemie ochrony zdrowia szczególnie w obliczu 
narastających problemów związanych z brakiem ka-
dry medycznej – lekarzy, pielęgniarek, utrudnionym 
dostępem do leczenia specjalistycznego i brakami 
leków.

-W listopadzie 2019 roku brakowało, z tego, 
co wiem, ponad 400 leków. To jest naprawdę bardzo, 
bardzo dużo. Dlatego uważam, i chyba wszyscy tu 
zgromadzeni się zgodzą, że naszym zadaniem jest 
to, aby był równy i sprawiedliwy dostęp do leków re-
fundowanych dla wszystkich aptek. To powinno być 
zadanie dla polityków, które powinniśmy wykonać – 
powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. Kończąc 
przemówienie, wicemarszałek wyraziła nadzieję, 
że przyjmowane przez Sejm ustawy będą zgodne 
z oczekiwaniami środowiska zawodowego farma-

ceutów i pozwolą poszerzyć kompetencje, które 
przyczynią się do poprawy stanu zdrowia Polaków.

W swoim wystąpieniu prof. Marcin Czech, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w la-
tach 2017-2019 r. podkreślił znaczącą rolę, jaką ode-
grał samorząd zawodowy w przygotowywaniu pro-
jektu ustawy o zawodzie farmaceuty i w pracach ze-
społu, którego stał na czele, natomiast poseł Tomasz 
Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia 
wspomniał o mądrej współpracy ze środowiskiem 
farmaceutów.

– Niezwykle rzadko zdarza się tak dobra 
i tak mądra współpraca jak z państwa środowiskiem 
i panią prezes, która wraz z całym zespołem państwa 
reprezentuje. W Sejmie toczą się debaty na temat róż-
nych ustaw. Dotyczące w taki czy inny sposób różnych 
zawodów medycznych. Ten dialog jest czasem lepszy, 
a czasem gorszy. Natomiast z państwa środowiskiem 
jest on wzorowy – powiedział. Poseł w swoim prze-
mówieniu odniósł się również do tematu związane-
go z listą leków refundowanych. –Także to, że listy 
leków refundowanych są coraz bogatsze i pojawiło 
się na nich tyle nowych preparatów, to oprócz za-
sług ministerstwa, również efekt Państwa rozmów 
z Ministrem Miłkowskim, Ministrem Cieszyńskim 
czy Ministrem Szumowskim. Aby przekonać ich do te-
go, że nowe, kolejne preparaty trzeba też na tę listę 
wprowadzać – podkreślił Tomasz Latos.

Podczas przemówień głos zabrali także: 
Maciej Miłkowski (wiceminister zdrowia), Konstanty 
Radziwiłł (Wojewoda Mazowiecki, Minister Zdrowia 
w latach 2015-2018), Grzegorz Błażewicz (zastępca 
Rzecznika Praw Pacjenta), Zbigniew Niewójt (Na-
rodowy Instytut Leków), Jacek Łukaszewicz (prezes 
Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej), Alina 
Niewiadomska (prezes Krajowej Rady Diagnostów 
Laboratoryjnych), Sebastian Irzykowski (wiceprezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych), Mariusz 
Janikowski (Naczelna Rada Lekarska), Rafał Dębow-
ski (sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej), Elwira 
Szurmińska – Kamińska (sekretarz Krajowej Rady 
Radców Prawnych), prof. Iwona Arabas (zzłonek 

Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmaceutyczne-
go), Wiktor Szukiel  (redaktor naczelny Czasopisma 
Aptekarskiego).

Po zakończeniu uroczystej części otwierają-
cej VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy, dokonano wyboru 
organów Zjazdu, uchwalono jego regulamin, a tak-
że przedstawiono, rozpatrzono i podjęto uchwały 
w sprawach sprawozdań organów Naczelnej Rady 
Aptekarskiej z pracy w okresie VII kadencji. Prezes 
NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przedstawiła 
4-letnie sprawozdanie z działalności Naczelnej Rady 
Aptekarskiej. Sprawozdania przedstawili również Ka-
zimierz Jura, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej, Anna Włodarczyk, przewodnicząca Na-
czelnego Sądu Aptekarskiego oraz Krzysztof Majka, 
przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Drugi dzień Zjazdu 

Ten dzień był dniem skoncentrowanym na 
wyborach. Zjazd dokonał wyboru Prezesa NRA. 

Przebieg VIII Krajowego 
Zjazdu Aptekarzy

►
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Zdecydowaną bezwzględną większością głosów 
funkcja ta została ponownie powierzona Elżbiecie 
Piotrowskiej-Rutkowskiej, na którą zagłosowało bli-
sko 80 procent farmaceutów (267 delegatów).

– Najważniejszym celem na najbliższy czas 
jest ustawa o zawodzie farmaceuty, dlatego będzie-
my aktywnie zabiegać o jej uchwalenie. Osobiście 
wierzę w to, że jej projekt przejdzie następne eta-
py legislacyjne. Kolejnym ważnym krokiem będzie 
wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej, ja-
ko świadczenia zdrowotnego – zapowiedziała prezes 
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Ważnym punktem 
działań na kolejną kadencję jest dla prezes NRA pra-
ca nad zwiększeniem roli farmaceutów szpitalnych 
w zespołach medycznych oraz walka o ich wyższe 
wynagrodzenia. Aktualnie prowadzone działania, 
a także  planowane aktywności mają przyczynić się 
do zrealizowania zamierzonych celów. Priorytetem 
Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej jest również utrzy-
manie zakazu reklamy aptek i dalszy rozwój polityki 
informacyjnej. – Rozwinęliśmy naszą obecność w wy-
branych mediach społecznościowych, a nasza organi-

zacja stała się bardziej otwarta na relacje z mediami, 
stając się dla dziennikarzy źródłem rzetelnej informa-
cji – powiedziała Prezes NRA. 

 Tego dnia odbył się także briefing prasowy 
Prezesa NRA, w którym uczestniczyli przedstawiciele 
mediów branżowych. 

W dalszej części obrad dokonano wyboru 
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej, którym został Dominik Lakota i jego zastępców, 
Naczelnego Sądu Aptekarskiego, przewodniczącą 
Sadu została Anna Włodarczyk, Naczelnej Komisji 
Rewizyjnej, jej przewodniczącym został Krzysztof 
Kondracki oraz członków Naczelnej Rady Aptekar-
skiej. 

Trzeci dzień Zjazdu 

Ten dzień miał charakter uchwałodawczy. 
Po wypracowaniu i podjęciu uchwał zakończyły się 
obrady Zjazdu. ■

Oprac. Z.S. (wykorzystano materiały NIA)

no, że o dawce żelaza u kobiet ciężarnych powinien 
decydować lekarz, więc w oznakowaniu takich su-
plementów diety rekomenduje się umieścić ostrze-
żenie: „produkt dla kobiet w ciąży, stosować po kon-
sultacji z lekarzem” (Uchwała nr 20/2019);

Miedź – ustalono maksymalną ilość miedzi 
w suplementach diety dedykowanych dla osób do-
rosłych na poziomie 2 mg na dzień (Uchwała nr 
21/2019)”.

Wpis z dnia 8.01

W jaki sposób aplikacja mObywatel 
pomaga w realizacji e-recepty?

- „Resort Cyfryzacji przypomina, co zrobić, aby 
w swoim telefonie najpierw znaleźć elektroniczną 
receptę, a później ją zrealizować. Zachęca też do za-
kładania Profilu Zaufanego oraz wykorzystywania 
aplikacji mObywatel.

– mObywatel to w ostatnich dniach jedna 
z najczęściej instalowanych przez Polaków aplikacji. 
Korzysta z niej już niemal milion osób – mówi mini-
ster cyfryzacji Marek Zagórski. – Stale ją ulepszamy, 
dodajemy nowe funkcjonalności. E-recepta jest jed-
ną z nich – dodaje szef MC. 

E-recepta to niejedyny powód, dla którego 
każdy pacjent ze smartfonem powinien zaintereso-
wać się aplikacją mObywatel. Można w niej również 
znaleźć mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych 
z dowodu osobistego. Takim cyfrowym dokumentem 
można się legitymować wszędzie tam, gdzie nie ma 
obowiązku okazywania dowodu osobistego, w tym 
także w przychodniach lekarskich”.

Wpis z dnia 2.01

Co nowego w aptekach w 2020 
roku?

- „W 2020 roku na apteki czeka wiele zmian. 
W dużej części mają one charakter podatkowy, ale 
nie tylko. Poniżej przedstawiamy zestawienie ma-
teriałów źródłowych – pigułkę dotyczącą nowości 
w aptekach.”.

Wpis z dnia 2.01

Maksymalne ilości witaminy B6, 
żelaza, magnezu oraz miedzi 

w suplementach diety.
- „Na zebraniu Zespołu ds. Suplementów Die-

ty, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2019 okre-
ślono maksymalne poziomy witaminy B6, żelaza, 
magnezu oraz miedzi w zalecanej dziennej porcji 
w suplementach diety.

Witamina B6– ustalono maksymalną ilość 
witaminy B6 w suplementach diety dedykowanych 
dla osób dorosłych na poziomie 18 mg (Uchwała nr 
18/2019);

Magnez – ustalono maksymalną ilość mag-
nezu w suplementach diety dedykowanych dla osób 
dorosłych na poziomie 400 mg na dzień (Uchwała 
nr 19/2019);

Żelazo – ustalono maksymalną ilość żelaza 
w suplementach diety dedykowanych dla osób do-
rosłych na poziomie 20 mg; natomiast w suplemen-
tach diety oznaczonych jako dedykowane kobietom 
w ciąży maksymalną dawkę żelaza w dziennej porcji 
ustalono na poziomie 30 mg. Dodatkowo stwierdzo-

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
►

►
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Wpis z dnia 11.01

Leczenie czy żywienie? Dekalog 
suplementacji GIS.

- „Główny Inspektorat Sanitarny przygotował 
„Dekalog suplementacji” – dziesięć zasad racjonal-
nego uzupełniania diety w składniki odżywcze z wy-
korzystaniem suplementów diety. GIS przypomina, 
że „przeznaczenie ma znaczenie”, a suplementy nie 
służą leczeniu chorób lub ich zapobieganiu.

Jedzenie to nie leczenie – pamiętaj, że suple-
menty diety to kategoria żywności. Nie myl ich z le-
kami, których przeznaczenie jest zupełnie inne.

Suplementować znaczy uzupełniać – pamię-
taj, że podstawą dobrego samopoczucia jest racjo-
nalna dieta. Prowadź zdrowy styl życia.

Nie wszystko złoto co się świeci – w kwestii 
suplementacji nie polegaj na informacjach pocho-
dzących z reklam. Postaw na rzetelne źródła wiedzy.

Zachowaj czujność – sięgając po suplement 
diety bądź uważny i obserwuj, w jaki sposób dany 
produkt wpływa na Twój organizm.

Pochodzenie ma znaczenie – suplementy die-
ty kupuj jedynie ze sprawdzonych źródeł. Zachowaj 
szczególną ostrożność wobec produktów dostępnych 
w sprzedaży internetowej.

Nie suplementuj na zapas – suplementy die-
ty powinny być stosowane tylko w uzasadnionych 
przypadkach. Zanim zastosujesz konkretny produkt 
wykonaj odpowiednie badania laboratoryjne, aby 
przekonać się czy Twoja dieta rzeczywiście wymaga 
suplementacji.

Bądź świadomym konsumentem – nie istnieje 
uniwersalny suplement diety dla wszystkich. Każdo-
razowo zweryfikuj, czy dany produkt może być przez 
Ciebie spożywany. Przykładowo niektóre suplemen-
ty diety nie mogą być stosowane u dzieci a innych 
nie zaleca się kobietom w ciąży.

Więcej nie znaczy lepiej – nie przekraczaj za-
lecanej do spożycia dziennej porcji produktu. Nad-
miar niektórych składników w diecie jest tak samo 
szkodliwy jak ich niedobór.

Uważaj na interakcje – suplementy diety mogą 
negatywnie wpływać na działanie przyjmowanych 
leków. W trosce o zdrowie poinformuj swojego le-
karza o stosowanej suplementacji i zastosuj się do 
jego rad.

Wybieraj rozsądnie – korzystaj z Rejestru Pro-
duktów zamieszczonego na stronie Głównego In-

spektoratu Sanitarnego (www. rejestrzp.gis.gov.pl), 
aby dowiedzieć się czy dany produkt został zgło-
szony jako suplement diety i jaki jest jego aktualny 
status”.

Wpis z dnia 13.01

Jak prawidłowo wygląda zapis 
łącznej ilości środka odurzającego 
lub substancji psychotropowej na 
recepcie w wersji elektronicznej?

- „Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska przy-
pomina, że obowiązuje Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie 
zmiany rozporządzenia zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie środków odurzających, sub-
stancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 
i preparatów zawierających te środki lub substan-
cje (Dz.U. z 2019 r. poz. 2301)”.

Wpis z dnia 14.01

1 stycznia 2020 roku weszła w życie 
zmiana rozporządzenia w sprawie 
recept dotycząca terminu ważności 

recepty.
- „Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska przy-

pomina, iż w dniu 1 stycznia 2020 roku weszła w ży-
cie zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w spra-
wie recept (Dz.U. poz. 2395 z 2019 r.). 

Nowelizacja wprowadziła następujące zmiany 
– w § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Recepta w postaci elektronicznej, o któ-
rej mowa w art. 96a ust. 7 pkt 1 ustawy – Prawo 
farmaceutyczne, na której nie oznaczono terminu 
realizacji recepty, nie może być zrealizowana po 
upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo na-
niesionej na niej daty realizacji „od dnia”.”;

2) w § 11 dotychczasową treść oznacza się 
jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku oznaczania terminu reali-
zacji na recepcie w postaci elektronicznej, o której 
mowa w art. 96a ust. 7 pkt 1 ustawy – Prawo far-
maceutyczne, termin ten osoba uprawniona, kieru-
jąc się aktualną wiedzą medyczną, oznacza na 365 
dni.”. ►

3) Realizacja recept w postaci elektronicznej 
wystawionych przed dniem wejścia wżycie rozpo-
rządzenia odbywa się na podstawie przepisów do-
tychczasowych.

Powyższa zmiana wprowadziła dla osób 
uprawnionych do wystawiania recept możliwość 
oznaczenia na recepcie elektronicznej terminu re-
alizacji recepty na 365 dni. W przypadku braku 
oznaczenia terminu realizacji recepty na 365 dni na 
recepcie wystawionej po 01 stycznia 2020r., recepta 
elektroniczna nie może być zrealizowana po upły-
wie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesio-
nej na niej daty realizacji „od dnia””.

Wpis z dnia 15.01

Konferencja “Farmaceuta na rynku 
pracy”.

- „29 lutego 2020 roku (sobota) w Centrum Dydak-
tyczno – Kongresowym Wydziału Lekarskiego przy 
ul. św. Łazarza 16 w Krakowie odbędzie się konfe-
rencja poświęcona możliwościom pracy po ukończe-
niu studiów farmaceutycznych. 
Konferencja jest organizowana przez Polskie Towa-
rzystwo Studentów Farmacji UJ CM w ramach pro-
jektu “Przyszłość farmaceuty”, który ma za zadanie 
pomóc studentom w wejściu na rynek pracy”. 
- „Rejestracja oraz bieżące informacji dotyczące wy-
darzenia można znaleźć na oficjalnej stronie kon-
ferencji na Facebooku: https://www.facebook.com/
events/550866468975547”.

Wpis z dnia 16.01

Komunikat w sprawie 
dopuszczalnych postaci e-recepty.

- „W jakiej formie pacjent może otrzymać e-
-receptę? Może być to SMS-a z 4-cyfrowym kodem 
dostępu, lub/i e-mail z załączoną w PDF-ie informa-
cją o e-recepcie albo wydruku informacyjnego.

Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia: 
Bezpłatny SMS oraz e-mail są wysyłane z systemu 
e-zdrowie tylko wtedy, gdy pacjent zalogował się na 
Internetowe Konto Pacjenta w serwisie pacjent.gov.
pl  i uzupełnił w zakładce „Moje konto” nr telefonu 
lub/i adres poczty elektronicznej.

Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego 

Konta Pacjenta (IKP) lekarz przekazuje mu wydruk 
informacyjny. Wydruk informacyjny jest też przeka-
zywany zawsze na żądanie pacjenta, nawet jeśli ma 
on aktywowane IKP.

Podczas wizyty domowej, czyli w przypadku 
udzielania świadczenia zdrowotnego w miejscu we-
zwania albo w przypadku świadczenia udzielanego 
telemedycznie, jeśli lekarz nie ma możliwości wyda-
nia wydruku, a pacjent nie ma aktywnego IKP, należy 
wydać informację o e-recepcie w innej uzgodnionej 
postaci (np. odręczny dokument, e-mail) zawierają-
cej co najmniej klucz lub kod dostępu do e-recepty 
oraz nazwę produktu leczniczego (art. 96b ust. 2 pkt 
3 ustawy prawo farmaceutyczne).

W przypadku, gdy pacjent ma aktywne IKP, 
a podczas wizyty w gabinecie występują jedynie 
problemy z drukarką – należy wystawić e-receptę. 
Pacjent otrzyma wówczas SMS lub/i e-mail (w za-
leżności od tego, jaki rodzaj powiadomień ustawił na 
swoim IKP), który umożliwi mu realizację e-recepty. 
Dodatkowo pacjent może w dowolnym momencie 
zalogować się na IKP i sprawdzić jak przyjmować lek.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku 
niedostępności systemu informatycznego należy 
postępować zgodnie z instrukcją „Wystawianie i re-
alizowanie e-recept w razie braku dostępu do syste-
mu e-zdrowie (P1)”. Lekarz w sytuacjach opisanych 
w instrukcji, wystawia tradycyjną receptę w postaci 
papierowej”.

Wpis z dnia 17.01

WHO: pilne wyzwania zdrowotne 
na następne dziesięć lat.

- „WHO publikuje listę pilnych globalnych wy-
zwań zdrowotnych. „Żadnego z tych problemów nie 
można łatwo rozwiązać (…). Zdrowie publiczne jest 
ostatecznie wyborem politycznym.”

Musimy zdać sobie sprawę, że zdrowie to inwe-
stycja w przyszłość. Kraje inwestują znaczne środki 
w ochronę swoich obywateli przed atakami terrory-
stycznymi, ale nie przed atakiem wirusa, który może 
być znacznie bardziej śmiertelny i znacznie bardziej 
szkodliwy z ekonomicznego i społecznego punktu 
widzenia. Pandemia może sprowadzić klęskę za-
równo dla gospodarki, jak i dla całych społeczności.

W związku ze zbliżającym się terminem reali-
zacji celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

►

https://www.facebook.com/events/550866468975547/
https://www.facebook.com/events/550866468975547/
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/wystawianie_i_realizacja_e_recept_w_razie_braku_dostepu_do_systemu_e_zdrowie_p1_5db6b2b0ecf52.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/wystawianie_i_realizacja_e_recept_w_razie_braku_dostepu_do_systemu_e_zdrowie_p1_5db6b2b0ecf52.pdf
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/wystawianie_i_realizacja_e_recept_w_razie_braku_dostepu_do_systemu_e_zdrowie_p1_5db6b2b0ecf52.pdf
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podkreśliło, że następne 10 lat musi być „dekadą 
działań”.

Oznacza to opowiadanie się za finansowa-
niem krajowym w celu zaradzenia lukom w sy-
stemach opieki zdrowotnej i infrastrukturze zdro-
wotnej, a także zapewnianie wsparcia najbardziej 
narażonym krajom. Inwestowanie teraz uratuje ży-
cie – i pieniądze – później”.

Wpis z dnia 17.01

Leki dla ludzi: najważniejsze 
rekomendacje EMA w 2019 roku.

- „EMA opublikowała przegląd z kluczowymi 
rekomendacjami wydanymi w 2019 roku w sprawie 
autoryzacji i monitorowania bezpieczeństwa leków 
stosowanych u ludzi.

Innowacyjne leki są niezbędne dla poprawy 
zdrowia publicznego, ponieważ dają nowe możliwo-
ści leczenia niektórych chorób. W 2019 roku EMA 
zaleciła dopuszczenie 66 leków do obrotu. Spośród 
nich 30 miało nową substancję czynną, która nigdy 
wcześniej nie była dopuszczona w UE. 

Po zatwierdzeniu leku przez Komisję Euro-
pejską i przepisaniu go pacjentom EMA i państwa 
członkowskie UE stale monitorują jego jakość i sto-
sunek korzyści do ryzyka oraz podejmują działania 
regulacyjne w razie potrzeby. Środki mogą obejmo-
wać zmianę informacji o produkcie, zawieszenie lub 
wycofanie leku lub wycofanie ograniczonej liczby 
partii. Dokument zawiera także niektóre z najważ-
niejszych rekomendacji”.

Wpis z dnia 21.01

Jak długo ważna jest e-recepta?
- „Serwis Ministerstwa Zdrowia i NFZ – pa-

cjent.gov.pl – wyjaśnia reguły dotyczące ważności e-
-recepty: Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, 
ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby 
e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć”.

Wpis z dnia 22.01

Rząd przyjął projekt ustawy 
o zawodzie farmaceuty.

- „Rząd przyjął projekt ustawy o zawodzie far-
maceuty podczas posiedzenia Rady Ministrów, które 
odbyło się we wtorek, 21 stycznia br. Przyjęcie tej re-
gulacji oznacza „zielone światło” dla projektu, któ-
ry w najbliższym czasie zostanie skierowany pod ob-
rady Sejmu. Prace nad jego właściwym kształtem 
rozpocznie Komisja Zdrowia. Naczelna Izba Apte-
karska będzie zabiegać o uwzględnienie wcześniej-
szych uwag złożonych do projektu”.

Wpis z dnia 23.01

Czy polskie apteki i pacjenci są gotowi na 
opiekę farmaceutyczną? Raport z badania „Pilotaż 
wdrożenia opieki farmaceutycznej z praktykami 
grupy opieka.farm”.

- „Pacjenci pytani o to, czy potrzebują opieki 
farmaceutycznej, często nie potrafią udzielić odpo-
wiedzi. Po prostu nie wiedzą, czym ona jest. Jednak 
aż 83% z nich deklaruje, że czuje się bezpieczniej 
po wykonaniu Przeglądu Lekowego przez farmaceu-
tę. Zbliżona ilość farmaceutów, aż 86% widzi realny 
wpływ instruktażu poprawnej obsługi inhalatora na 
zdrowie pacjenta. Wyniki Pilotażu są jednoznaczne 
– opieka jest możliwa i potrzebna.”. 

Wpis z dnia 24.01

GIS o zachorowaniach na 
zapalenie płuc w Wuhan 

(Chiny) spowodowane nowym 
koronawirusem 2019-nCoV.
- „GIS systematycznie wydaje komunikaty do-

tyczące nowego, niebezpiecznego wirusa. W Chinach 
pojawił się nowy typ zapalenia płuc spowodowany 
koronawirusem 2019-nCoV. Objawy zakażenia obej-
mowały gorączkę, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, 
kaszel oraz duszności. Badania RTG klatki piersiowej 
wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc 
z rozlanymi obustronnymi naciekami.”.

Wpis z dnia 24.01

Rozpoczął się VIII Krajowy Zjazd 
Aptekarzy.

- „W dniach 24-26 stycznia odbędzie się 
w Warszawie VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy. W Zjeź-
dzie wezmą udział delegaci reprezentujący wszyst-
kie okręgowe izby aptekarskie. Farmaceuci wybiorą 
swoje władze na kadencję 2020-2024”.

Wpis z dnia 25.01

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska 
ponownie wybrana na Prezesa 
Naczelnej Rady Aptekarskiej.

- „Podczas VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy 
odbywającego się w Warszawie, na 4-letnią kaden-
cję Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w ramach 
reelekcji została wybrana mgr farm. Elżbieta Pio-
trowska-Rutkowska.”

Wpis z dnia 29.01

PGEU – wnioski z raportu 
dotyczącego braku leków.

- „Każdego roku PGEU przeprowadza ankietę 
wśród swoich członków, aby ocenić wpływ niedobo-
rów leków w Europie z perspektywy farmaceutów. 
Wyniki badania PGEU dotyczącego niedoborów le-
ków w 2019 r. obejmują odpowiedzi z 24 krajów eu-
ropejskich. 

Główne wnioski z ankiety są następujące:    
We wszystkich krajach odczuwalne były niedo-

bory leków w aptekach w ciągu ostatnich 12 miesię-
cy, a zdecydowana większość (87%) respondentów 
wskazała, że   sytuacja pogorszyła się w porównaniu 
do 2018 r.”. 

Wpis z dnia 31.01

WHO ogłosiło stan zagrożenia 
zdrowia publicznego o znaczeniu 

międzynarodowym przez 
koronawirusa 2019nCoV.

- „Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom 
Ghebreyesus ogłosił, iż zdaniem organizacji korona-
wirus 2019-nCoV jest zagrożeniem międzynarodo-
wym”.

Wpis z dnia 31.01

Zanieczyszczenia leków 
nitrozoaminami a bezpieczeństwo 

pacjentów.

- „W komunikacie z grudnia 2019 r. Europej-
skiej Agencji Leków (EMA) napisano, że stwierdzone 
w metforminie poziomy zanieczyszczeń nitrozoami-
nami są bardzo niskie i wydaje się, że są porówny-
walne lub nawet niższe od poziomu ekspozycji, na 
jaki mogą być narażeni ludzie z innych źródeł, włą-
czając w to żywność i wodę”. ■

►
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Rynek apteczny w grudniu 2019 r. zanotował sprzedaż na poziomie 
3 375.0 mln PLN. Jest to więcej o  237.8 mln PLN niż w analogicznym 
okresie 2018 roku (+7.6%). Natomiast w porównaniu do listopada 
2019 wartość sprzedaży wzrosła o 245.9 mln PLN (+7.9%).  

 wyżej niż rok wcześniej (+7,6%) 
 wzrost względem listopada 2019 r. (+7.9%)

Statystyczna apteka

Informacja dla Aptekarza Polskiego

Rynek apteczny  
w grudniu 2019 r.

W grudniu 2019 r. wartość sprzedaży dla sta-
tystycznej apteki wyniosła 243.0 tys. PLN.  Średnia 
wartość przypadająca na aptekę była o 29.0 tys. PLN 
większa od wartości w analogicznym okresie po-
przedniego roku. W porównaniu do listopada 2019 
wartość sprzedaży statystycznej apteki zwiększyła 
się o 18.5 tys. PLN. 

 Średnia cena* produktów sprzedawanych 
w aptekach w grudniu 2019 r. wyniosła 21.9 PLN. 
W porównaniu do grudnia 2018 r. średnia cena była 
wyższa o 4.2%, a wobec poprzedniego miesiąca nie 
zmieniła się. Z monitorowanych segmentów najwięk-
szy procentowy wzrost cen względem poprzedniego 
roku miał miejsce w segmencie sprzedaży odręcznej 
(+4.8%) i w segmencie leków pełnopłatnych (+4.0%). 

Marża apteczna w grudniu wyniosła 24.9% 
i spadła o 0.6% w porównaniu z analogicznym okre-

sem poprzedniego roku. 
Względem listopada 2019 
marża zwiększyła się o 0.3 
pp.

W grudniu 2019 r. 
statystyczną aptekę od-
wiedziło średnio 4 230 pa-
cjentów. To o 7.4% więcej 
niż w analogicznym okre-
sie 2018 r. W porównaniu 
do poprzedniego miesiąca 
liczba pacjentów wzrosła 
o 8.5%. 

Śre dn ia  war tość 
sprzedaży przypadają-
ca na pacjenta wyniosła 
w grudniu 2019 r. 57.4PLN 
i była o 5.8% wyższa niż 
w grudniu 2018 roku (54.3 
PLN). Natomiast względem 
listopada 2019 (57.6 PLN) 
wartość ta spadła o 0.2%.

Udział refundacji 
w średniej wartości sprze-
daży na pacjenta w grudniu 
2019 r. wyniósł 24.6% i był 
niższy o 0.9 pp. w porówna-
niu do poprzedniego mie-
siąca oraz o 0.2 pp. wyższy 
niż w analogicznym okresie 
ubiegłego roku. Średnia 
zapłata pacjenta w odnie-
sieniu do całkowitej ceny 
w grudniu wynosiła 75.4%, 
w porównaniu do grudnia 
ubiegłego roku była niższa 
o 0.3%. ■

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. 

 

Kluczowe segmenty rynku gru.19 lis.19 zmiana trend gru.19 gru.18 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 1 103.3     1 055.4            47.9 4.5% 1 103.3     1 037.9     65.3 6.3%
Leki pełnopłatne (Rx) 740.9         706.5                34.4 4.9% 740.9         652.5         88.4 13.5%
Sprzedaż odręczna (OTC) 1 508.9     1 343.0            165.9 12.4% 1 508.9     1 427.8     81.1 5.7%
Całkowita sprzedaż 3 375.0     3 129.1            245.9 7.9% 3 375.0     3 137.2     237.8 7.6%

Rynek apteczny Wartość sprzedaży do pacjenta

 

Kluczowe segmenty rynku gru.19 lis.19 zmiana trend gru.19 gru.18 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 79.4           75.7                  3.7 4.9% 79.4 70.8 8.6 12.2%
Leki pełnopłatne (Rx) 53.3           50.7                  2.7 5.2% 53.3 44.5 8.8 19.9%
Sprzedaż odręczna (OTC) 108.6         96.4                  12.3 12.7% 108.6 97.4 11.2 11.5%
Całkowita sprzedaż 243.0        224.5               18.5 8.2% 243.0 214.0 29.0 13.6%

Statystyczna apteka Średnia sprzedaż statystycznej apteki

 

Kluczowe segmenty rynku gru.19 lis.19 zmiana trend gru.19 gru.18 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 28.8 28.6 0.2 0.8% 28.8 28.4 0.4 1.3%
Leki pełnopłatne (Rx) 26.9 27.0 -0.1 -0.4% 26.9 25.9 1.0 4.0%
Sprzedaż odręczna (OTC) 17.1 16.9 0.2 1.1% 17.1 16.3 0.8 4.8%
Całkowita sprzedaż 21.9 21.9 0.0 -0.1% 21.9 21.0 0.9 4.2%

Statystyczna apteka Średnia cena opakowania

 

Kluczowe segmenty rynku gru.19 lis.19 zmiana trend gru.19 gru.18 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 19.4% 18.9% 0.4% 2.3% 19.4% 19.1% 0.2% 1.3%
Leki pełnopłatne (Rx) 21.9% 21.4% 0.5% 2.4% 21.9% 22.0% -0.1% -0.4%
Sprzedaż odręczna (OTC) 28.9% 28.7% 0.1% 0.4% 28.9% 29.4% -0.5% -1.7%
Całkowita sprzedaż 24.9% 24.5% 0.3% 1.3% 24.9% 25.0% -0.1% -0.6%

Statystyczna apteka Średnia marża

 

Kluczowe segmenty rynku gru.19 lis.19 zmiana trend gru.19 gru.18 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 950            800                   150 18.8% 950            740            210 28.4%
Leki pełnopłatne (Rx) 860            830                   30.0 3.6% 860            780            80 10.3%
Sprzedaż odręczna (OTC) 3 450         3 210                240 7.5% 3 450         3 330         120 3.6%
Całkowita sprzedaż 4 230         3 900                330 8.5% 4 230         3 940         290 7.4%

Statystyczna apteka Liczba pacjentów

 

gru.19 lis.19 zmiana trend gru.19 gru.18 zmiana trend 
Sprzedaż na pacjenta 57.4           57.6                  -0.1 -0.2% 57.4           54.3           3.1 5.8%
Zapłata przez pacjenta 43.3           42.9                  0.4 1.0% 43.3           41.1           2.2 5.5%
Dopłata refundatora 14.1           14.6                  -0.5 -3.6% 14.1           13.2           0.9 6.7%
Zapłata przez pacjenta % 75.4% 74.6% 0.9% 1.2% 75.4% 75.7% -0.2% -0.3%
Dopłata refundatora % 24.6% 25.4% -0.9% -3.4% 24.6% 24.3% 0.2% 0.9%

Współpłacenie Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta

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



Nowe rejestracje i nowości na rynkuNowe rejestracje i nowości na rynku

82 Aptekarz Polski, 161 (139e) styczeń 2020 83Aptekarz Polski, 161 (139e) styczeń 2020

Nowe rejestracje PL

W grudniu 2019 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 25 pozwoleń na 
dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla 
nowych produktów leczniczych obejmują 14 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 grudniu 2019 r.” został opublikowany przez Urząd 10 stycznia 2020.

A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A05 – Leczenie chorób dróg żółciowych 
i wątroby; A05B – Leczenie chorób wątroby, 
leki lipotropowe; A05BA - Środki stosowane 
w chorobach wątroby

Silybi mariani fructus extractum: Sylifar (Biofarm) 
to 7. zarejestrowana marka produktu leczniczego 
z wyciągiem z owoców ostropestu plamistego. 
Do sprzedaży wprowadzono 5 marek produktów 
leczniczych: Lagosa (Wörwag), Legalon (Mylan 
Healthcare), Sylicaps (Herbapol Lublin), Sylimarol 
(Herbapol Poznań), Sylimarynal i Sylimarynal Forte 
(Herbapol Lublin).
Jeszcze nie pojawił się na rynku: Maximaroll (Aflo-
farm).
Skreślono z Rejestru: Sylimarol zawiesina (Herba-
pol Warszawa), 
Do sprzedaży wprowadzono także 9 suplementów 
diety zawierających wyciąg z owoców ostrope-
stu plamistego (podkreślono obecnie dostępne 
w sprzedaży – dane z okresu wrzesień-listopad 
2019): Hepa-Bio (Biomed Warszawa), Hepasal 
(Gorvita), Herbaya ostropest plamisty zdrowa wą-
troba (Herbapol Lublin), Sylimaryna (Mediceo), Sy-

liprom (Biofarm), Sylitrax (CMP Pharmaceuticals), 
Tylko Natura ostropest plamisty (Herbapol Poznań), 
Zdrovit Silymarin (Natur Produkt Pharma), Zielnik 
DOZ ostropest ekstrakt w tabletkach (DOZ).

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B 
– Leki obniżające poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin; A10BH – Inhibitory 
peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)

Sitagliptin: Sitagliptin Adamed to 9. zarejestrowa-
na marka sitagliptyny. Do sprzedaży wprowadzono 
2 marki: od czerwca 2010 Xelevia (Merck Sharp & 
Dohme) i od października 2014 Ristaben (Merck 
Sharp & Dohme). Nie pojawiły się jeszcze na ryn-
ku: DPPSITA (Teva), Januvia (Merck Sharp & Doh-
me), Jolistol (Proterapia), Sitagliptin Polpharma, 
Sitagliptin Teva, Tesavel (Merck Sharp & Dohme).

A11 – Witaminy; A11C – Witaminy A i D, włą-
czając preparaty złożone zawierające obie 
witaminy; A11CC – Witamina D i analogi

Colecalciferol: Dekristol Pro (Sun-Farm) kap-
sułki twarde w dawce 25000 j.m. to rozszerzenie 
względem wprowadzonej wcześniej pod nazwą 
Dekristol dawki 20000 j.m. w kapsułkach mięk-
kich. Zarejestrowano 10 marek produktów lecz-

Grudzień 2019

►

niczych z witaminą D3. Do sprzedaży wprowa-
dzono 6 marek: Devikap (Medana Pharma; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Vitaminum 
D3 solutio aquosa), Juvit D3 (Hasco-Lek), Vi-
gantol (Merck), Vigantoletten (Merck), od sierp-
nia 2017 Solderol (Lekam; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Vitamin D3 Radaydrug) 
i od października 2017 Dekristol (Sun-Farm).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Fultium-D3 (Sta-
da; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Atrium 
D3), Thorens (Italfarmaco), Vitamin D3 Sandoz, 
Vitaminum D3 Medana (Medana Pharma).

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna; C09D – Blokery receptora angio-
tensyny II (ARBS) w połączeniach; C09DB 
- Blokery receptora angiotensyny II (ARBS) 
w połączeniach z blokerami kanału wapnio-
wego; C09DB07 – Kandesartan i amlodypina

Candesartan+amlodipine: Camlocor (Krka) za-
wierający 16 mg kandesartanu i 10 mg amlody-
piny to rozszerzenie względem zarejestrowanych 
wcześniej 2 innych zestawień dawek. Zareje-
strowano 4 marki leków o podanym składzie. Do 
sprzedaży wprowadzono 2 marki: od stycznia 2015 
Caramlo (Zentiva) i od września 2016 Candezek 
Combi (Adamed). Nie pojawiły się jeszcze na ryn-
ku: Amlopres (Sandoz) i Camlocor (Krka).

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I HORMONY 
PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające 
na czynność układu płciowego; G03A - Hor-
monalne środki antykoncepcyjne działające 
ogólnie;
G03AA – Progestogeny i estrogeny, preparaty 
jednofazowe; G03AA07 – Lewonorgestrel 
i etinylestradiol

Levonorgestrel+ethinylestradiol: Levomine midi 
(Sun-Farm) to rozszerzenie względem wprowa-
dzonych wcześniej środków Levomine i Levomine 
mini. Zarejestrowano 6 marek jednofazowego ze-
stawienia wymienionych środków antykoncepcyj-
nych o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 6 
marek: Microgynon 21 (Bayer), Rigevidon (Gedeon 
Richter), Stediril 30 (Pfizer), od października 2011 

Levomine (Sun-Farm), od listopada 2015 Orlifique 
(Polpharma), od czerwca 2017 Leverette (Exel-
tis) i od lutego 2018 Levomine mini (Sun-Farm).
Nie pojawił się jeszcze na rynku preparat Leverette 
mini (Exeltis).
Środki zawierające etinylestradiol + lewonorgestrel 
w dawkach 0,03 mg + 0,15 mg to: Leverette, Levo-
mine, Microgynon 21, Rigevidon, Stediril 30.
Środki zawierające etinylestradiol + lewonorgestrel 
w dawkach 0,02 mg + 0,1 mg to: Leverette mini, 
Levomine mini, Orlifique.
Środek zawierający etinylestradiol + lewonorgestrel 
w dawkach 0,03 mg + 0,125 mg to: Levomine midi.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Erlibelle (Teva), 
Smilla (Gedeon Richter Polska).

G03AC – Progestogeny
Drospirenone: Slinda (Exeltis) to 1. zarejestro-
wana marka drospirenonu (nie licząc produktów 
złożonych).

G03AD – Środki antykoncepcyjne do stoso-
wania w nagłych przypadkach

Levonorgestrel: Halyone (Leon Farma) w dawce 
1500 mcg to 4. zarejestrowana w tej klasie marka 
środków z lewonorgestrelem, odpowiednik wpro-
wadzonego do sprzedaży preparatu Escapelle 
(Gedeon Richter). Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty Empil (Egis) i Ramonna (Gedeon Richter 
Polska).
Skreślono z Rejestru środki w dawce 750 mcg: 
Norlevo (HRA Pharma) i Postinor-Duo (Gedeon 
Richter; środek był obecny na rynku). 

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

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

Posaconazole: Posaconazole Zentiva i Ossmiq 
(Sandoz) to odpowiednio 10. i 11. 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 
Glenmark, Posaconazole MSN (Vivanta Generics), 
Posaconazole Mylan, Posaconazole Sandoz, Po-
saconazole Stada.

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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►
L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 

I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 
ODPORNOŚCIOWY

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

Sunitinib: Sunitynib Mylan to 5. zarejestrowana 
marka sunitynibu. Do sprzedaży wprowadzono lek 
oryginalny Sutent (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Sunitinib Alvogen, Sunitinib Sandoz i Su-
nitinib Teva.

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03B 
– Środki zwiotczające mięśnie działające 
ośrodkowo; M03BX – Inne środki działające 
ośrodkowo

Baclofen: Baclofen Sintetica to 3. zarejestrowana 
marka baklofenu. Do sprzedaży wprowadzono 2 
marki: doustny Baclofen Polpharma i iniekcyjny 
Lioresal Intrathecal (Novartis).

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02C – Prepara-
ty przeciwmigrenowe; N02CC – Selektywni 
agoniści serotoniny (5HT1)

Rizatriptan: Migratrip (Angelini) w nowej postaci 
jednodawkowego żelu doustnego to 2. zarejestro-
wana marka ryzatryptanu. Na rynek wprowadzono 
lek oryginalny Maxalt i Maxalt RPD (Merck Sharp 
& Dohme).

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX – Inne 
leki neuroleptyczne

Aripiprazole: Abilium (Polfa Tarchomin) to 26. zare-
jestrowana marka arypiprazolu. Do sprzedaży wpro-
wadzono 21 marek: Abilify (Otsuka; lek oryginalny) 
w postaci iniekcji o standardowym uwalnianiu oraz 
postaci doustnych, od września 2014 Abilify Main-
tena w postaci iniekcji o przedłużonym uwalnianiu, 
od kwietnia 2015 Aryzalera (Krka), od sierpnia 
2015 Aribit (Medana Pharma), od września 2015 
Apra (Adamed), od października 2015 Aripiprazole 
Sandoz, Aripiprazole SymPhar, Arypiprazol Glen-
mark i Asduter (Vipharm), od grudnia 2015 Aripilek 
(Lekam), od stycznia 2016 Aripiprazole Zentiva, 
Explemed i Explemed Rapid (Proterapia), od kwiet-

nia 2016 Aripiprazole Accord (Accord Healthcare) 
i Lemilvo (Accord Healthcare), od czerwca 2016 Ari-
cogan (G.L. Pharma), Aripiprazole +Pharma i Arip-
san (Pro.Med.CS), od sierpnia 2016 Aripiprazole 
Stada, od października 2016 Aribit ODT (Medana 
Pharma), od grudnia 2016 Apra-Swift (Adamed), od 
lutego 2017 Apra (Adamed), od lipca 2017 Aripipra-
zole Mylan Pharma (lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Aripiprazole Pharmathen) i Aripiprazole 
NeuroPharma (neuraxpharm), od sierpnia 2018 Ari-
piprazole Apotex (lek w postaci tabletek ulegających 
rozpadowi w jamie ustnej zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Aripiprazole Genthon) i od sierpnia 2019 
Apiprax (Axxon).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Aripiprazole 
Eignapharma, Aripiprazole Orion, Lazurex (Polp-
harma), Ripizol (Polfarmex).

Ostatnio skreślono z Rejestru: Aripiprazole Neu-
raxpharm (Neuraxpharm Bohemia), Preheftari 
(Bioton; lek był obecny na rynku od grudnia 2016).

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

Melatonin: Melatonina Pharma Nord i Sental (JOK) 
to odpowiednio 5. i 6. zarejestrowana marka pro-
duktu leczniczego zawierającego melatoninę.
Do sprzedaży wprowadzono:
- 2 leki bezreceptowe wskazane jako środek po-

mocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czu-
wania np. związanych ze zmianą stref czasowych 
lub w związku z pracą zmianową, a także jako 
środek ułatwiający regulację zaburzeń dobowego 
rytmu snu i czuwania u pacjentów niewidomych: 
Melatonina LEK-AM i od listopada 2019 Melabio-
rytm (Aflofarm; preparat wprowadzony pierwotnie 
pod nazwą Melatonina Medicplast, a następnie od 
maja 2011 pod nazwą Tonasen);

- 1 lek receptowy wskazany jako monoterapia 
w krótkotrwałym leczeniu pierwotnej bezsenności, 
charakteryzującej się niską jakością snu, u pacjen-
tów w wieku 55 lat lub starszych: od sierpnia 2008 
Circadin (RAD Neurim Pharmaceuticals) o przedłu-
żonym uwalnianiu w dawce 2 mg.
Nie pojawił się jeszcze na rynku Slenyto (RAD 
Neurim Pharmaceuticals) wskazany w leczeniu 
bezsenności u dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat 

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ang. Autism 
Spectrum Disorder, ASD) i (lub) zespołem Smith-
-Magenis, gdy środki zapewniające higienę snu 
okazały się nieskuteczne.

V – PREPARATY RÓŻNE
V01/V01A – Alergeny; V01AA – Wyciągi 
alergenów

Allergenicum: Itulazax (Alk-Abello) to lek doustny 
zawierający standaryzowany wyciąg alergenowy 
z pyłku brzozy białej (Betula verrucosa).
Na rynek wprowadzono preparaty doustne zawiera-
jące mieszanki alergenów pochodzenia roślinnego: 
Perosall (Biomed Kraków) i od lutego 2011 Oralair 
(Stallergenes). Od października 2011 został wpro-
wadzony doustny Grazax (Alk-Abello) zawierający 
wyciąg alergenowy z pyłku tymotki łąkowej (Phle-
um pratense), a od marca 2017 preparat Acarizax 
(Alk-Abello) zawierający standaryzowany wyciąg 
alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatopha-

goides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae. 
Do obrotu zostało wprowadzonych 7 preparatów 
w postaci zawiesiny do wstrzykiwań podskórnych, 
zawierających pojedyncze lub mieszane wyciągi 
alergenowe pochodzenia zwierzęcego lub roślinne-
go, w tym wyciągi z traw: Allergovit (Allergopharma), 
Alutard SQ (Alk-Abello), Catalet T (Biomed Kraków), 
Novo-Helisen Depot (Allergopharma), Phostal 
(Stallergenes), Pollinex+Rye i Pollinex Tree (Allergy 
Therapeutics) oraz Purethal (Hal Allergy). ■

2020-01-29
Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC 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: “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

Grudzień 2019
W grudniu 2019 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej 
wydała 6 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczni-
czych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 3 nowych 
substancji czynnych (delafloksacyna, romosozumab, upadacytynib) oraz 
3 substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie, w tym 1 substancji 
w nowym wskazaniu (esketamina) i 1 substancji o nowej drodze poda-
nia (glukagon). Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej 
z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, 
pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Pro-
duktów Leczniczych (https://www.ema.europa.eu).

H – LEKI HORMONALNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE, Z WYŁĄCZENIEM HORMONÓW 

PŁCIOWYCH I INSULIN
H04 – Hormony trzustki; H04A/H04AA – Hor-
mony glikogenolityczne

Glucagon: Baqsimi (Eli Lilly) w postaci proszku do 
nosa jest wskazany w leczeniu ciężkiej hipoglike-
mii u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 4 lat 
i starszych, z cukrzycą. Glukagon w postaci prosz-
ku do nosa podaje się do jednego nozdrza. Glu-
kagon jest w sposób bierny wchłaniany poprzez 
błonę śluzową nosa. Po przyjęciu dawki nie jest 
konieczne wykonanie głębokiego wdechu.
Glukagon powoduje zwiększenie stężenia glukozy 
we krwi poprzez aktywację receptorów glukagonu 
w wątrobie, w wyniku czego dochodzi do pobudze-
nia rozkładu glikogenu i uwolnienia glukozy z wą-
troby. Działanie glukagonu polegające na przeciw-
działaniu hipoglikemii wymaga obecności zapasów 
glikogenu w wątrobie.

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

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

Delafloxacin: Quofenix (Menarini) jest wskazany 
do stosowania w leczeniu ostrych bakteryjnych za-
każeń skóry i tkanek miękkich (ang. acute bacterial 

skin and skin structure infections, ABSSSI) u doro-
słych tylko w przypadkach, gdy stosowanie innych 
leków przeciwbakteryjnych powszechnie zaleca-
nych w początkowym leczeniu tych zakażeń jest 
uważane za niewłaściwe.
Delafloksacyna hamuje bakteryjną topoizomerazę 
typu IV i gyrazę DNA (topoizomerazę II), enzymy 
niezbędne do replikacji, transkrypcji, naprawy i re-
kombinacji bakteryjnego DNA.
Oporność na fluorochinolony, w tym na delafloksa-
cynę, może się rozwinąć w wyniku mutacji w okre-
ślonych regionach genów kodujących bakteryjne 
enzymy docelowe, topoizomerazę IV i gyrazę DNA, 
określanych jako regiony determinujące oporność 
na chinolony (ang. Quinolone-Resistance Deter-
mining Regions, QRDRs) lub w wyniku innych 
mechanizmów oporności, takich jak mechanizm 
aktywnego usuwania z komórki. Można zaobser-
wować zjawisko krzyżowej oporności między de-
lafloksacyną a innymi fluorochinolonami, chociaż 
niektóre izolaty oporne na inne fluorochinolony 
mogą pozostawać wrażliwe na delafloksacynę.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY
L03/L03A – Środki pobudzające układ od-
pornościowy; L03AA – Czynniki pobudzające 
wzrost kolonii komórkowych ►

Pegfilgrastim: Pegfilgrastim Mundipharma to 8. 
zarejestrowana marka pegfilgrastymu. Do sprze-
daży wprowadzono 4 marki: Neulasta (Amgen; lek 
oryginalny), od października 2018 Pelgraz (Accord 
Healthcare), od kwietnia 2019 Ziextenzo (Sandoz) 
i od lipca 2019 Pelmeg (Mundipharma).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Fulphila (Mylan), 
Grasustek (Juta), Udenyca (ERA Consulting).

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornoś-
ciowy; L04AA – Selektywne leki hamujące 
układ odpornościowy

Upadacitinib: Rinvoq (AbbVie) jest wskazany 
w leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia 
stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego 
u dorosłych pacjentów, u których odpowiedź na je-
den lub więcej leków modyfikujących przebieg cho-
roby (ang. disease-modifying anti-rheumatic drugs, 
DMARDs) jest niewystarczająca lub którzy nie tole-
rują takiego leczenia. Rinvoq może być stosowany 
w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem.
Kinazy janusowe (JAK; od ang. Janus kinases; 
pierwotnie od ang. Just another kinase) są we-
wnątrzkomórkowymi enzymami, które przekazują 
sygnały dla cytokin i czynników wzrostu biorących 
udział w szerokim spektrum procesów komórko-
wych, w tym odpowiedziach zapalnych, hemato-
poezie i nadzorze immunologicznym. Rodzina en-
zymów JAK składa się z czterech enzymów: JAK1, 
JAK2, JAK3 i TYK2, które działając w parach fosfo-
rylują i aktywują przekaźniki sygnału i aktywatory 
transkrypcji (białka STAT, ang. Signals tranducers 
and activator of transcription). Reakcja fosforylacji 
moduluje ekspresję genów i funkcjonowanie ko-
mórki. JAK1 odgrywa ważną rolę w przekazywaniu 
sygnałów dla cytokin prozapalnych, JAK2 odgrywa 
ważną rolę w dojrzewaniu czerwonych krwinek, 
a sygnały przekazywane przez JAK3 odgrywają 
rolę w nadzorze immunologicznym i funkcjonowa-
niu limfocytów. Upadacytynib jest wybiórczym i od-
wracalnym inhibitorem JAK. W testach na komór-
kach ludzkich upadacytynib preferencyjnie hamuje 
przekazywanie sygnałów przez JAK1 lub JAK1/3 
z selektywnością funkcjonalną w stosunku do re-
ceptorów cytokin, które sygnalizują za pośredni-
ctwem par JAK2.

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M05 – Leki stosowane w chorobach kości; 
M05B – Leki wpływające na strukturę i mine-
ralizację kości; M05BX – Inne leki wpływają-
ce na strukturę i mineralizację kości

Romosozumab: Evenity (UCB) jest wskazany do 
stosowania w leczeniu ciężkiej osteoporozy u ko-
biet po menopauzie z wysokim ryzykiem występo-
wania złamań.
Romosozumab to humanizowane przeciwciało 
monoklonalne IgG2 wytwarzane przy użyciu tech-
nologii rekombinacji DNA w komórkach jajnika 
chomika chińskiego (CHO). Romosozumab wiąże 
i hamuje aktywność sklerostyny, wzmagając w ten 
sposób proces kościotworzenia w związku z akty-
wowaniem komórek wyściółki kości, wzmagając 
wytwarzanie macierzy międzykomórkowej kości 
przez osteoblasty i rekrutowanie komórek osteo-
progenitorowych. Ponadto romosozumab zmienia 
ekspresję mediatorów tworzenia osteoklastów, 
zmniejszając w ten sposób resorpcję kości. Re-
zultatem tego podwójnego efektu procesu kościo-
tworzenia i zmniejszania resorpcji kości jest szybki 
wzrost w masie kości beleczkowatych i korowych 
oraz poprawa struktury i wytrzymałości kości.

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

Esketamine: Spravato (Janssen-Cilag) w skoja-
rzeniu z selektywnym inhibitorem wychwytu zwrot-
nego serotoniny lub inhibitorem wychwytu zwrotne-
go serotoniny i noradrenaliny (SSRI lub SNRI) jest 
wskazany do leczenia osób dorosłych z opornym 
na leczenie dużym zaburzeniem depresyjnym, 
którzy nie zareagowali na co najmniej dwie różne 
terapie lekami przeciwdepresyjnymi w obecnym 
epizodzie depresyjnym o nasileniu umiarkowanym 
do ciężkiego.
Esketamina jest enancjomerem S-racemicznej ke-
taminy. Jest nieselektywnym, niekonkurencyjnym 
antagonistą receptora N-metylo-D-asparaginianu 
(NMDA), jonotropowego receptora glutaminianu. 
Dzięki antagonizmowi receptora NMDA, esketa-
mina powoduje przejściowy wzrost uwalniania glu-
taminianu, co prowadzi do zwiększenia stymulacji 

https://www.ema.europa.eu
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►
receptora kwasu α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-
izoksazolopropionowego (AMPAR), a następnie 
do zwiększenia sygnalizacji neurotroficznej, co 
może przyczynić się do przywrócenia funkcji sy-
naptycznej w obszarach mózgu odpowiedzialnych 
za regulację nastroju i zachowań emocjonalnych. 
Przywrócenie neurotransmisji dopaminergicznej 
w obszarach mózgu zaangażowanych w nagrodę 
i motywację oraz zmniejszenie stymulacji obsza-
rów mózgu odpowiedzialnych za anhedonię może 
przyczynić się do szybkiej odpowiedzi.

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europej-
skiej:
•	 decyzja z 5 XII 2019 dotycząca wycofania od 

1 III 2020, na wniosek posiadacza (Swedish 
Orphan Biovitrum) z 14 XI 2019, pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 
stosowanego u ludzi Xiapex, zarejestrowane-
go 28 II 2011 – substancja czynna: collage-
nase Clostridium histolyticum, klasa: M09AB;

•	 decyzja z 16 XII 2019 dotycząca wycofania, na 
wniosek posiadacza (Bayer) z 18 XI 2019, po-
zwolenia na dopuszczenie do obrotu produk-
tu leczniczego stosowanego u ludzi Helixate 
NexGen, zarejestrowanego 4 VIII 2000 – sub-
stancja czynna: coagulation factor VIII: octo-
cog alfa, klasa: B02BD;

•	 decyzja z 17 XII 2019 dotycząca wycofania, na 
wniosek posiadacza (Fresenius Kabi) z 26 XI 
2019, pozwolenia na dopuszczenie do obro-
tu produktu leczniczego stosowanego u ludzi 
Kromeya, zarejestrowanego 2 IV 2019 – sub-
stancja czynna: adalimumab, klasa: L04AB. ■

2020-01-25
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 Reg-
ister 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 

– Grudzień 2019
W grudniu 2019 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 17 nowych marek 

produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 

(marka)
Podmiot 

odpowiedzialny
Obszar i data 

1. rejestracji/zmiany

A07DA Loperamide Loperamide 
Aurovitas Aurovitas PL 02.2019

A10AD06 Insulin degludec + insulin 
aspart Ryzodeg Novo Nordisk UE 01.2013

A10BJ Semaglutide Ozempic Novo Nordisk UE 02.2018

Ponadto w grudniu 2019 r. wprowadzono do 
sprzedaży 3 nowe wersje marek już obecnych na 
rynku:
•	 B05XA30, minerals, Nutryelt Pediatric 

(Aguettant), PL 06.2017;
•	 C07AB, esmolol, Esmocard Lyo (Orpha-Dev-

el), PL 03.2011;
•	 R05CB, erdosteine, Erdomed Muko (Angelini), 

PL 03.2007 Ermedag, zm. 08.2007 Erdomed*, 
zm. 05.2018 Erdomed Muko.

A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM

A07 – Leki przeciwbiegunkowe, leki o działaniu 
przeciwzapalnym/przeciwzakaźnym stoso-

wane w chorobach jelit; A07D/A07DA – Leki 
hamujące perystaltykę jelit

A10 – Leki stosowane w cukrzycy;
A10A – Insuliny i analogi insuliny; A10AD 
– Insuliny i analogi insuliny do wstrzyknięć, 
o pośrednim i długim czasie działania w połą-
czeniu z krótko działającymi; A10AD06 – In-
sulina degludec i insulina aspart
A10B – Leki obniżające poziom glukozy we 
krwi, z wyłączeniem insulin; A10BJ – Analogi 
glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1)

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY

B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; B05X – 

D11AX Minoxidil DX2LEK Aflofarm PL 09.2019

G03DB Dienogest Diemono Sun-Farm PL 05.2019

G04BD Solifenacin Silamil Ranbaxy PL 07.2017

G04BD Solifenacin Soreca Recordati

PL 05.2018 
Solifenacin Lesvi, 
zm. 08.2019 
Soreca

G04BE Sildenafil Sildenafil 
Aurovitas Aurovitas PL 07.2017

L01XC Rituximab Riximyo Sandoz UE 06.2017

L01XE Lorlatinib Lorviqua Pfizer UE 05.2019

L01XX Bortezomib Bortezomib Sun Sun 
Pharmaceuticals UE 07.2016

L04AC Tildrakizumab Ilumetri Almirall UE 09.2018

L04AX Methotrexate Jylamvo Therakind UE 03.2017

N03AX Perampanel Fycompa Eisai UE 07.2012

N03AX Pregabalin Tabagine Ranbaxy PL 12.2018

N06BA Atomoxetine Konaten Glenmark PL 01.2019

S01ED51 Timolol + travoprost Travoprost + 
Timolol Genoptim Synoptis PL 10.2017

*preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

►
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►
Dożylne roztwory dodatkowe; B05XA – Roz-
twory elektrolitów; B05XA30 – Połączenia 
elektrolitów

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY

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

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII

D11/D11A – Inne preparaty dermatologiczne; 
D11AX – Różne preparaty dermatologiczne

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY  
I HORMONY PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na 
czynność układu płciowego; G03D – Proge-
stogeny; G03DB – Pochodne pregnadienu

G04/G04B – Leki urologiczne;
G04BD – Leki stosowane w częstomoczu 
i nietrzymaniu moczu
G04BE – Preparaty stosowane w zaburze-
niach erekcji (uwaga: Sildenafil Aurovitas jest 
wskazany do stosowania u pacjentów z tętni-
czym nadciśnieniem płucnym w celu popra-
wy wydolności wysiłkowej)

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I WPŁY-
WAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki 
przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy;
L04AC – Inhibitory interleukiny
L04AX – Inne leki hamujące układ odpornoś-
ciowy

N – UKŁAD NERWOWY

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX – 
Inne leki przeciwpadaczkowe

N06 – Psychoanaleptyki; N06B – Leki psychosty-
mulujące, stosowane w zespole nadpobud-
liwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
(ADHD) i nootropowe; N06BA – Sympatyko-
mimetyki działające ośrodkowo

R – UKŁAD ODDECHOWY

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

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW

S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki prze-
ciw jaskrze i zwężające źrenice; S01ED – 
Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; 
S01ED51 – Timolol w połączeniach

2020-01-25

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.

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

Pytanie ❶: Uważa się, że w przypadku przyj-
mowania 8 i więcej leków ryzyko wystą-
pienia interakcji zwiększa się o:

A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%

Prawidłowa odpowiedź: D. Obserwacje wskazują, że ryzy-
ko działań niepożądanych przy zażywaniu 2 leków rośnie 
o 5,6%, 5 leków – o 50%, 8 i więcej – o 100%.

Pytanie ❷: Polifarmakoterapia jest to:

A. leczenie skutków ubocznych jednego leku ko-
lejnymi preparatami

B. właściwe postępowanie terapeutyczne, pole-
gające na świadomym, bezpiecznym i skutecz-
nym leczeniu pacjenta co najmniej pięcioma 
lekami

C. łączenie leków na receptę z wywołującymi in-
terakcje lekami bez recepty 

D. nieracjonalne i szkodliwe stosowanie wielu 
leków równocześnie

Prawidłowa odpowiedź: B. Przewaga stosowania poli-
terapii nad monoterapią wynika z wykorzystania od-
miennych mechanizmów działania leków, co pozwala 
na zastosowanie niższych dawek i ograniczenie działań 
niepożądanych. Nieracjonalne i szkodliwe stosowanie 
wielu leków równocześnie określane jest polipragmazją.

Pytanie ❸: Rozwiązaniem problemu nadmier-
nego i nieprawidłowego stosowania leków 
u osób starszych może być:

A. opieka farmaceutyczna
B. stosowanie kryteriów Beersa
C. wykorzystanie algorytmu GPGP
D. wszystkie wymienione

Prawidłowa odpowiedź: D. Najszerzej wykorzystywane są 
kryteria Beersa, opublikowane w kilku kolejnych wersjach 
w Stanach Zjednoczonych przez Beers’a i wsp. na podsta-
wie analiz farmakoterapii pacjentów w wieku podeszłym 
prowadzonych w USA w oparciu o rekomendacje panelu 
ekspertów.

Pytanie ❹: Objętość dystrybucji wynosząca 
100 litrów mówi o tym, że:

A. lek znajduje się we krwi
B. lek przenika do komórek
C. lek znajduje się we wszystkich płynach orga-

nizmu
D. lek kumuluje się

Prawidłowa odpowiedź: D. Objętość dystrybucji mówi 
nam o stopniu rozmieszczeniu leku w poszczególnych 
częściach organizmu. Bardzo duża objętość dystrybucji 
wskazuje na zdolność leku do kumulacji w tkankach.

Pytanie ❺:  Idea postu przerywanego opiera 
się na tym, że:

A. o wiele łatwiej jest spalić tłuszcz na czczo, 
ponieważ poziom insuliny jest wówczas niski

B. stosując okno żywieniowe przyjmujemy mniej-
szą liczbę kalorii

C. doprowadzamy do przejściowej hiperglikemii, 
co długofalowo zmniejsza łaknienie

D. po okresie głodu spożywamy mniej tłuszczów 
i węglowodanów

Prawidłowa odpowiedź: A. Kiedy jesteśmy najedzeni, 
bardzo trudno jest spalić tłuszcz, ponieważ poziom 
insuliny jest wysoki. Po upływie tego czasu organizm 
przechodzi w stan „postabsorpcyjny”, w trakcie którego 
nie przetwarza posiłku.
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Pytanie ❻: Habituacja szumów usznych po-
lega na:

A. podawaniu leków usprawniających przepływ 
krwi w ślimaku

B. uwrażliwieniu mózgu na bodźce dźwiękowe 
C. konsultacjach terapeutycznych i terapii dźwię-

kiem 
D. zabiegu chirurgicznym zmieniającym szlak 

sygnałów dźwiękowych
Prawidłowa odpowiedź: C. Habituacja szumów opiera się 
terapii dźwiękiem, w trakcie której mózg przyzwyczaja 
się do powtarzającego się w czasie bodźca i przestaje go 
dostrzegać. Celem terapii jest uświadomienie pacjentowi 
przyczyny problemu, a następnie zniwelowanie związa-
nych z nim doznań.

Pytanie ❼: W Polsce obecnie bez recepty moż-
na kupić preparaty do nosa zawierające 
następujący steryd:

A. cyklezonid
B. furoinian mometazonu
C. budesonid
D. dipropionian beklometazonu

Prawidłowa odpowiedź:  B. Od niedawna można pacjenci 
mogą nabyć bez recepty aerozole do nosa zawierające 
50 μg/dawkę furoinianu mometazonu.

Pytanie ❽: O zachowaniu asertywnym mówi-
my wówczas, gdy:

A. reprezentujemy własne interesy z uwzględnie-
niem potrzeb drugiej osoby

B. zawsze postępujemy tak, aby nie skrzywdzić 
innych

C. zawsze udaje nam się postawić na swoim
D. ulegamy prośbom innych, jeśli mamy wobec 

nich zobowiązania

Prawidłowa odpowiedź: A. Zachowanie asertywne to 
umiejętność, dzięki której człowiek otwarcie wyraża 
swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, 
wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i 
nie lekceważąc przy tym rozmówców.

Pytanie ❾: Post przerywany polega na:

A. zachowaniu ścisłego postu jeden dzień w ty-
godniu

B. stosowaniu strategii 16/8, w której poszczenie 
obejmuje 16 godzin dziennie

C. stosowaniu określonej diety przez 3 tygodnie 
w miesiącu

D. głodówkach przerywanych co kilkadziesiąt 
godzin obfitym posiłkiem

Prawidłowa odpowiedź: B. Znanych jest wiele wersji IF. 
Podstawową i najbardziej znaną  jest strategia 16/8 w 
której poszczenie obejmuje 16 godzin dziennie. Kolejne 
8 godzin to czas na jedzenie, czyli okno żywieniowe, 
które należy dostosować do zapotrzebowania swojego 
organizmu.

Pytanie ❿: Zwiększone ryzyko zakażeń Clo-
stridium difficile, osteoporozy i złamań to 
możliwe skutki uboczne długotrwałej ku-
racji:  

A. lekami moczopędnymi
B. trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyj-

nymi 
C. niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
D. inhibitorami pompy protonowej

Prawidłowa odpowiedź: D. W razie przewlekłego sto-
sowania IPP może pojawić się problem infekcji bakte-
ryjnych – zarówno przewodu pokarmowego, jak i dróg 
oddechowych. Zmiany kwasowości soku żołądkowego 
mogą mieć także znaczenia dla wchłaniania niektórych 
witamin i minerałów. Może wystąpić hipomagnezemia, 
zmniejszone wchłanianie witaminy B12, rośnie także ry-
zyko złamań kości.

Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

Noworoczny Koncert Aptekarzy 2020 

Zdjęcia Rafał Suder.
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