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O D  r e d a k c j i

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej 
otwiera artykuł mgr farm. Karoliny Wotlińskiej-Pełki, która podejmuje temat nie-
specyficznych efektów szczepień ochronnych.

Skąd czerpać wiarygodne informacje na temat kosmetyków? Jak farmaceuci mogą 
poszerzać swoją wiedzę dotyczącą kosmetyków i kosmetologii? Na te pytania odpo-
wiada mgr farm. Jolanta Maciejewska.

Jedną z najważniejszych przyczyn nieskuteczności leczenia jest nieprzestrzeganie 
przez pacjenta zaleceń terapeutycznych. Mgr farm. Aleksandra Mroczkowska przy-
gląda się czynnikom decydującym o niestosowaniu się do wskazań.

Zapraszamy do lektury wszystkich artykułów!

Michał Gondek
redaktor naczelny

dr hab. n. farm. Tomasz Baj
mgr farm. Olga Sierpniowska
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N i e s p e c y f i c z n e  e f e k t y 
s z c z e p i e ń  o c h r o n n y c h

S P I S  t r e ś c i

0 7

mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka

1 3 Ź r ó d ł a  w i e d z y 
o  k o s m e t y k a c h

mgr farm. Jolanta Maciejewska

K w a r ta l n y  p r z e g l ą d 
w i a d o m o ś c i  z  E D Q M . 
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1 8

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

2 3 N o n - a d h e r e n c e , 
c z y l i  d l a c z e g o  p a c j e n c i 
n i e  c h c ą  s t o s o w a ć  l e k ó w ?

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska
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3 6 O  r e c e p t u r z e  n a  D z i e ń  M at k i , 
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c e u t k a  w i e d z i e ć  p o w i n n a

mgr farm. Barbara Pandyra-Kowalska

mgr farm. Joanna Bilek

redakcja Aptekarza Polskiego

P a n o r a m a  s a m o r z ą d u

4 4 t e s t  w i e d z y

redakcja Aptekarza Polskiego
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Niespecyficzne efekty 
szczepień ochronnych

Czym jest szczepionka? Poszukując prostej def inicji,  można 
znaleźć taką, która mówi, że jest to lek wywołujący imitację 
infekcji,  co pobudza odporność człowieka na określoną cho -

robę i  chroni przed zachorowaniem na nią w przyszłości.

0 7

Jednozdaniowa odpowiedź kieruje nas 
bezpośrednio w stronę ogólnego prze-
konania, że szczepienia wykazują efekt 
specyficzny, ukierunkowany na wybrany 
patogen. Jednak już od kilkudziesięciu 
lat naukowcy zauważają heterologicz-
ną aktywność szczepień, a pandemia  
COVID-19 dała im doskonałe pole do 
obserwacji w tym zakresie.

Główny badacz, Laith Jamal Abu-
-Raddad, epidemiolog z Weill Cornell 
Medicine-Katar stwierdził, że osoby 
szczepione miały o 30% mniejsze praw-
dopodobieństwo uzyskania dodatniego 
testu PCR w kierunku COVID-19 i o 89% 
mniejsze prawdopodobieństwo cięż-
kiego przebiegu w wypadku zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2. Wyniki badania 
szybko znalazły się w prasie naukowej, 
a magazyn Nature „rozpisywał się”  
o kolejnym doniesieniu na temat wytre-
nowanej odporności. 

Wcześniej, bo 25 października 2021 
roku ukazała się praca Priya A. Debisa-
rum opisująca wpływ szczepienia prze-
ciw grypie wśród holenderskich medy-
ków. Naukowcy stwierdzili, że osoby 
zaszczepione przeciwko grypie miały  
o 37% i o 49% mniejsze ryzyko zakażenia 
COVID-19 w zależności od ocenianej fali 
pandemii.

Heterologiczne skutki 
szczepień przeciwko grypie

10 maja 2022 roku w serwisie medRxiv 
opublikowano wyniki obserwacji wpły-
wu szczepienia przeciw grypie na zapa-
dalność na COVID-19. Badanie objęło 
30774 pracowników opieki zdrowotnej 
w Katarze, a oceniano wpływ szczepie-
nia pod koniec 2020 roku szczepionką 
czterowalentną. 
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Czym jest wytrenowana odporność?

Czym jest pamięć immunologiczna?

Badania dr Elaine Fuchs

s z c z e p i e n i a  o c h r o n n e

Badania holenderskie dały głębszy wgląd w czynniki, jakie 
mogły wpływać na tak spektakularne rezultaty. Okazało się,  
że szczepienie indukowało zmiany w komórkach limfoidalnych 
i szpikowych, najbardziej widoczne w monocytach CD14+ oraz 
wywołało u badanych długoterminowe przeprogramowanie 
transkrypcji i aktywności genetycznej w obrębie nieswoiste-
go układu odpornościowego. Monocyty, makrofagi, komórki 
tuczne, komórki NK (natural killer), komórki limfoidalne i gra-
nulocyty uzyskały dzięki niemu możliwość wytworzenia szyb-
szej i efektywniejszej odpowiedzi immunologicznej.

Odporność wytrenowana jest mniej specyficzna i krótsza niż 
pamięć adaptacyjna, jednak obie spełniają tę samą funkcję. 
Dają szybką i silną reakcję na patogeny i zwiększają szanse 
gospodarza na przeżycie. Wytrenowana odporność powstaje 
pod wpływem czynników endogennych takich jak toczący się 
proces zapalny lub egzogennych, do których zaliczamy szcze-
pionki. Trzeba też pamiętać, że tak jak proces autoimmunolo-
giczny, wytrenowana odporność nie zawsze jest korzystna dla 
organizmu.

W jakim mechanizmie szczepionka przeciwko 
grypie może chronić przed inną chorobą?

Dokładniejsze wyjaśnienie zmian epigenetycznych wywoła-
nych szczepieniem przeciw grypie pokazuje publikacja Floria-
na Wimmers’a z 26 maja 2021 roku. Badacze ocenili wpływ 
preparatów trój- i czterowalentnych, a także szczepionki  
z adiuwantem ASO3.

Ustalono, że po 6. tygodniach od szczepienia, pacjenci wyka-
zywali zwiększoną odporność wobec wirusów Zika i Denga. 
Oceniane preparaty miały wpływ na czynniki transkrypcyjne 
FOS-JUN, które nadzorują aktywność chromatyny w reakcji na 
stan zapalny. Szczepienie pozostawiało czynnik JUN „na poste-
runku” w obrębie „otwartych” regionów chromatyny. To po-
zwalało na szybszą i efektywniejszą odpowiedź nieswoistego 
układu odpornościowego.

Pamięć immunologiczna to nabyta kompetencja swoistego 
układu odpornościowego. Rozumiemy ją jako proces, który 
pozwala na wytworzenie selektywnie reagujących przeciwciał 
i przypisujemy działaniu wyspecjalizowanych komórek - lim-
focytów T i B.

Przyzwyczailiśmy się też postrzegać nieswoisty układ immu-
nologiczny jako nieselektywny i niezdolny do zapamiętywania 
patogenów. Warto jednak wspomnieć tutaj, że rośliny i bez-
kręgowce pozbawione wyspecjalizowanej odpowiedzi immu-
noglobulin potrafią szybciej dezaktywować intruzów przy ko-
lejnym kontakcie.

Nieswoiste korzyści płynące ze szczepień zdefiniowały hipote-
zę wytrenowanej odporności, a ostatnie badania potrafią ją 
już udowodnić i wytłumaczyć. Spojrzenie naukowców na nie-
swoisty układ odpornościowy zaczęło się zmieniać…

Odpowiedź wytrenowana dotyczy większej liczby komórek  
i jest krótsza, ale ma szerszy zakres. W 2017 roku laborato-
rium dr Elaine Fuchs opublikowało wyniki, które pokazały,  
że skóra myszy, która uległa uszkodzeniu, goi się 2,5 razy szyb-
ciej przy ponownym urazie.

Dr Elaine Fuchs bada biologię tkanek na wielu poziomach  
- od komórek macierzystych i sygnałów, które je kontrolują, po 
programy epigenetyczne, transkrypcyjne i translacyjne, które 
utrzymują zaaranżowaną równowagę wzrostu tkanek.

Prace poprzedzające publikację z 2017 roku zidentyfikowały 
zmiany epigenetyczne w genomie komórek skóry, które przy-
spieszały proces gojenia przy ponownym uszkodzeniu. Jednak 
dopiero 27 lipca 2021 roku dr Fuchs zidentyfikowała mecha-
nizm, który tłumaczy to zjawisko. Opisano zespół czynników 
transkrypcyjnych JUN-FOS, który po pierwotnym uszkodzeniu 
odgrywa rolę wspierającą kolejne gojenie. JUN pozostając 
w obrębie otwartych domen chromatyny szybciej rekrutuje 
czynnik FOS, co skraca czas reakcji na czynnik stresowy.

27 kwietnia 2022 roku opublikowano pracę Xiaofei Li opiera-
jącą się na ustaleniach dr Fuchs. Badacze przeszczepili szpik 
kostny myszy z indukowanym laboratoryjnie zapaleniem dzią-
seł. Udowodniono, że otrzymany szpik predysponował myszy-
-biorców do cięższych postaci indukowanych laboratoryjnie 
zapaleń stawów i chronił je przed onkogenezą.

Komórki pregnitorowe zapamiętywały profil stanu zapalnego, 
na jaki były narażone myszy-dawcy, wykazując zmiany epi-
genetyczne – między innymi gotowość czynnika transkrypcji 
JUN, co opisała w swojej pracy dr Fuchs. Dalsze badania ujaw-
niły również, że proces ten jest zależny od ścieżki sygnalizacyj-
nej interleukiny 1 (IL-1). Badacze sprawdzają również powią-
zania chorób przyzębia z ogólnym stanem zdrowia.

Jakie zmiany epigenetyczne wywołuje 
szczepienie przeciwko grypie?
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Heterologiczna aktywność szczepionki 
Bacillus Calmette-Guerin

Inicjatywa Optimmunize

s z c z e p i e n i a  o c h r o n n e A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 9  ( 1 6 7 e)

Tym samym pokazano, że neutrofile i makrofagi przeniosły 
„wytrenowaną odporność” na dawcę i udowodniono wystę-
powanie wrodzonej pamięci immunologicznej.

Brook we współpracownikami wskazali na istotną rolę po-
szczepiennego przeprogramowania neutrofili, Dias i inni po-
kazali, że szczepienie BCG ma wpływ na zmiany metabolizmu 
glukozy w cukrzycy typu I i prawdopodobny korzystny efekt  
w cukrzycy typu II, zaś heterologiczną aktywność Bacillus Cal-
mette-Guerin pokazano na podstawie obserwacji z Gwinei-
-Bissau:
• dwa kontrolowane badania wśród noworodków o małej 

masie urodzeniowej pokazały istotne zmniejszenie przy-
padków sepsy, gorączki i infekcji górnych dróg oddecho-
wych,

• metaanaliza trzech badań przeprowadzonych w Danii po-
kazała spadek śmiertelności o 38% w 28 dniu po szczepie-
niu i efekt utrzymujący się do 12 miesięcy po szczepieniu.

Dalsze badania pokazały, że spadek śmiertelności z powodu 
sepsy wśród zaszczepionych niemowląt sięga 50%, o ile matka 
była wcześniej szczepiona przeciw gruźlicy (24 grudnia 2021 
roku, F. Schaltz-Bucholzer, obserwacja 10598 noworodków).

Doniesienia o heterologicznej aktywności szczepionek BCG 
sięgają lat 70. XX wieku. W dobie pandemii i braku dostępnych 
szczepień celowanych, wykorzystanie potencjalnie ochronnej 
roli szczepionki Bacillus Calmette-Guerin wydawało się bardzo 
atrakcyjną opcją. Zespół skandynawskich naukowców z prze-
wodnią rolą profesor Christine Stabel Benn podjął wysiłki,  
by wprowadzić ideę szeroko zakrojonych szczepień personelu 
medycznego przeciw gruźlicy i zbadać ich wpływ na zapadal-
ność na COVID-19.

Wyselekcjonowanie szczepionki BCG było poprzedzone wielo-
letnimi badaniami obserwacyjnymi profesor Benn nad wpły-
wem szczepień na śmiertelność ogólną. W swoich obserwa-
cjach w Afryce, w Gwinei-Bissau, badaczka zidentyfikowała 
szczególnie korzystny wpływ szczepionek żywych takich jak 
BCG i szczepionka przeciw polio, która zmniejszyła śmiertel-
ność wśród zaszczepionych dzieci o 1/3. Ponieważ polio nie 
występowało w rejonie Gwinei-Bissau naukowcy doszli do 
wniosku, że wpływ ten nie jest związany z selektywną pamię-
cią immunologiczną przeciwko tej chorobie. Jednak uwaga 
badaczy skoncentrowała się na szczepionkach przeciwgruź-
liczych, których dostępność jest większa. Ustalenia profesor 
Benn i wspólne prace z profesorem F. Schaltzem-Bucholzerem 
zaowocowały inicjatywą Optimmunize.

Szczepionka BCG a szczepienie przeciwko 
krztuścowi

Pierwsza konferencja przedstawiająca wyniki badań w ra-
mach inicjatywy Optimmunize odbyła się w lutym 2020 roku  
w Wellcome Genome Campus w Hinxton niedaleko Cam-
bridge. Badacze przedstawili analizę historycznych danych 
szczepień noworodków w Szwecji w okresie 1927-1931 poka-
zujących istotny spadek śmiertelności po podaniu doustnym 
szczepionki BCG. Ustalono związek z niższą zapadalnością na 
infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci szczepionych.

Dwudziestoletni przegląd doniesień naukowych o szczepie-
niach BCG pokazał niespecyficzne obszary korzyści immuno-
logicznych, jakie z nich wynikają.

Odporność indukowana przez szczepienie BCG zwiększa od-
powiedź na szczepienie przeciw krztuścowi w populacji komó-
rek Th1 i B w dwa tygodnie po szczepieniu oraz zwiększa ak-
tywność specyficzną dla grypy po szczepieniu przeciw grypie  
(15 marca 2022 roku, F. Schaltz-Buchholzer).

Szczepienie BCG prowadziło do ochrony przed drobnoustro-
jami w modelach kontrolowanej infekcji takich jak żółta febra 
i malaria, przez wzrost aktywności prozapalnej monocytów.

Szczepionka przeciwgruźlicza 
a efekt przeciwnowotworowy

BCG może wywoływać także efekt przeciwnowotworowy wy-
korzystywany w leczeniu i zapobieganiu nowotworom złośli-
wym takim jak rak pęcherza, czerniak, białaczka czy chłoniak. 
Przeciwnowotworowe efekty BCG zależą od zdolności do in-
dukowania wyszkolonej odporności w monocytach i makrofa-
gach. Tę właściwość wykorzystano np. w preparacie Onko BCG 
100 Biomedu Lublin S.A., przy czym efekty heterologiczne 
po szczepieniu BCG zależą od zastosowanego w szczepionce 
szczepu Mycobacterium tuberculosis (15 października 2020 r., 
F. Schaltz-Buchholzer).
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mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka

Piśmiennictwo dostępne jest tutaj

BCG a COVID-19: ustalenia badania 
ACTIVATE-2

Inne doniesienia o niespecyf icznych 
korzyściach ze szczepień

Wpływ szczepień przeciwko COVID-19 
na spadek śmiertelności

Podsumowanie

s z c z e p i e n i a  o c h r o n n e A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 9  ( 1 6 7 e)

Prace w ramach Optimmunize doprowadziły do ustalenia,  
że szczepionki przeciw polio, BCG, błonicy, tężcowi i krztuśco-
wi zmniejszają śmiertelność ogólną wśród dzieci. Szczepienia 
przeciw odrze zmniejszają zachorowalność na choroby inne 
niż odra o 28%. Szczepienia przeciw polio, Haemophilus in-
fluenzae typu B, odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej, 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, pneumokokom  
i inaktywowanej przeciw grypie zmniejszają wskaźniki infek-
cji SARS-CoV-2. Fenotyp odporności wyćwiczonej utrzymuje 
się przez 3 miesiące do roku, chociaż heterologiczna ochrona 
przed zakażeniem może trwać nawet do 5 lat po szczepion-
kach „żywych” (4 marca 2020 roku, Mihai G. Natea). Szczepie-
nia przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) redukują o 48% 
ryzyko objawowego COVID-19, ale nie zapobiegają zakażeniu. 
(20 września 2021 roku, Edison Natal Fedrizzi).

Preparat wywołuje bowiem odpowiedź immunologiczną na 
sam wektor i każde kolejne podanie zmniejsza jego skutecz-
ność, bo obecne przeciwciała neutralizują konstrukt, zanim 
dotrze do miejsca przeznaczenia. Z jednej strony ogranicza to 
odpowiedź na antygen wirusa, jaki niesie wektor, w tym przy-
padku SARS-CoV-2, ale pacjent zyskuje odporność na ludzki 
adenowirus Ad5. Przypuszczalnie daje to efekt ochronny, któ-
ry neutralizuje patogen, jaki nie był do tej pory podejrzewany 
o szeroką i zjadliwą prezentację w populacji.

Możliwe, że wzrost śmiertelności z powodu zapalenia płuc 
wśród osób starszych notowany w ostatnich latach był wyni-
kiem infekcji adenowirusem. Szczepienia przeciw COVID-19 
preparatem wektorowym przyniosły więc nieoczekiwaną  
w założeniu korzyść ochronną.

Optimmunize: ustalenia

W ramach inicjatywy Optimmunize oceniono heterologiczny 
wpływ szczepień BCG na zachorowalność na COVID-19. Ba-
danie ACTIVATE-2 wykazało, że szczepienie przeciw gruźlicy  
u osób starszych zmniejsza wstępnie wyniki o 68% dla wszyst-
kich diagnoz COVID-19. W kolejnym badaniu wskazano spa-
dek seroprewalencji przeciw COVID-19 po szczepieniu BCG. 
Efekt ochronny w obu badaniach oceniono na 10-30% spadek 
wszystkich infekcji górnych dróg oddechowych i 34,5% reduk-
cji zgłaszanych diagnoz COVID-19.

Niespodziewanie w kwietniu 2022 roku w The Lancet Infec-
tious Diseases opublikowano 3 prace oceniające wpływ szcze-
pionki przeciw meningokokom serogrupy B, 4CMenB na za-
padalność na rzeżączkę. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych  
i Australii zaobserwowali, że istnieje statystycznie istotna róż-
nica w zachorowalności na rzeżączkę w zależności od statusu 
szczepienia.

Według danych amerykańskich w okresie od 2016 do 2018 
roku dwie dawki szczepionki 4CMenB dawały 40% ochronę 
przed zakażeniem rzeżączką, a 26% w wypadku jednej dawki 
(Winston E. Abara i inni). Natomiast z publikacji australijskich 
wynika, że dwudawkowy cykl chronił nastolatków i młodych 
dorosłych w około 33% (dr Lilith K. Whittles i inni). Ustalenia 
te są bardzo ważne w kontekście problemu, jaki stanowi rze-
żączka lekooporna.

Ostatnie odkrycia pozwalają nam lepiej zrozumieć układ im-
munologiczny i dostrzec, że pamięcią wrodzonego układu 
odpornościowego rządzą uniwersalne mechanizmy. Stosując 
szczepienne bodźce zewnętrzne, możemy modulować nie 
tylko naszą odporność na infekcje, ale oczekiwać wpływu na 
procesy autoimmunologiczne. Kiedy mamy więc wątpliwości 
czy warto się szczepić, powinniśmy sięgnąć po najnowszą lite-
raturę, bo może to zmienić nasze wyobrażenie o 180 stopni.

Prace obserwacyjne profesor Benn pokazały również,  
że wpływ szczepień przeciw COVID-19 może być różny w za-
leżności od konstruktu. Preparat wektorowy AstraZeneca 
przyniósł pacjentom spadek śmiertelności z różnych przyczyn 
wyższy o prawie 2/3, niż w wypadku szczepionek mRNA. Pu-
blikacja odbiła się szerokim echem, stawiając znak zapytania 
nad korzyścią ze szczepień wykorzystujących technologię in-
formacyjnego RNA.

Szczepionka wektorowa – budowa i działanie

Jednak interpretacja tego badania wymaga nieco więcej uwa-
gi. Szczepionki AstraZeneca wykorzystują wektor wirusowy 
Ad5 z ludzkim adenowirusem. Preparaty wektorowe nie po-
winny być stosowane wielokrotnie, stąd prace nad mieszanym 
schematem szczepień rozpoczęto wraz z wprowadzeniem ich 
do użycia. 

https://www.aptekarzpolski.pl/aktualnosci/niespecyficzne-efekty-szczepien-ochronnych/
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Kosmetyki  obecne  są  na aptecznych półkach od  dawna  
i  z  roku na rok pojawia s ię  ich  coraz  więcej .  Rośnie  też  l icz -

ba pacjentów deklarujących zakup tych  produktów ty lko  
w aptece.  Niezaprzeczalną zaletą  jest  możl iwość  skonsul -
towania  s ię  ze  specjal istą,  jakim jest  farmaceuta.  Warto 

podkreśl ić ,  że  jakkolwiek  najczęście j  pojawiają  s ię  pacjenci 
ze  skórą wrażl iwą,  nadwrażl iwą czy  alergiczną,  to  nie  są  to 

jedyne  problemy skórne,  z  jakimi  zwracają  s ię  chorzy. 

1 3

Część pacjentów udaje się po zakup ko-
smetyków do apteki, bo ma większe za-
ufanie do produktów określanych jako 
dermokosmetyki. By móc je dobrze do-
brać, trzeba posiadać odpowiednią wie-
dzę na temat składników i produktów. 
Szkolenia produktowe są organizowane 
przez firmy dystrybuujące lub produku-
jące kosmetyki i warto z nich korzystać, 
chociaż wiadomo, że są ukierunkowanie 
na promowanie konkretnej marki.

Śledzą je nasi pacjenci i niejednokrotnie 
przychodzą po poradę, bo przeczytali, 
że ich kosmetyk ma “zły” skład.

Na tego rodzaju blogach czy kontach 
widać silny wpływ trendu kosmetyków 
naturalnych, demonizowana jest nato-
miast szkodliwość składników chemicz-
nych. Najlepszym przykładem są sulfaty 
(INCI: Sodium Lauryl Sulfate, Sodium 
Laureth Sulfate), czyli popularne SLS, 
SLES, na tzw. “czarnej liście” są też PEG 
(glikole polietylenowe), PPG (glikole 
polipropylenowe), parafiny i oleje mi-
neralne, silikony, chemiczne filtry UV, 
alkohol, konserwanty i substancje zapa-
chowe.

W Internecie istnieje wiele stron z anali-
zami składów kosmetyków. Z reguły pro-
wadzą je influencerzy, którzy nie mają 
wykształcenia chemicznego czy kosme-
tologicznego. 

Wpływ mediów interne-
towych na postrzeganie 
kosmetyków  
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Skąd czerpać wiarygodne informacje 
na temat kosmetyków?

Gdzie szukać informacji?

ź r ó d ł a  w i e d z y  o  k o s m e t y k a c h

Jeśli chodzi o polskie portale, to najbardziej godnym zaufa-
nia jest www.kosmopedia.org. Właścicielem serwisu jest 
Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego z siedzibą w War-
szawie. Znajdziemy tu bardzo obszerną bazę składników INCI. 
W przypadku każdej substancji jest określona grupa funkcyj-
na (składnik bazowy, aktywny, konserwant, filtr UV, barwnik 
lub substancja zapachowa), działanie kosmetyczne, bezpie-
czeństwo, alergiczność, wpływ na środowisko, pochodzenie, 
ciekawostki i źródła danych. Na portalu dostępne są też in-
formacje o poszczególnych kategoriach i formach fizykoche-
micznych kosmetyków, o grupach składników i ich funkcjach, 
a także o bezpieczeństwie (“czarna lista”). Znajdziemy tu tak-
że regulacje prawne, informacje o oznakowaniu kosmetyków, 
testowaniu na zwierzętach i wpływie na środowisko. Cieka-
wymi działami są „Aktualności”, a także „Fakty i mity”. Ten 
drugi pozwala zrewidować zasłyszane opinie w oparciu o fakty 
potwierdzone naukowo. 

Miały zniknąć z rynku UE do 1. marca 2022 r.  Wykazano,  
że powyższe składniki należą do grupy tzw. CMR (ang. carci-
nogenic, mutagenic or toxic to reproduction), czyli mają ne-
gatywny wpływ na rozrodczość. Lilial (Repr. 1B) został wpisa-
ny do aneksu II Rozporządzenia 1223/2009 w pozycji 1666,  
a pirytionian cynku (Repr. 1B) - w pozycji 1670. Gdzie można 
szukać informacji na temat bezpieczeństwa składników ko-
smetyków czy też ograniczeń w ich wykorzystaniu?

Jeśli chodzi o wymagania stawiane kosmetykom to najważ-
niejsze regulacje prawne zawarte są w Rozporządzeniu Parla-
mentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dn. 30.11.2009 r. 
i w Ustawie o Produktach Kosmetycznych z 4.10.2018 r.  
W Rozporządzeniu nr 1223/2009 znajdziemy podział na ka-
tegorie, wymagania dotyczące raportu bezpieczeństwa, obo-
wiązki osoby odpowiedzialnej, a także wykazy substancji  
w załącznikach:
• Załącznik II - substancje zakazane w produktach kosme-

tycznych
• Załącznik III - substancje, które mogą być zawarte w pro-

duktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem okre-
ślonych ograniczeń

• Załącznik IV - barwniki dopuszczone do użycia w produk-
tach kosmetycznych

• Załącznik V - dozwolone substancje konserwujące
• Załącznik VI - dozwolone środki promieniochronne

W ostatnim czasie do aptek docierają pisma od dystrybu-
torów i producentów o wycofaniu produktów zawierają-
cych lilial (Butylphenyl Methylpropional, p-BMHCA, aldehyd 
2-(4-tert-butylobenzylo)propionowy czy też Lily Aldehyde)  
i pirytionian cynku. 

CosIng - Cosmetics - GROWTH - European Commission (eu-
ropa.eu) jest oficjalną bazą składników kosmetycznych obo-
wiązującą w Unii Europejskiej. Portal jest darmowy. Surowiec 
można wyszukać po nazwie lub numerze CAS (numeryczne 
oznaczenie przypisywane substancjom chemicznym przez 
amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS)). 
Indywidualnie przypisany numer pozwala na jednoznacz-
ną identyfikację substancji. Jest to jedna z najpowszechniej 
stosowanych metod na całym świecie. Pozwala sprawdzić, 
czy istnieją ograniczenia w stosowaniu danej substancji, 
czy znajduje się w którymś z załączników i na której pozycji. 
Jest także informacja o funkcji i ewentualnie opinia SCCS. 
SCCS (Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów) 
jest niezależnym organem doradczym Komisji Europejskiej,  
w skład którego wchodzą toksykolodzy, alergolodzy i eksperci 
w dziedzinie oceny ryzyka. Gdy pojawiają się nowe informa-
cje lub wątpliwości dotyczące danej substancji, Komitet prze-
prowadza ponowną ocenę bezpieczeństwa. 

Na uwagę zasługuje też strona ECHA (Europejska Agencja 
Chemikaliów). Substancję można wyszukać po nazwie lub po 
numerze CAS. Znajdziemy tu informację o tym, czy dana sub-
stancja działa drażniąco np. na skórę, oczy, drogi oddechowe, 
a także dane dot. wpływu na środowisko. Jeśli dana substan-
cja jest zarejestrowana w REACH (REACH to rozporządzenie 
Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwa-
rzać chemikalia), to aktywny jest odnośnik na stronę, gdzie 
oprócz informacji opisujących fizykochemiczne właściwości, 
znajdziemy bardzo dokładne dane toksykologiczne, także 
przy stosowaniu na skórę. 

Kolejnym godnym zaufania serwisem jest amerykański Co-
smetic Ingedient Review (CIR) Expert Panel czuwający nad 
bezpieczeństwem stosowania surowców kosmetycznych  
w USA. 

Portal Polskiego Związku Przemysłu  
Kosmetycznego

Przepisy prawa europejskiego i krajowego

CosIng – baza składników kosmetycznych

Europejska Agencja Chemikaliów

Amerykański CIR

http://www.kosmopedia.org
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
http://www.cir-safety.org/ingredients
http://www.cir-safety.org/ingredients
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Z jakich książek o kosmetykach warto 
czerpać wiedzę? 

ź r ó d ł a  w i e d z y  o  k o s m e t y k a c hA p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 9  ( 1 6 7 e)

Został założony przez amerykańską organizację branżową  
w 1976 roku (Personal Care Products Council, a dawniej Co-
smetic, Toiletry and Fragrance Association) – obecnie PCPC 
(Personal Care Products Council) przy wsparciu FDA (U.S. 
Food and Drug Administration) i amerykańskiej federacji kon-
sumentów (Consumer Federation of America). CIR działa na 
podstawie dokładnie określonych procedur niezależnych od 
producentów, mając jako priorytet bezpieczeństwo surowców 
kosmetycznych.

Serwis UL Prospector

Powyższe portale pozwolą sprawdzić bezpieczeństwo skład-
ników kosmetycznych, ale są najbardziej użyteczne dla pro-
ducentów i dystrybutorów kosmetyków, którzy wprowadzają 
produkty na rynek i muszą dbać o ich zgodność z prawem. 
Bardziej przystępny dla farmaceuty chcącego poszerzyć swo-
ją wiedzę jest serwis ulprospector.com: Raw Material and 
Ingredient Personal Care & Cosmetics - Prospector (ulpro-
spector.com). Należy wybrać dział: Personal Care & Cosme-
tics, znajdziemy w nim informacje o trendach kosmetycznych, 
surowcach i formulacjach. Aktualności możemy szukać także 
w serwisie Cosmetics Design Europe - Cosmetics Packaging, 
Industry, Manufacturers - Cosmetics Ingredients, Supply (co-
smeticsdesign-europe.com), który istnieje od 18 lat. Znaj-
dziemy tu artykuły o formulacjach, opakowaniach, trendach 
i nowościach w branży kosmetycznej, a także analizy ekono-
miczne. W każdym dziale serwisu znajdują się krótkie filmy, a 
także podcasty.

Portal Cosmetics & Toiletries

Strona Chemists Corner

Inne źródła wiedzy online o kosmetykach, 
ich składzie i recepturowaniu

• Cosmetics Info - historia i skład kosmetyków
• makingskincare.com - zasady tworzenia kosmetyków, 

darmowy kurs dot. podstaw recepturowania
• wiadomoscikosmetyczne.pl - dużo informacji na temat 

różnych kanałów dystrybucji (także apteki), analizy tren-
dów, marketingowe, informacje o nowościach, wywiady

• Wiadomości Dermatologiczne - czasopismo o tematyce 
dermatologicznej

Badań dotyczących substancji aktywnych można też szukać  
w znanym każdemu farmaceucie serwisie PubMed (nih.gov).

Łatwiej znaleźć wiarygodne źródło dotyczące składników ko-
smetyków. Trudniej, jeśli chodzi o plany pielęgnacyjne i zabie-
gi. Wynika to po części z indywidualnego spojrzenia na dany 
problem. Wielu kosmetologów prowadzi swoje blogi i media 
społecznościowe, są one także wiarygodnym źródłem wiedzy 
o zabiegach i pielęgnacji, szczególnie, że cały czas pojawiają 
się nowości. Oczywiście, są strony mniej i bardziej wartościo-
we, zawsze warto zwrócić uwagę na wykształcenie autora. 
Godne polecenia są magazyny branżowe: LNE i Kosmetologia 
Estetyczna (KE). W KE w każdym numerze znajduje się kilka 
artykułów naukowych. Oprócz tego w powyższych czasopi-
smach znajdziemy dużo informacji praktycznych dotyczących 
protokołów zabiegowych. 

Podobnym portalem jest www.cosmeticsandtoiletries.com. 
Skierowany jest do profesjonalistów, pracowników działu R&D 
firm kosmetycznych zajmujących się formulacją kosmetyków, 
ale będzie też dobrym źródłem wiedzy dla farmaceuty. Znaj-
dziemy tu bardzo dużo artykułów pogrupowanych w działy 
dotyczące składników, recepturowania, gotowych produktów, 
regulacji prawnych, badań naukowych. Jest też dostęp do ar-
chiwalnych numerów magazynu.

W serwisie Chemists Corner można poczytać lub posłuchać  
o grupach substancji, recepturowaniu, ale także znaleźć infor-
macje, jak zacząć szukać pracy w biznesie kosmetycznym. Au-
torem jest Perry Romanowski, technolog pracujący w branży 
kosmetycznej od lat 90-tych.

• Padlewska K., Medycyna estetyczna i kosmetologia, Red. 
Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2014,246 s.

• Noszczyk M., Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. Red. 
Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2013, 380 s.

• Baumann L., Dermatologia estetyczna. Red. Warszawa: 
PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2013, 380 s.

• Molski M., Nowoczesna kosmetologia. Tom 1,2. Red., 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014

• Kołodziejczak A., Kosmetologia t. 1,2. Red.: PZWL Wy-
dawnictwo Lekarskie, 2020

• Arct J., Pytkowska K., Kosmetologia włosów, Edra Urban 
& Partner, Wrocław 2020, 200 s.

• Martini, M.-C. Kosmetologia i farmakologia skóry. Red. 
Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2006, 472 s.

• Drobnik A., Słodka A., Kosmetologia z immunologią skó-
ry, PZWL, Warszawa 2021, 208 s.

https://knowledge.ulprospector.com/category/personal-care-cosmetics-cleaners/
https://knowledge.ulprospector.com/category/personal-care-cosmetics-cleaners/
https://knowledge.ulprospector.com/category/personal-care-cosmetics-cleaners/
https://www.cosmeticsdesign-europe.com/
https://www.cosmeticsdesign-europe.com/
https://www.cosmeticsdesign-europe.com/
https://www.cosmeticsinfo.org/
https://makingskincare.com
https://www.wiadomoscikosmetyczne.pl/
https://www.wiadomoscidermatologiczne.pl/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.cosmeticsandtoiletries.com/
https://chemistscorner.com/
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W Internecie istnieje bardzo wiele stron dotyczących analiz 
składu kosmetyków. Warto odwiedzać wspomniane w tekście 
adresy i weryfikować oraz poszerzać swoją wiedzę na podsta-
wie wiarygodnych, potwierdzonych naukowo doniesień.

Farmaceuta zainteresowany kosmetologią lub chemią kosme-
tyczną może kształcić się w tym kierunku na studiach pody-
plomowych. Takie kierunki studiów jak: technologia produkcji 
kosmetyków, kosmetologia stosowana, kosmetologia bioes-
tetyczna, chemia kosmeceutyczna, jakość i bezpieczeństwo 
produktów kosmetycznych są w ofercie uczelni państwowych 
oraz prywatnych. Proponują one nauczanie hybrydowe: zaję-
cia online w weekendy i kilka zjazdów z zajęciami praktycznymi  
w laboratoriach. Studia trwają przeważnie rok. 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach produku-
jących kosmetyki, jako pracownicy biorący udział w opraco-
wywaniu receptur, w sterowaniu i kontroli jakości w procesie 
produkcyjnym, w działach marketingu, w ocenie i optymaliza-
cji jakości wyrobów oraz w ocenie bezpieczeństwa stosowania 
produktów.

Jak farmaceuta może poszerzać swoją 
wiedzę dot. kosmetyków i kosmetologii?

Podsumowanie

mgr farm. Jolanta Maciejewska

Piśmiennictwo dostępne u Autorki
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K wa r ta l n y  p r z e g l ą d  w i a d o m o ś c i  z  E D Q M . 
C z ę ś ć  1 / 2 0 2 2

EMA i  EDQM. Pierwszy  skrót  i  j ego  rozwinięcie  zna każdy. 
Wszak niemal  codziennie,  choćby  na łamach portalu  informa -

cyjnego  „Aptekarza Polskiego”,  re lacjonowane są  kole jne  decy -
zje  Europejskie j  Agencj i  Leków.  Skrót  drugi  znają  nie l iczni ,  
a jeszcze  mniej  osób  potraf i  poprawnie  go  rozwinąć,  nawet  

jednak i  c i  kojarzą go  wyłącznie  z  „Farmakopeą Europejską”… 

1 8

EDQM to European Directorate for the 
Quality of Medicines & HealthCare, czy-
li Europejski Dyrektoriat Jakości Leków  
i Ochrony Zdrowia, będący agendą Rady 
Europy. EDQM został powołany do życia 
w roku 1996 jako European Directorate 
for the Quality of Medicines. 

EDQM stworzył sieć laboratoriów kon-
troli leków (OMCL, Official Medicines 
Control Laboratories), wydaje certyfi-
katy zgodności z normami „Farmakopei 
Europejskiej” i produkuje odczynniki 
niezbędne do wykonywania analiz zgod-
nych z wytycznymi „Farmakopei Euro-
pejskiej”…

To tylko najważniejsze i wcale nie jedy-
ne pola działania EDQM. Imponujące, 
prawda? Warto być na bieżąco z aktyw-
nością EDQM i jej właśnie upowszech-
nianiu służyć będzie rozpoczynający 
się na łamach „Aptekarza Polskiego” 
cykl „Kwartalny przegląd wiadomości  
z EDQM”. W pierwszym artykule z tego 
cyklu skupimy się na wydawaniu i przygo-
towywaniu „Farmakopei Europejskiej”. 

Samodefiniuje się jako wiodąca in-
stytucja chroniąca zdrowie publiczne  
i zapewniająca obywatelom Unii Euro-
pejskiej dostęp do najwyższej jakości 
leków, kosmetyków oraz materiałów 
do kontaktu z żywnością, poprzez two-
rzenie standardów produkcji i kontroli. 
EDQM opracowuje również wytyczne 
dla technicznie najlepszych, a zarazem 
etycznych i bezpiecznych metod prze-
taczania krwi, transplantacji i donacji 
komórek, tkanek i organów, a nawet ta-
tuowania!

Czym jest i co robi EDQM?

Czym zajmuje się European 
Directorate for the Quality  
of Medicines & HealthCare?
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„Farmakopea Europejska”, 
a „Farmakopea Polska”

Farmakopea narodowa i cykl wydawniczy

Co nowego w suplemencie 10.8 
do „Farmakopei Europejskiej”?

w i a d o m o ś c i  z  e d q m

Nie ulega bowiem wątpliwości, że niezależnie od ogromnego 
(i coraz większego!) rozmachu działań, najważniejszym tere-
nem działalności EDQM jest właśnie wydawanie „Farmako-
pei Europejskiej”. Zawierającej oficjalnie obowiązujący zbiór 
prawnie wiążących norm jakości dla m.in. produktów leczni-
czych (w tym roślinnych), pojemników (np. na produkty leczni-
cze i krew), preparatów radiofarmaceutycznych, szczepionek 
stosowanych u ludzi i do użytku weterynaryjnego, surowic 
odpornościowych dla ludzi, nici chirurgicznych (do użytku  
u ludzi i zwierząt), a nawet – o czym mało kto wie – prepara-
tów homeopatycznych. 

Przystępując do „Konwencji o Opracowaniu Farmakopei Euro-
pejskiej” (1964) i włączając się jednocześnie do prac Komisji 
Farmakopei Europejskiej, państwa członkowskie (patrz map-
ka – ilustracja 1)  decydują o tym, czy obowiązującą na ich 
terenie farmakopeą będzie bezpośrednio „Farmakopea Euro-
pejska”, czy też będzie ona – przykładowo – tłumaczona na 
rodzimy język i publikowana w farmakopei narodowej, tak jak 
to ma miejsce w Polsce. Cykle wydawnicze mogą się wówczas 
różnić, co jest związane przede wszystkim z koniecznością do-
konania tłumaczenia na języki narodowe. Wszak w oryginale 
„Farmakopea Europejska” ukazuje się wyłącznie w języku an-
gielskim i francuskim. 

Odpowiedzmy zatem na pytanie – co nowego w „Suplemencie 
10.8”? Oczywiście ramy niniejszego „Kwartalnego przeglądu 
wiadomości…” są zbyt skromne, aby omówić jego całą treść 
(ilustracja 3) przyglądnijmy się zatem monografiom – zgodnie 
z farmakopealną terminologią – „substancji” i „przetworów” 
roślinnych, które interesują tak wielu farmaceutów. A są one 
doprawdy ciekawe! 

Oto przykład z naszego „podwórka”: opublikowany w stycz-
niu tego roku „Suplement 10.8” do „Farmakopei Europejskiej” 
(ilustracja 2), zamykający cykl wydawniczy całego dziesiątego 
wydania, wejdzie w życie w lipcu 2022, zaś od stycznia 2023 
obowiązujące stanie się wydanie jedenaste „Farmakopei Eu-
ropejskiej”, którego część podstawowa opublikowana powin-
na zostać już w lipcu tego roku. W przypadku „Farmakopei 
Polskiej” cykl wydawniczy wygląda nieco inaczej – „Suplement 
10.8” ukaże się w ramach „Suplementu 2022 FP XII” jesienią 
tego roku, natomiast „Farmakopea Europejska 11” zostanie 
opublikowana w przyszłym roku, jako część podstawowa „Far-
makopei Polskiej XIII”.

Ilustracja 1

Ilustracja 2
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Jednak sok z ziela jeżówki purpurowej to nie wszystko. W ko-
lejnych suplementach publikowane są również monografie 
określone jako revised („zmienione”, w FP tłumaczone także 
jako „znowelizowane”) oraz corrected („poprawione”, w FP 
tłumaczone także jako „zmienione”). 

W „Suplemencie 10.8” w grupie revised mamy monografię 
kwiatu dziewanny (ilustracja 4), w której wprowadzono bar-
dzo ciekawe zmiany. Do tej pory surowiec ten mógł pochodzić 
od dziewanny drobnokwiatowej, dziewanny wielkokwiatowej 
lub dziewanny kutnerowatej. Najnowsza wersja monografii 
umożliwia łączenie surowca pochodzącego od trzech wymie-
nionych gatunków i wprowadza możliwość zbioru surowca od 
mieszańców. 

To bardzo istotne zmiany z punktu widzenia praktyki zielar-
skiej, ułatwiające pozyskiwanie tego surowca. Niełatwego  
w zbiorze, który odbywa się wyłącznie ze stanu naturalnego, 
stopniowo, w miarę zakwitania. Wyłącznie w postaci korony  
i pręcikowia. Warto się jednak starać, bowiem dzięki kwiatowi 
dziewanny dysponujemy surowcem, który w postaci ziół do 
zaparzania (napar) stosowany może być do łagodzenia obja-
wów bólu gardła związanego z suchym kaszlem i przeziębie-
niem, u pacjentów powyżej 12 roku życia. 

Zmiany mamy również w monografii „Arnicae flos” i „Arnice 
tinctura”. Tutaj z kolei zaostrzono wymogi farmakopealne, 
wprowadzając obowiązek badania zanieczyszczenia arniką łą-
kową.
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Zapytać można, co dla frontowego aptekarza oznacza opu-
blikowanie nowej monografii farmakopealnej? Czy ma to  
w ogóle jakiekolwiek znaczenie? Oczywiście! Nowa monogra-
fia oznacza bowiem stworzenie jasnych i drobiazgowo spre-
cyzowanych kryteriów oceny jakości, które spełnić muszą 
roślinne produkty lecznicze, zawierające daną „substancję 
roślinną”, bądź też jej przetwór. To zaś oznacza, że stosowany 
przez naszego pacjenta lek nie tylko będzie bezpieczny (co za-
wsze gwarantuje konieczność spełnienia wymogów monogra-
fii ogólnej „Substancje roślinne”), przede wszystkim jednak 
będzie miał odpowiedni, powtarzalny skład, dzięki któremu 
wykaże równie powtarzalne oddziaływanie terapeutyczne, 
kluczowe dla naszych pacjentów!

Rewolucyjne monograf ie jeżówki purpurowej

Po pierwsze opublikowane zostały całkowicie nowe, rewo-
lucyjne wręcz monografie: „Echinaceae purpureae herbae 
succus expressus et ethanolo confirmatus” oraz „Echinace-
ae purpureae herbae succus expressus et confirmatus sine 
ethanolo”, czyli sok z ziela (świeżego) jeżówki purpurowej 
stabilizowany etanolem i stabilizowany bez etanolu (za pomo-
cą odwirowania i pasteryzacji). Słowo „rewolucyjne” nie jest 
żadną przesadą i pozwoliłem sobie je użyć, gdyż są to pierw-
sze monografie świeżych, płynnych soków w „Farmakopei Eu-
ropejskiej”. To również jedne z nielicznych monografii, które 
szczegółowo podają sposób przygotowania przetworu roślin-
nego („Plantae medicinales praeparatae”). Od obydwu soków 
„Farmakopea Europejska” wymaga zawartości co najmniej  
0,1 mg/100 ml N-izobutylododekatetraenamidu, zaś od soku 
stabilizowanego bez etanolu dodatkowo zawartości kwasu cy-
koriowego na poziomie co najmniej 0,25%. 

Zwróćmy przy tym uwagę, że sok ze świeżego ziela jeżówki 
purpurowej od dawna już (2015) posiadał swoją monografię 
zielarską Europejskiej Agencji Leków (EMA), która umożliwia-
ła rejestrację zarówno tradycyjnych roślinnych produktów 
leczniczych („leczenie małych, powierzchniowych ran”), jak 
i produktów leczniczych o ugruntowanym stosowaniu (DER 
1,5-2,5:1, z unikalnym wskazaniem „leczenie i krótkotermino-
we zapobieganie przeziębieniom”). 

Jako ciekawostkę dodajmy, że EMA podkreślała w tej mono-
grafii zielarskiej, że brak jest monografii w „Farmakopei Euro-
pejskiej” do której można byłoby się odnieść. Obecnie uwaga 
ta jest już nieaktualna!

Implikacje nowej monograf ii farmakopealnej 
z punktu widzenia pacjenta

Monograf ia revised kwiatu dziewanny

Ilustracja 3

Zmiany w monograf ii arniki górskiej
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Co nowego w „PharmEuropie”?

Myliłby się ktoś sądząc, że monografie, takie jak choćby te 
z „Suplementu 10.8”, publikowane są w „Farmakopei Euro-
pejskiej” od razu po opracowaniu przez ekspertów. Mylić się 
będzie również i ten, kto sądzi, że monografia farmakopealna 
jest niezmienna, stała. Wyjaśnijmy zatem, po pierwsze, że mo-
nografie farmakopealne – jako projekty – ukazują się najpierw 
w kwartalniku „PharmEuropa”, stanowiąc przedmiot otwar-
tej, publicznej dyskusji. Po drugie zaś: monografie bardzo czę-
sto się zmieniają, do nielicznych zaś należą te, które pozostają  
w stanie niezmienionym przez okres kilku lat. „Farmakopea 
Europejska” jest bowiem wydawnictwem bardzo plastycznym, 
nie tylko tworzącym wyważone standardy jakości, ale też do-
stosowującym się do przebogatej rzeczywistości i nadsyłanych 
krytycznych uwag czy zastrzeżeń. Dobrym przykładem: cyto-
wana powyżej monografia kwiatu dziewanny. 

Zaglądnijmy zatem do pierwszego tegorocznego numeru,  
i znowu pozostańmy przy temacie roślin leczniczych. Nie bez 
powodu! „PharmEuropa 34.1”, datowana na styczeń 2022 i za-
mknięta dla publicznych konsultacji z dniem 31 marca, może 
bowiem uchodzić za numer wybitnie „zielarski”. Pojawiające 
się obecnie zmiany w monografiach farmakopealnych dotyczą 
najczęściej wprowadzenia ilustracji sproszkowanej substancji 
roślinnej (w celu lepszego przeprowadzenia badania mikro-
skopowego) oraz zmiany technik analitycznych na nowsze, 
np. zastąpienie techniki klasycznej chromatografii cieczowej 
cienkowarstwowej – techniką chromatografii cienkowarstwo-
wej wysokosprawnej.

Kwiat kocanki z kolei w naszej monografii narodowej był su-
rowcem o zawartości nie mniej niż 0,5% flawonoidów w prze-
liczeniu na kwercetynę, wchodząc w skład farmakopealnych 
„Ziół żółciopędnych”. I to właśnie do naszej monografii na-
rodowej odwoływała się monografia zielarska Unii Europej-
skiej, ze wskazaniem terapeutycznym: „zaburzenia trawienia 
z odczuciem pełności i odbijaniem”. Projekt opublikowany  
w „PharmEuropie” podtrzymuje przynależność do tej samej 
grupy fitochemicznej, podnosi jedynie zawartość na co naj-
mniej 0,6% flawonoidów, w przeliczeniu na hiperozyd.
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Co prawda definicja surowca od dawna już mówiła, że pocho-
dzić może on wyłącznie od arniki górskiej, a w dziale „Bada-
nia” polecano kontrolę zanieczyszczeń (albo: celowego zafał-
szowania!) nagietkiem lekarskim i arniką meksykańską. 

Obecnie do tej listy dołącza arnika łąkowa, dzięki czemu ro-
ślinne produkty lecznicze zawierające kwiat arniki górskiej 
gwarantować będą jeszcze wyższą jakość i pewniejsze dzia-
łanie terapeutyczne, obejmujące – przypomnijmy w ślad za 
monografią zielarską EMA – podanie wyłącznie zewnętrzne, 
w celu łagodzenia dolegliwości związanych z siniakami, skrę-
ceniami i miejscowym bólem mięśni. Wchodzi kwiat arniki 
ponadto w skład bardzo ciekawej mieszanki ziołowej, objętej 
monografią narodową „Farmakopei Polskiej”: „Zioła ułatwia-
jące gojenie”.

Przykładami na pierwszą zmianę mogą być w omawianym nu-
merze „PharmEuropy” monografie rodzimych surowców zie-
larskich: „Quercus cortex” (kora dębu), „Menyanthidis trifo-
liatae folium” (liść bobrka), czy „Tormentillae rhizoma” (kłącze 
pięcornika), na drugą zaś: „Ballotae nigrae herba” (ziele mało 
znanej, acz rosnącej w Polsce mierznicy czarnej) oraz „Valeria-
nae radix”, „Valerianae radix minutata”, „Valerianae tinctura”, 
„Valerianae extractum aquosum siccum” i „Valerianae extrac-
tum hydroalcoholicum siccum”.

W każdej „PharmEuropie” najciekawsze są jednak całkowi-
cie nowe projekty. Tym razem jest ich rekordowo dużo, bo aż 
cztery, z czego trzy opisują nasze rodzime surowce zielarskie: 
Arctii radix, Helichrysi flos oraz Hippocastani cortex, czyli – 
odpowiednio – korzeń łopianu, kwiat kocanki oraz kora kasz-
tanowca. 

Monograf ia korzenia łopianu

Pierwszą i drugą monografię Czytelnicy z pewnością kojarzą  
z monografiami narodowymi „Farmakopei Polskiej”. Posiada-
ją one również swoje monografie zielarskie Unii Europejskiej.  
O ile projekty z „PharmEuropy” pomyślnie przejdą procedurę  
i zostaną opublikowane w „Farmakopei Europejskiej”, zastąpią 
nasze monografie narodowe. Do tej pory korzeń łopianu trak-
towany był jako surowiec kwasu chlorogenowego (zawartość 
co najmniej 0,1%). Obecnie będzie to surowiec zawierający 
co najmniej 2,0% pochodnych kwasu hydroksycynamonowego 
w przeliczeniu na kwas chlorogenowy. W przypadku obydwu 
monografii źródłem surowca jest wyłącznie łopian większy, 
tymczasem monografia zielarska EMA dopuszcza jako źródła 
surowca nie tylko łopian większy, ale także łopian mniejszy  
i pajęczynowaty, wskazując stosowanie w postaci rozdrob-
nionej, nalewek oraz wyciągów, z trzema zaleceniami tera-
peutycznymi: 1. zwiększenie ilości moczu w celu uzyskania 
przepłukiwania dróg moczowych, 2. czasowa utrata apetytu,  
3. leczenie łojotokowych chorób skóry.

Monograf ia kwiatu kocanki
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Bardzo ciekawa jest również nowa monografia kory kaszta-
nowca. Do tej pory mieliśmy w „Farmakopei Europejskiej”  
i „Farmakopei Polskiej” monografię „Hippocastani semen”, 
czyli „Nasienie kasztanowca”, surowiec zawierający nie mniej 
niż 1,5% glikozydów triterpenowych w przeliczeniu na proto-
escygeninę. Kora kasztanowca – jak podaje projekt monogra-
fii – zawierać będzie musiała co najmniej 3,0% eskuliny. Kora 
kasztanowca to surowiec nowy w „Farmakopei Europejskiej”, 
ale monografię zielarską Unii Europejskiej posiada już od de-
kady. EMA przypisała sproszkowanej substancji roślinnej dwa 
wskazania terapeutyczne: „dyskomfort i odczucie ciężkość 
nóg związane z drobnymi zaburzeniami krążenia żylnego” oraz 
„łagodzenie swędzenia i pieczenia związanego z hemoroida-
mi, po wykluczeniu poważnych schorzeń przez lekarza”.

Zakończenie

To właśnie dzięki kanonowi tworzonemu wspólnie przez EMA 
i EDQM ziołolecznictwo mogło nabrać nowoczesnego charak-
teru i wpisać się w oficjalne zalecenia współczesnej farmacji  
i medycyny. To dzięki wytężonej, wspólnej pracy EMA i EDQM, 
dla roślinnych produktów leczniczych stworzono bardzo zło-
żony, ale i bardzo skuteczny system zapewniania jakości, bez-
pieczeństwa zdrowotnego i skuteczności terapeutycznej, na 
który składają się: wymogi farmakopealne tworzone przez 
EDQM oraz opracowywane przez EMA: monografie zielarskie, 
wymogi dotyczące bezpieczeństwa, a nawet szczegółowe wy-
tyczne dotyczące zbioru i przechowania surowców zielarskich 
(system GACP). Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że to wła-
śnie dzięki pracy EDQM i EMA ziołolecznictwo jest obecnie 
pełnoprawną częścią nowoczesnego kanonu terapii, nie zaś 
częścią medycyny alternatywnej, albo zgoła… historią farma-
cji! Doceńmy to! 

Ale działalność EDQM to – jak wspomniano we wstępie – nie 
tylko opracowywanie i wydawanie „Farmakopei Europej-
skiej”, to również szereg innych interesujących wydawnictw  
i pól działalności. Niech obwieszczony ostatnio „koniec pan-
demii” koronawirusa stanie się okazją, by w kolejnym „Kwar-
talnym….” podsumować aktywność EDQM w tym właśnie za-
kresie! Już teraz zapraszam do lektury!

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR
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Zabrakło natomiast w dziale „Badania” określenia zanieczysz-
czeń, tak, jak to miało miejsce w naszej monografii narodo-
wej, czyli „nie więcej niż 10% kwiatostanów przekwitłych roz-
kruszonych, o niewłaściwym zabarwieniu”. 

Monograf ia kory kasztanowca

Krótki przegląd, a tyle odkrywczych treści, prawda? Zarówno 
w „Suplemencie 10.8”, jak i w „PharmEuropie 34.1”! Dzięki 
nim mogliśmy przekonać się, jak ciekawymi zagadnieniami 
zajmuje się EDQM, tworząc normy najwyższej jakości m.in. dla 
roślinnych produktów leczniczych.

Czytelnik mógłby jednak zapytać: czy aby ten przegląd nie 
powinie mieć w tytule zarówno skrótu EDQM, jak i… EMA! 
Celowo tak często nawiązywałem do wytycznych Europejskiej 
Agencji Leków, z którą skądinąd EDQM ściśle współpracu-
je. Bardzo chętnie wydajemy w aptekach „zioła”, a pacjenci 
równie chętnie je stosują. Nie zdajemy sobie jednak do koń-
ca sprawy – po obydwu zresztą stronach pierwszego stołu!  
– że roślinne produkty lecznicze to produkty lecznicze wła-
śnie! Nie jest tu potrzebna „wiara w zioła”, za ich skuteczno-
ścią przemawiają bowiem ewidentne dowody naukowe, zbie-
rane i omawiane przez ekspertów Europejskiej Agencji Leków 
w raportach z oceny surowców zielarskich i ich przetworów. 
Bardzo często te dowody naukowe mają charakter popraw-
nie przeprowadzonych badań klinicznych, dzięki czemu część 
roślinnych produktów leczniczych nie musi być opatrzona 
nielubianą przez farmaceutów adnotacją o „tradycjności”. 
Stanowią one wówczas pełnoprawny lek OTC, zarejestrowany  
w kategorii ugruntowanego stosowania.
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N o n - a d h e r e n c e , 
c z y l i  d l a c z e g o  p a c j e n c i 

n i e  c h c ą  s t o s o w a ć  l e k ó w ?

Mimo rozpowszechnienia wiedzy na temat chorób przewlekłych 
oraz ogromnego postępu w farmakoterapii,  ich leczenie nadal 
bywa nieskuteczne. Przyczyn tego zjawiska może być wiele,  ale 
jedną z najważniejszych jest nieprzestrzeganie przez pacjenta 
zaleceń terapeutycznych. Nawet połowa osób stosujących stałe 
leki,  to pacjenci typu non-adherence, czyli  niewspółpracujący  

z lekarzem lub farmaceutą.

2 3

Według statystyk, od 30% do 60% cho-
rych nie przestrzega ściśle zaleceń lekar-
skich, tyle samo pacjentów nie potrafi 
podać nazwy stosowanych leków, a 20% 
pacjentów stosuje leki im niezaordyno-
wane i bez wskazań („pożyczone” od 
sąsiadki, kogoś znajomego, czy też leki 
OTC takie jak niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne lub inhibitory pompy proto-
nowej stosowane długotrwale bez kon-
troli lekarza czy farmaceuty). 

Największy problem z systematycz-
nością stosowania leków pojawia się  
u osób z wielochorobowością, zwłasz-
cza w chorobach przewlekłych, wyma-
gających długiego czasu terapii. Jest to 
między innymi osteoporoza, hipercho-
lesterolemia, cukrzyca czy nadciśnienie 
tętnicze. Szacuje się, że po 6 miesiącach 
terapii tych schorzeń, mniej niż połowa 
pacjentów kontynuuje leczenie zgodnie 
z zaleceniami lekarza. Niestety, u tych 
pacjentów ryzyko zgonu czy istotnych 
powikłań jest dużo wyższe w porówna-
niu do pacjentów z wysokim stopniem 
zdyscyplinowania w kwestii stosowania 
leków.

Jaka jest skala problemu?
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Samodzielne modyfikowanie dawki lub częste jej pomijanie, 
a także przerywanie leczenia prowadzi do nieskuteczności 
terapii, czego efektem może być pogorszenie stanu zdrowia, 
zaostrzenie choroby i jej powikłań, a w rezultacie nawet zgon. 
Poza skutkami zdrowotnymi, non-adherence ma również 
poważne konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Nieprze-
strzeganie zaleceń terapeutycznych prowadzi do wzrostu 
niepełnosprawności wśród społeczeństwa i do przedwcze-
snej umieralności. Brak skuteczności leczenia to większe za-
potrzebowanie na porady lekarskie, konieczność wykonania 
kolejnych badań diagnostycznych oraz leczenia komplikacji  
i powikłań, czyli stosowania dodatkowych leków. 

Non-adherence jest bezpośrednią przyczyną wzrostu częstości 
hospitalizacji - niesystematyczne leczenie może być przyczy-
ną nawet 20% hospitalizacji wśród osób starszych. Wszystkie 
te efekty generują wysokie koszty finansowe dla publicznego 
systemu opieki zdrowotnej. 

W ostatnim czasie coraz popularniejsze stają się określenia 
nazywające podejście pacjenta do lekarza i zaleconej terapii. 
Współpraca pacjenta z lekarzem i jego stosunek do zalecone-
go leczenia nazywana jest ogólnie jako adherence. To określe-
nie można podzielić jednak na trzy inne terminy:
• compliance, czyli stosowanie odpowiednich dawek w od-

powiednim czasie;
• persistence, czyli systematyczność, wytrwałość w stoso-

waniu terapii i jej nieprzerywanie;
• concordance, czyli współpraca pacjenta i lekarza opiera-

jąca się na wspólnym wyborze odpowiedniej terapii.

Ogólnie można więc powiedzieć, że adherence to przestrze-
ganie, wytrwałość i współpraca pacjenta w farmakoterapii. Te 
zasady są podstawą sukcesu leczenia, bowiem leki mogą mieć 
mniejszą skuteczność u osób, które nie przestrzegają zaleceń 
terapeutycznych, nie rozumieją ich lub nie akceptują. 

Co oznacza termin adherence?

Jakie są konsekwencje non-adherence?

Czynniki decydujące o nieprzestrzeganiu 
zaleceń
Wśród czynników wpływających na przestrzeganie zaleceń 
lekarskich wymienia się między innymi osobowość pacjenta, 
a dokładniej tendencję do niezdyscyplinowania, ale również 
wiek, poziom wykształcenia, koszty terapii, brak widocznych 
efektów leczenia, a nawet wielkość czy kolor tabletki.

Kobiety z natury przykładają większą uwagę do zdrowia niż 
mężczyźni. Chętniej odwiedzają lekarzy, częściej się badają, 
lepiej współpracują z lekarzami i skrupulatniej przestrzegają 
ich zaleceń. Są jednocześnie bardziej zdyscyplinowane i rza-
dziej przerywają terapię. 

Wiek jest dość niemiarodajnym czynnikiem wpływającym na 
adherence. Z jednej strony wraz z wiekiem rośnie intensyw-
ność odczuwalnych powikłań związanych z chorobą, co moty-
wuje do dbania o zdrowie i stosowania leków. Z drugiej strony 
wiek niekorzystnie wpływa na sprawność intelektualną, przez 
co starsi mają znacznie więcej problemów ze zrozumieniem 
zaleceń terapeutycznych, z przestrzeganiem skomplikowa-
nych schematów dawkowania i z systematycznością. Dodat-
kowo problemy ze wzrokiem, słuchem i pamięcią utrudniają 
prawidłowe zażywanie leków. Starsi pacjenci mają często 
trudności z połknięciem tabletki, otwieraniem pojemników, 
rozróżnianiem kolorów tabletek i pamiętaniem o porach ich 
przyjmowania.

Osoby w starszym wieku cierpią najczęściej na kilka chorób 
jednocześnie, co prowadzi do stosowania dużej ilości leków, 
ryzyka częstych pomyłek i nieświadomego pomijania dawek. 
Ograniczenie w ordynacji lekarskiej liczby stosowanych leków 
pozytywnie wpływa na przestrzeganie zaleceń terapeutycz-
nych, co zostało poparte wieloma badaniami. W tym celu 
warto rozważyć wprowadzenie preparatów długo działających 
przyjmowanych raz na dobę. Dane dostępne z zagranicznych 
rejestrów aptecznych potwierdzają, że chorzy przyjmujący 
dany preparat w postaci jednej tabletki wykazują wyższą wy-
trwałość i przestrzeganie zaleceń w porównaniu z chorymi 
przyjmującymi ten sam preparat, ale w mniejszych dawkach 
kilka razy na dobę. Dobre rezultaty przynosi również stosowa-
nie preparatów złożonych, w których skład wchodzą 2 lub 3 
leki na przykład hipotensyjne.

Powodem świadomego pomijania dawek leku lub całkowitego 
przerwania leczenia przez pacjenta bardzo często są działania 
niepożądane. Przykładem potwierdzającym to założenie są 
badania, w których pacjenci stosowali wybrane leki hipoten-
syjne.
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Czy wiek i płeć mają wpływ na stosowanie się 
do zaleceń lekarskich?

Wielolekowość jako czynnik sprzyjający 
non-adherence

W jakim stopniu działania niepożądane 
przyczyniają się do nieprzestrzegania 
zaleceń?
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Najlepsze rezultaty leczenia po 3 latach uzyskano dla amlo-
dypiny (82,5% pacjentów pozostało przy terapii), acebutolo-
lu (77,8%), chlortalidonu (67,5%), doksazosyny (66,1%) oraz 
enalaprilu (68,1%). Jak się okazało - świadome pomijanie da-
wek lub przerwanie leczenia u pozostałych pacjentów spowo-
dowane było występowaniem uciążliwych działań niepożąda-
nych. Inne badania wykazały, że spośród kilku badanych grup 
leków hipotensyjnych, najchętniej i najdłużej były stosowane 
sartany, ze względu na stosunkowo dobrą tolerancję. Złe sa-
mopoczucie i wyraźne odczuwanie skutków ubocznych stoso-
wanych leków prowadzi do sceptycznego nastawienia pacjen-
ta do terapii oraz mniejszego zaufania do lekarza.

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych w dużej mierze zale-
ży od przejrzystości i zrozumienia sposobu dawkowania. Pa-
cjenci znacznie gorzej dostosowują się do schematów daw-
kowania, które uwzględniają np. stosowanie leku tylko w dni 
parzyste czy co drugi dzień. Nie bez znaczenia jest również 
wspomniana wcześniej częstotliwość dawkowania oraz pora 
dnia. Badania dowodzą, że lepsze efekty leczenia wykazują 
chorzy stosujący leki rano w stosunku do tych, którzy mają 
zlecone leki wieczorem. 

Brak poprawy stanu zdrowia i nieskuteczność farmakotera-
pii są ważną przyczyną nieprzestrzegania zaleceń lekarskich. 
Pacjenci bardzo często nie rozumieją działania leku, a nawet 
celu jego stosowania, oczekując jednocześnie natychmiasto-
wych efektów. Niestety w przypadku większości chorób prze-
wlekłych skutki leczenia są widoczne dopiero po pewnym 
czasie regularnego, sumiennego stosowania leku. Problem 
ten jest widoczny szczególnie w przypadku chorób tak zwa-
nych skąpoobjawowych (na przykład osteoporozy), w których 
brak poczucia choroby sprawia, że pacjenci bardzo często nie 
podejmują proponowanego leczenia, albo też przerywają je 
wkrótce po rozpoczęciu. W wielu chorobach przewlekłych, 
takich jak hipercholesterolemia czy cukrzyca, pacjenci często 
rezygnują z terapii, nie mogąc obserwować jej bezpośrednich 
efektów.

Pacjenci z niską świadomością zdrowotną w mniejszym stop-
niu są podatni na terapię. Znacznie lepsze korzyści z leczenia 
uzyskują osoby, które rozumieją i zapamiętują zasady doty-
czące stosowania leków oraz czytają ich ulotki ze zrozumie-
niem. Wyższe wykształcenie sprzyja lepszemu zrozumieniu 
zasad leczenia i ewentualnego zagrożenia związanego z nie-
stosowaniem się do zaleceń lub przerwaniem leczenia. 
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Dużą przeszkodą w rozpoczęciu i kontynuowaniu terapii są 
bez wątpienia koszty. Pewnym rozwiązaniem są w tym przy-
padku odpowiedniki (leki generyczne), jednak nowe i drogie 
leki w lecznictwie otwartym bardzo często ich nie posiadają  
i jednocześnie nie są refundowane. Ważne jest więc, aby per-
sonel medyczny zalecając leczenie miał świadomość sytuacji 
ekonomicznej pacjenta. 

Według statystyk nawet 11% chorych ma trudności z połyka-
niem tabletek bądź kapsułek, 12% starszych osób nie radzi 
sobie z otwarciem opakowania z lekiem, a 14% przeszkadza 
smak tabletki, co również może przyczyniać się do obniżania 
compliance i adherence. Pewne znaczenie może mieć nawet 
kolor tabletki. Naukowcy sugerują bowiem, że czerwona ta-
bletka przez wiele osób kojarzona jest z silniejszym działa-
niem, niż na przykład mała i biała. Kształt i kolor tabletki dla 
wielu pacjentów jest również znakiem rozpoznawczym i uła-
twia zapamiętanie danego leku. 

Dodatkowym czynnikiem przyczyniającym się do non-adhe-
rence jest brak motywacji do leczenia. Niedbałość i brak kon-
sekwencji może wynikać z cech charakteru, ale może również 
być spowodowany nieświadomością skutków zaniedbywania 
leczenia. Ważnym powodem braku chęci do działania ze strony 
pacjenta często może być depresja. Niestety w Polsce częstą 
przyczyną braku podejmowania leczenia są również problemy 
związane z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej, czyli 
długi czas oczekiwania na wizytę, ważne badania, zabiegi czy 
wysokie koszty wizyty.

Istotnym problemem jest też sam przebieg wizyty lekarskiej, 
podczas której lekarz zwykle z góry zaleca ustalony przez sie-
bie plan leczenia. Chorzy wskazują na brak informacji lub jej 
przekazywanie przez lekarzy w sposób niepełny i niezrozumia-
ły. Problemem jest również brak zaufania do lekarza, poczucie 
przedmiotowego traktowania. Tymczasem pacjent powinien 
aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o sposobie 
terapii, wtedy czuje się współodpowiedzialny za jej efektyw-
ność. Dialog pozwala również dostosować leczenie do potrzeb 
pacjenta i wyeliminować problemy na przykład ze źle tolero-
waną postacią leku, niezrozumieniem schematu dawkowania 
czy dużymi kosztami leczenia. Edukacja to bardzo ważny ele-
ment całego procesu, ale ważna jest też empatia i wyrozumia-
łość lekarza.

Skomplikowany schemat dawkowania

Brak widocznego skutku leczenia

Wykształcenie i wiedza dotycząca zdrowia

Koszty leczenia

Kolor, smak i wielkość tabletek

Brak motywacji do leczenia
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Brak dialogu pacjent-lekarz

Komunikacja farmaceuta-lekarz

Razem możemy więcej

Ważna rola farmaceutów
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Niestety przyczyny powszechnego zjawiska non-compliance 
leżą nie tylko po stronie pacjentów, ale również lekarzy i in-
nych przedstawicieli ochrony zdrowia, przez których problem 
ten jest najczęściej bagatelizowany. Większość wizyt u lekarza 
polega na podstawowym wywiadzie, zbadaniu i wypisaniu re-
cepty. Brak czasu i ogrom formalności podczas wizyty lekar-
skiej sprawiają, że pacjent najczęściej czuje się zaniedbany, 
niezrozumiany, a jego problemy zdrowotne - mało istotne, co 
bezpośrednio przekłada się na negatywne podejście do lecze-
nia. 

Szansa na przestrzeganie zaleceń jest większa, gdy lekarze 
dokładnie wysłuchują chorego, wspierają emocjonalnie, dają 
poczucie bezpieczeństwa, szacunek oraz traktują pacjentów 
jak równych sobie partnerów. Podstawą właściwej komuni-
kacji pomiędzy lekarzem a pacjentem powinien być nie tyl-
ko szczegółowy wywiad, ale przede wszystkim rozmowa na 
temat choroby i jej powikłań, uświadomienie konieczności 
terapii i możliwych działań ubocznych, wynikających ze sto-
sowania leków. Niestety przebieg większości lekarskich wizyt 
zakłada bierny udział pacjenta w procesie terapii, polegający 
wyłącznie na dostosowaniu się do zaleceń leczącego. Tym-
czasem chory musi być w tym procesie leczenia także stroną 
aktywną, zaangażowaną, pełnoprawnym partnerem, a strate-
gia i plan leczenia powinny być wynikiem jego porozumienia 
z lekarzem. 

Błędnie lub niewyraźnie wypisana recepta zmusza pacjenta 
do powrotu do lekarza, co jest bardzo zniechęcające i często 
przyczynia się do całkowitej rezygnacji z leczenia. Co więcej 
- jest przyczyną frustracji i utraty zaufania nie tylko do leka-
rza, ale również farmaceuty, który nie zrealizował recepty.  
W takim przypadku, ważna jest komunikacja farmaceuty  
z lekarzem, aby przedstawić problem nieczytelnej recepty  
i upewnić się, co dokładnie lekarz miał na myśli. Pozwoli to nie 
tylko uniknąć pomyłki, ale również podjąć dialog z lekarzem, 
co w dobie zbliżającej się opieki farmaceutycznej, wydaje się 
być nieuniknionym, ważnym elementem pracy farmaceuty. 

Jedną z przyczyn braku zrozumienia zaleceń terapeutycznych 
przez pacjenta jest niewyraźne wypisanie recepty czy też 
osobnej kartki „z zaleceniami od lekarza”. Wydawać by się 
mogło, że w dobie e-recept, niewyraźne pismo nie stanowi  
dużego problemu. Białe, tradycyjne recepty są wypisywane 
znacznie rzadziej, ale nadal są powszechną praktyką wśród 
niektórych lekarzy. Niewyraźne wypisanie recepty to jedna  
z głównych przyczyn nieporozumień komunikacyjnych skut-
kujących często poważnymi powikłaniami, będącymi efektem 
przyjęcia niewłaściwego leku, niewłaściwej dawki lub jej czę-
stotliwości czy złej drogi podania. 

Jak podaje raport Narodowej Akademii Nauk w Stanach Zjed-
noczonych, niewyraźne pismo na receptach zabija ponad  
7 000 ludzi rocznie, a 1,5 miliona ma różnego rodzaju powi-
kłania będące wynikiem nieczytelnego pisma, niewłaściwych 
skrótów i błędów dawkowania na receptach.

Zaangażowanie pielęgniarek, farmaceutów i innych profesjo-
nalistów medycznych w edukację pacjenta odciąża lekarzy  
i pozwala tym zawodom skupić się na włączaniu ich w pro-
ces diagnostyczno-terapeutyczny. Terapia zespołowa, w którą 
włączona jest również pielęgniarka i farmaceuta, jest znacznie 
skuteczniejsza, niż sama wizyta u lekarza. Do zadań wszyst-
kich przedstawicieli zawodów medycznych należy edukacja 
pacjentów, poradnictwo, ułatwienie kontaktu z lekarzem  
i ocena współpracy z nim. Ważna jest więc zarówno postawa 
lekarza rodzinnego, który ma za zadanie zachęcić chorego do 
współpracy i przekazać informacje o najważniejszych elemen-
tach terapii, jak i farmaceuty, który powinien uzupełniać zale-
cenia lekarskie w przydatne, praktyczne informacje dotyczące 
dawkowania w zależności od pory dnia i posiłków, interakcji 
lekowych czy skutków ubocznych. Pielęgniarki odgrywają na-
tomiast ważną rolę w edukacji w zakresie podawania insuli-
ny, pielęgnacji ran czy odleżyn, a także podstawowych badań 
diagnostycznych i wielu innych. Wspólne stworzenie przez 
pacjenta i lekarza planu terapeutycznego sprawia, że pacjent 
czuje się współodpowiedzialny za efekty leczenia, ponadto 
rozmowa z pielęgniarką i farmaceutą pozwala mu zrozumieć 
i zaakceptować sens i schemat stosowanych leków, co sprzyja 
efektywności terapii. 

Niezwykle ważnym i niedocenionym etapem leczenia, zwłasz-
cza w zakresie występowania zjawiska adherence, jest kontakt 
pacjenta z farmaceutą. Podczas krótkiej wizyty w aptece far-
maceuta ma zwykle niewielką możliwość wywarcia takiego 
samego wpływu, jak lekarz podczas jednej lub cyklu wizyt. 
Często brak czasu w trakcie realizacji recepty powoduje, że ta 
relacja ogranicza się jedynie do wydania przepisanych przez 
lekarza preparatów. Tymczasem farmaceuci są ostatnimi pra-
cownikami ochrony zdrowia, z którymi pacjenci kontaktują 
się przed zastosowaniem leków. Mogą mieć zatem znaczący 
wpływ na ich terapię. 
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Jak zachęcić pacjenta do leczenia?
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Farmaceuta, zarówno pracujący w szpitalu (jako farmaceuta 
kliniczny), jak i pracujący w aptece otwartej (zwłaszcza w ra-
mach planowanej opieki farmaceutycznej), powinien upewnić 
się, że pacjent nie ma wątpliwości i obaw dotyczących zaleco-
nej terapii. Poświęcając kilka minut, farmaceuta może istot-
nie wpłynąć na adherence, a tym samym skuteczność leczenia 
tłumacząc, w jakim celu przepisane zostały dane leki, jak je 
stosować i dlaczego jest to tak ważne, kiedy spodziewać się 
efektów, jakie skutki uboczne mogą wystąpić i ewentualnie 
jak sobie z nimi radzić. 

Pozytywne zmiany dotyczące zawodu farmaceuty w Polsce, 
takie jak wprowadzenie ustawy o zawodzie umożliwiającej 
prowadzenie przeglądów lekowych, rozszerzonego poradnic-
twa dla pacjentów, szczepień w aptekach i świadczenia sze-
roko pojętej opieki farmaceutycznej, znacząco podkreśla rolę 
farmaceutów w poprawie skuteczności i bezpieczeństwa sto-
sowanych terapii. O tym, jak ważne zadanie stoi przed farma-
ceutami, mówią dane z innych krajów. Okazuje się bowiem, 
że w państwach, w których farmaceuta ma prawo wypisywać 
recepty i ordynować leki, pacjenci częściej stosują się do za-
leceń farmaceuty, niż lekarza, gdy obaj zaordynowali taką 
samą terapię. Wynika to prawdopodobnie z większej ilości 
czasu, jaką dysponuje farmaceuta na samą rozmowę o lekach  
(w ramach opieki farmaceutycznej) oraz z tego, że farmaceuta  
w dużo bardziej przystępny sposób wyjaśni pacjentowi po-
trzebę farmakoterapii, jej zasadność i podkreśli kluczowe ele-
menty, jak pora dawkowania czy ostrzeżenia przed łączeniem 
kilku leków równocześnie.

Ważne jest również zrozumiałe rozpisanie pacjentowi skom-
plikowanego dawkowania np. na osobnej kartce lub odpo-
wiednie zaznaczenie go na opakowaniu. Po upewnieniu się, 
że pacjent rozumie, jak prawidłowo stosować leki warto pod-
jąć krótką rozmowę zachęcającą do zmiany stylu życia (w za-
leżności od choroby), samodzielnych pomiarów ciśnienia czy 
glukozy, odpowiednio częstych kontroli u lekarza i regularnych 
badań. 

Podczas konsultacji w ramach opieki farmaceutycznej, czy na-
wet zwykłej wizyty pacjenta w aptece, warto także przyjrzeć 
się stosowanym lekom (również OTC) w celu wykrycia ewen-
tualnych interakcji czy też działań niepożądanych. Warto rów-
nież uświadomić pacjenta, dlaczego przestrzeganie zaleceń 
jest tak ważne - leki nieprawidłowo stosowane nie tylko nie 
działają, ale nawet mogą szkodzić. Jedyną drogą do skutecz-
nego leczenia jest sumienne, regularne przestrzeganie zale-
ceń lekarza i farmaceuty. Odpowiednie stosowanie wykupio-
nych w aptece preparatów ma znaczenie nie tylko w leczeniu 
chorób przewlekłych, ale także dla powodzenia każdej terapii, 
także doraźnej - na przykład antybiotykoterapii.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem każdego farmaceu-
ty w rozmowie z pacjentem jest upewnienie się, że wie on, 
jak stosować leki. Jeżeli pacjent stosuje dany lek od dawna  
i jest przekonany o tym, że stosuje go prawidłowo, warto zadać 
pytanie „jak stosuje Pan ten lek?”. Często okazuje się bowiem, 
że pacjent nieświadomie przez wiele miesięcy, czy wręcz lat 
stosuje go źle. Bardzo ważne jest również wytłumaczenie pra-
widłowego stosowania leków w zależności od posiłków i pory 
dnia. Jeżeli z rozmowy wynika, że pacjent czuje się zagubiony 
i ma pewne obawy, to warto zaproponować mu stosowanie 
kasetek tygodniowych, ułatwiających rozplanowanie dawko-
wania lub urządzeń przypominających o przyjęciu kolejnych 
dawek leków (np. aplikacji mobilnych, które są preferowane 
przez młodszych pacjentów). 

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska
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Z koleżeńską wizytą, 
po zawodową inspirację.. . 
Farmaceutka w Australii

Do tej  pory w cyklu „Z koleżeńską wizytą,  po zawodową 
inspirację. . .”  odwiedzil iśmy farmaceutów pracujących 

w Europie.  Tym razem, dzięki  uprzejmości  pani  Katarzyny 
Gutarowskiej,  dowiemy się  jak wygląda aptekarstwo 

w odległej  Australi i !

2 9

Katarzyna Gutarowska ukończyła studia 
farmaceutyczne w Collegium Medicum 
UJ w 2010 roku. Pracowała w aptekach 
w Krakowie i Warszawie. W 2012 roku 
wyemigrowała do Australii, gdzie konty-
nuuje pracę w zawodzie. Prywatnie mi-
łośniczka wszelkiej aktywności fizycznej: 
ćwiczeń na siłowni, pływania, jachtingu, 
remontowania domów. Dla przeciwwagi 
powyższych plażuje i dostarcza miłych 
doznań swoim kubkom smakowym za 
pośrednictwem egzotycznego jedzenia  
i dobrego wina. W wolnych chwilach 
robi świece sojowe i podróżuje.

Joanna Bilek: Jak to się stało, że została 
Pani australijską farmaceutką?  

Katarzyna Gutarowska: Do Austra-
lii przyleciałam pod koniec 2012 roku 
planując 1-2 letni pobyt w celu prak-
tycznego doszkolenia języka i zrobienia 
kursów, które miały otworzyć mi drogę 
do trochę innej kariery, poniekąd rów-
nież związanej z farmacją. Z przyczyn 
osobistych plany zmieniłam i dwa lata 
później postanowiłam zapuścić korzenie 
w Zachodniej Australii. Zawsze chciałam 
wykonywać zawód profesjonalny i zwią-
zany z medycyną, więc wybrałam konty-
nuację tego, co już zaczęłam w Polsce.
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JB: Jak się domyślam kontynuowanie zawodu farmaceuty  
w Australii związane było z nostryfikacją dyplomu? Czy to 
bardzo skomplikowany proces?

KG: Proces nostryfikacji był dość kosztowny i czasochłonny. 
Rozpoczęłam od złożenia wymaganych dokumentów i rozpo-
znania kwalifikacji zawodowych przez tutejszą izbę aptekarską 
(Australian Pharmacy Council). Następnym krokiem do sukce-
su było zdanie egzaminów z języka angielskiego (Occupatio-
nal English Test, OET) oraz teoretycznego egzaminu z wiedzy 
farmaceutycznej (Knowledge Assessment of Pharmaceutical 
Sciences, KAPS). Muszę przyznać, że KAPS przysporzył mi spo-
ro wysiłku. Jest to test wielokrotnego wyboru, składający się  
z dwóch części. Każda część egzaminu to 100 pytań i 2 godziny 
na odpowiedzi. Test pokrywa praktycznie wszystkie aspekty 
wiedzy uzyskanej w czasie studiów, zaczynając od chemii i fi-
zjologii, kończąc na farmakologii. Po zdaniu obu egzaminów 
mogłam rozpocząć prawie roczny staż w aptece (czyli byłam 
na równi z absolwentami kierunków farmaceutycznych z lo-
kalnych uniwersytetów). W trakcie stażu miałam możliwość 
praktykowania według zasad obowiązujących w kraju. W tym 
czasie, obowiązkowo również zakończyłam państwowy kurs 
dla stażystów farmacji, podczas którego można się szczególnie 
doszkolić z opieki farmaceutycznej i prawa farmaceutyczne-
go. Kurs zakończył się złożeniem assessment, którego przygo-
towanie trwało praktycznie większość czasu stażowego. Pod 
koniec stażu zdałam egzamin pisemny i kolejno ustny/prak-
tyczny, po czym mogłam zarejestrować się jako farmaceuta  
w The Australian Health Practitioner Agency (AHPRA). Cały 
ten proces zajmuje co najmniej 1,5 roku. Mnie zajął prawie 
2 lata.

JB: Na czym polega assessment?

KG: Jest to forma sprawozdania, projektu i skomentowania 
przykładowych sytuacji aptecznych. Sprawozdanie polega na 
wybraniu sobie tematu do opisania np. ja wybrałam żywie-
nie noworodków i porównywałam dostępne formuły, czyli 
zamienniki mleka matki. Innym przykładem byłyby opatrun-
ki do leczenia różnych ran. Jako projekt opisałam szczepie-
nia przeciwgrypowe, czyli organizację szczepień w aptece. 
Inny przykład: promocja zdrowia, np. weekend poświęco-
ny promowaniu rzucenia palenia. Jeśli chodzi o sytuacje to 
należało opisać, jak najlepiej się zachować w danej sytuacji  
w aptece.

JB: Jak wyglądały początki Pani pracy już po odbyciu stażu  
i jak właściwie wyglądają australijskie apteki?

KG: Pracę na stanowisku farmaceuty w Australii rozpoczęłam 
od razu po rejestracji, w aptece sieciowej, w której odbyłam 
staż. Jest to największa sieć aptek w Australii, która dzisiaj 
posiada ponad 500 aptek w kraju, również kilka w Nowej Ze-
landii i Irlandii. Pracowałam na zmianach rannych i popołu-
dniowych, między 8 rano a 9 wieczorem, 5 dni w tygodniu, 
wliczając wybrane weekendy i święta (apteka jest otwarta 
364 dni w roku, bez 25 grudnia). Wybór tak dużej firmy, do 
której pacjentów przyciągały konkurencyjne ceny, pozwolił mi 
zapoznać się z wieloma nowymi, dopiero wchodzącymi na ry-
nek lekami. W aptece ogólnodostępnej pracowałam przez 3,5 
roku. Samą pracę i pacjentów wspominam miło.

JB: W takiej aptece już Pani jednak nie pracuje. Dlaczego?

KG: Bodźcem do zmiany były niestabilne godziny i obowiązek 
pracy w niektóre weekendy i święta, utrudniające mi zrów-
noważenie życia osobistego i zawodowego. Apteki w Australii 
otwarte są codziennie. W dni robocze dłużej, nawet do 23. 
Funkcjonują również apteki całodobowe, choć jest ich nie-
wiele. Są apteki (Compounding Pharmacies) specjalizujące się  
w wykonywaniu leków wszelkiego rodzaju, również w warun-
kach aseptycznych. W większości aptek ogólnodostępnych nie 
robi się leków w ogóle lub czasem wykonuje się proste kremy 
i maści, coraz rzadziej przepisywane.

JB: Czy w Australii funkcjonują jedynie apteki sieciowe czy są 
również prywatne?

KG: Zdecydowana większość aptek australijskich jest siecio-
wa, typu apteka-drogeria. Sieciówki zwykle ograniczają się do 
jednego stanu, ale są również większe, działające w obrębie 
całego kraju. Prywatne, pojedyncze apteki, funkcjonują w re-
jonach oddalonych od stolic stanowych lub na ich obrzeżach. 
Logicznym jest, że im większa sieć tym bardziej konkurencyjne 
ceny.

JB: A jak przedstawia się „załoga” apteki? Czy w australij-
skich aptekach mogą pracować osoby z innym tytułem zawo-
dowym niż magister farmacji?

KG: W części „lekowej” (dispensary) pracują farmaceuci. Nie 
więcej niż 20% farmaceutów to magistrowie. Licencjat wy-
starczy do wykonywania zawodu. 
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Do pomocy są Dispensary Assistants, czy osoby przyuczone 
na kursach do realizacji recept i pakowania leków w tygodnio-
we blistry. Asystenci nie wydają leków narkotycznych. Każdy 
blister lub recepta zrealizowana przez asystenta muszą być 
sprawdzone przez farmaceutę, zanim leki trafią do rąk pa-
cjenta. W części aptecznej pracują również asystenci apteczni 
(Pharmacy Assistants), którzy są wyszkoleni do pomocy przy 
wyborze leków niewymagających recepty lekarskiej, np. prze-
ciwbólowych, przeciwkaszlowych etc. Takie osoby również 
podają wcześniej przygotowane leki i nabijają towar na kasę 
fiskalną. Pacjent ma możliwość konsultacji z farmaceutą, jeśli 
co najmniej jedna ze stron widzi potrzebę konsultacji. Mniej 
doświadczeni asystenci apteczni pracują w części drogeryjnej, 
doradzając pacjentom przy wyborze witamin, suplementów, 
wyrobów medycznych, kosmetyków.  

JB: Czy w Australii funkcjonuje e-recepta i jakie są odpłat-
ności za leki?

KG: W Australii funkcjonują recepty drukowane lub e-recepty. 
Recepta drukowana ma kod kreskowy, po którego zeskano-
waniu w aptece na ekranie komputera uwidaczniają się dane 
pacjenta i przepisane leki. Przepisując leki na e-receptę lekarz 
wysyła QR kod (tzw. token) na numer telefonu komórkowego 
pacjenta. Pacjent może wysłać kod e-mailem do wybranej ap-
teki, jeśli chce mieć leki przygotowane na konkretną godzinę 
lub może zaprezentować kod w aptece. Większość leków na 
receptę jest refundowana przez narodowy system opieki zdro-
wotnej, zwany Medicare. Funkcjonują dwa stopnie refundacji 
w zależności od statusu materialnego lub stopnia niepełno-
sprawności pacjenta.

JB: To ciekawe, czy możemy Panią poprosić o bardziej ob-
szerne wyjaśnienie?

KG: Stopień pierwszy jest dostępny dla większości społeczeń-
stwa, gdzie co najmniej jeden członek rodziny pracuje zawo-
dowo. Rząd określa minimalną kwotę zarobku, przypadającą 
na członka rodziny, powyżej której osoby kwalifikują się do 
ogólnej odpłatności za leki. Stopień refundacji i ceny, jakie 
płaci pacjent za lek refundowany, są weryfikowane rocznie  
i ulegają niewielkim zmianom od stycznia. Obecnie odpłat-
ność za każdy lek z listy refundacyjnej wynosi do $41.30 
(jeden dolar australijski to niewiele ponad 3 złote polskie). 
Najczęściej jest to miesięczna kuracja danym lekiem. Różnica 
między właściwą ceną leku, a podaną sumą jest pokrywana 
przez rząd.
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JB: To stopień pierwszy, a jak wygląda odpłatność przy stop-
niu drugim?

KG: Stopień drugi jest dla osób o niższym przychodzie  
na członka rodziny (dotyczy zarówno emerytów, jak i osób ak-
tywnych zawodowo) lub posiadających określony stopień nie-
pełnosprawności. Ta grupa społeczeństwa jest upoważniona 
do tzw. Health Care Card lub Concession Card. Posiadacz karty 
ma przypisany unikalny numer, po którego wprowadzeniu do 
systemów komputerowych w aptece, odpłata za lek refundo-
wany obniża się do $6.80. 

JB: Czy na tych dwóch stopniach odpłatności kończy się re-
fundacja kosztów leków?

KG: Kolejnym udogodnieniem finansowym jest tzw. The Medi-
care Safety Net. Pozwala ono na dodatkowe obniżenie opłaty 
za leki dla pacjentów chorych przewlekle i stosujących regu-
larnie wiele leków z listy refundacyjnej. Członkowie jednej 
rodziny (rodzice plus dzieci na ich utrzymaniu) mogą zsumo-
wać swoje wydatki w celu osiągnięcia minimum Safety Net 
w krótszym czasie. Obecnie minimum Safety Net dla stopnia 
pierwszego wynosi $1542.1 i $326.40 dla stopnia drugiego. 
Wydatki są zerowane na koniec każdego roku.

JB: To bardzo ciekawe, czy możemy prosić o wyjaśnienie  
i przykłady „z życia wzięte”?

KG: W praktyce działa to następująco: pacjent A (stopień 
pierwszy) bierze 9 różnych leków z grupy refundacyjnej mie-
sięcznie, na które wydaje 9 x $41.30 = $371.70 miesięcznie. 
Po prawie 5 miesiącach pacjent A wyda na leki kwotę równą 
minimum Safety Net, czyli $1542.1. Od momentu wydania tej 
kwoty, system apteczny automatycznie obniży próg odpłatno-
ści za każdy kolejny lek do ceny stopnia drugiego, czyli $6.80. 
Pacjent A do końca roku będzie płacił tylko $6.80 za każdy lek 
refundowany. Podobnie jest w przypadku stopnia drugiego  
z tym, że po wydaniu minimum, lek jest bezpłatny. Warunkiem 
jest, że dany pacjent nie wykupuje tego samego leku częściej 
niż co 28 dni. Jeżeli dany lek jest wykupiony częściej, suma 
wydana nie wlicza się do Safety Net. System działa sprawnie, 
jeśli pacjent używa konta Medicare online. Takie konto jest 
połączone z systemami aptecznymi (zawsze! Nie ma innej 
możliwości). Pacjenci nieposiadający konta online, muszą no-
sić przy sobie formularz Safety Net, na który farmaceuta za 
każdym razem nakleja wydruki po wydaniu leku. 
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To proces bardziej czasochłonny, ale do wykonania jeśli pa-
cjent jest zdyscyplinowany. Odpłatność za leki jest trochę inna 
dla rdzennych mieszkańców Australii, Aborygenów. O tym nie 
będę się wspominać, bo jednak jest to mniejsza grupa popula-
cji. W większości przypadków osoby należące do tej grupy nie 
płacą za leki lub płacą $6.80 podobnie jak w stopniu drugim. 

JB: A jak Pani ogólnie ocenia ten system? Czy zdaje swój eg-
zamin?

KG: Cały system refundacyjny działa sprawnie dzięki wielu za-
sadom. Lekarz nie może wypisać leku z refundacją, jeśli pa-
cjent nie spełnia określonych wymogów kwalifikujący do re-
fundacji na dany lek, np. astmatyk musi poddać się badaniom 
potwierdzający chorobę. Leki przepisywane są na zasadzie 
algorytmicznej, czyli po diagnozie lekarz zaczyna od przepi-
sywania leków tańszych i zmienia na nowsze/droższe dopie-
ro, gdy pacjent nie uzyskuje poprawy zdrowia po określonym 
czasie.

JB: Polskie aptekarstwo w ciągu ostatnich miesięcy przeszło 
wręcz rewolucyjne zmiany: zaczęliśmy w aptekach szczepić, 
pobierać wymazy w kierunku COVID-19, a jeszcze więcej 
form opieki farmaceutycznej jest zaplanowanych na najbliż-
szą przyszłość. Czy w australijskich aptekach otwartych jest 
ona również prowadzona?

KG: Tak, opieka farmaceutyczna tutaj bardzo dobrze funkcjo-
nuje. Większość pacjentów szuka porady farmaceuty zanim 
odwiedzi gabinet lekarski. Jest ona udzielana pacjentowi za 
darmo, skutecznie i szybko. Do lekarza pacjent zgłasza się  
z polecenia farmaceuty. Lekarze diagnozują choroby i wypisu-
ją leki, i tylko ogólnie (głównie z braku czasu) tłumaczą czego 
się spodziewać po ich stosowaniu. Po detale odsyłają do far-
maceuty. Jeśli dany lek jest nowy dla pacjenta, farmaceuta 
drukuje ulotkę informacyjną i konsultuje pacjenta – zwykle 
jest to 10-15 minut rozmowy – zaznaczając najistotniejsze in-
formacje dotyczące leku, doradzając zmianę trybu życia (o ile 
jest to istotne) i odpowiadając na pytania. 

JB: W polskich aptekach przygotowujemy się powoli do pro-
wadzenia przeglądów lekowych. Czy taka forma pomocy pa-
cjentom także funkcjonuje w Australii?

KG: Pacjenci leczeni wieloma lekami na różne schorzenia, co 
najmniej raz do roku maką możliwość zgłoszenia się do far-
maceuty na dłuższą konsultację, aby omówić szczegółowo 
wszystkie kuracje i problemy z nimi związane.

Raport z konsultacji może być odesłany do lekarza prowadzą-
cego, jeśli farmaceuta chce zasugerować zmiany w leczeniu. 
Konsultacje są zawsze bezpłatne dla pacjenta i apteka może 
ubiegać się o refundację: maksymalnie raz w roku za dane-
go pacjenta. Dodatkowo, jeśli pacjent stosuje wiele leków lub 
zwyczajnie nie jest w stanie zapamiętać kiedy należy leki brać, 
farmaceuta może zaoferować pakowanie leków w tygodniowe 
blistry, z podziałem na leki stosowane np. rano, w południe, 
wieczorem, przed snem lub inaczej według indywidualnej po-
trzeby pacjenta. Usługa jest dodatkowo płatna i nie podlega 
refundacji. Nie narusza jednak znacząco budżetu przeciętne-
go pacjenta, a zdecydowanie usprawnia farmakoterapię.

JB: Jakie jeszcze inne formy opieki farmaceutycznej realizo-
wane są w Australii?

KG: Farmaceuci również instruują pacjentów stosujących leki 
wziewne lub inne niekonwencjonalne formy podawania le-
ków. Doradzają przy wyborze formuły dla noworodków, wyro-
bów medycznych np. specjalnych opatrunków, środków higie-
ny przy nietrzymaniu moczu, sprzętu medycznego takiego jak 
nebulizatory, kule, balkoniki czy stołki pod prysznic dla osób 
starszych.

JB: Australia to ojczyzna eukaliptusa gałkowego, poważa-
nego we współczesnej medycynie europejskiej. Liść i olejek 
eteryczny posiadają monografie farmakopealne i zielarskie. 
Czy w swej ojczyźnie również jest doceniany?

KG: Środki na bazie eukaliptusa stosowane są głównie do 
czyszczenia i dezynfekowania powierzchni. Olejek eteryczny 
jest czasem stosowany do inhalacji przy niedrożności górnych 
dróg oddechowych lub do nawilżania powietrza w pomiesz-
czeniach.

JB: Jak w ogóle wygląda zielarstwo i ziołolecznictwo w Au-
stralii? Czy ma ono poważanie w konwencjonalnej medycy-
nie?

KG: Ziołolecznictwo nie cieszy się popularnością w Australii. 
W aptekach nie sprzedaje się nawet ziół do zaparzania ani in-
nych postaci leku ziołowego. Ziołowe herbatki można nabyć  
w supermarketach lub sklepach zielarskich. Wybór jest zdecy-
dowanie mniejszy niż w Polsce.
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JB: Jaka farmakopea obowiązuje w Australii? Czy używa się 
jej w codziennej pracy aptecznej?

KG: W Australii obowiązuje farmakopea brytyjska. Nie zauwa-
żyłam praktycznego odniesienia się do niej. Zarówno lekarze, 
jak i farmaceuci bazują na australijskich lekospisach.

JB: Mówiliśmy już o odpłatności za leki, a jak wygląda sys-
tem opieki zdrowotnej, profilaktyka zdrowia, dostęp do le-
karzy i innych pracowników ochrony zdrowia? Jakie jest po-
krycie przez państwo świadczeń zdrowotnych, profilaktyki?

KG: Każdy rezydent lub obywatel Australii ma prawo do re-
fundowanej opieki zdrowotnej i wcześniej wspomniane-
go systemu refundacyjnego za leki. Dodatkowo, większość  
Australijczyków opłaca prywatne ubezpieczenie zdrowotne. 
Posiadając ubezpieczenie prywatne (w zależności od stopnia 
ubezpieczenia oczywiście) można korzystać bezpłatnie lub za 
mniejszą opłatą z leczenia prywatnego w gabinetach lub pry-
watnych szpitalach, można również wybrać lekarza, skrócić 
czas oczekiwania na zabiegi medyczne, można również obni-
żyć odpłatność obowiązkowej składki zdrowotnej (tzw. Medi-
care Levy).

JB: Jak wygląda w Australii wizyta u lekarza?

KG: W Australii można wybrać się do lekarza ogólnego w przy-
chodni państwowej bezpłatnie lub prywatnej, gdzie pacjent 
płaci za wizytę. Wizyta może być pokryta częściowo lub w ca-
łości przez ubezpieczenie prywatne lub czasem część kosztów 
może być pokryta przez Medicare. Do specjalisty można się 
wybrać ze skierowaniem od lekarza ogólnego (czas oczekiwa-
nia na wizytę na koszt państwa jest długi).

JB: A co z profilaktyką? W tak nowoczesnym państwie jest 
zapewne na bardzo wysokim poziomie?

KG: Profilaktyka zdrowia jest reklamowana, polecana i cza-
sem również refundowana. Do apteki pacjenci zgłaszają się 
nie tylko po leki, ale równiej na szczepienia i porady dotyczące  
zmiany stylu życia istotnej dla zdrowia.

JB: Czy według Pani farmaceuci w Australii są poważani 
przez społeczeństwo? Czy aptekarstwo jest w fazie rozwoju, 
czy też osiągniętej stabilizacji?

KG: Farmacja apteczna funkcjonuje sprawnie. Zawód farma-
ceuty jest szanowany zarówno przez innych pracowników 
ochrony zdrowia, jak i pacjentów. 

JB: Obecnie pracuje Pani w aptece więziennej. Jak wygląda 
praca w takiej placówce?

KG: Apteka więzienna w Zachodniej Australii jest umieszczo-
na w części administracyjnej głównego więzienia. Jesteśmy 
instytucją państwową i obsługujemy pacjentów z 16 więzień 
państwowych w stanie. Apteka zatrudnia 15 farmaceutów 
na pełen etat, 2 na pół etatu, 7 techników farmacji i około  
10-12 asystentów do blistrowania leków (wśród nich jest kilku 
studentów farmacji). Apteka czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach biurowych (8-16). Pracownicy nie mają 
bezpośredniego kontaktu z więźniami.

JB: Czyli w aptece takiej pracuje ponad 30 osób! Jakie, poza 
blistrowaniem, są ich zadania?

KG: Każdy farmaceuta nadzoruje od 1 do 3 więzień, zależ-
nie od ilości pacjentów. W każdym więzieniu jest centrum 
medyczne, gdzie pracują lekarze i pielęgniarki bezpośred-
nio kontaktujący się z farmaceutami. Farmaceuci kontrolują 
i doradzają lekarzom przy wyborze leków, realizują recepty, 
sprawdzają spakowane tygodniowe blistry, dozują metadon. 
Technicy współpracują z farmaceutami przy dokonywaniu 
zmian w już zapakowanych blistrach. Asystenci pakują według 
wydruków przygotowanych przez techników. Leki wysyłane są 
do centrum medycznego głównie raz w tygodniu (na cały ty-
dzień dla każdego pacjenta). Większe więzienia mają dostawy 
leków kilka razy w tygodniu. Wszelkie tabletki i kapsułki do 
leczenia przewlekłego są zapakowane w tygodniowe blistry 
z podziałem na „rano”, „południe”, „wieczór”, „przed snem”. 
Takie rozwiązanie ułatwia dozowanie dawek dla pacjentów. 
Sporadycznie przygotowujemy leki recepturowe (proste ma-
ści i kremy).

JB: Jak żyje się w Australii? Jakie są plusy i minusy tego od-
ległego dla nas kraju?

KG: Życie w Australii ogólnie jest przyjemne. Do plusów za-
liczyłabym: klimat (dużo słońca), piękne plaże, krajobrazy, 
stosunkowo zrelaksowany tryb życia, sympatyczni i pomocni 
ludzie, zróżnicowanie kulturowe i religijne, nieograniczona 
akceptacja. Minusy: daleko od rodziny, wszędzie daleko. Nie-
sprawny system transportu miejskiego zmusza do poruszania 
się samochodem wszędzie poza centrum miast.
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JB: A jacy są Australijczycy?

KG: Australijczycy są wyluzowani, zadowoleni, lubią pracować 
nie męcząc się. Niechętnie uczą się języków obcych i nie mają 
cierpliwości do tych, którzy nie władają biegle językiem an-
gielskim.

JB: Dziękujemy Pani Kasi, że podzieliła się z nami swoją 
wiedzą i doświadczeniem pracy i życia w Australii. Życzymy 
zadowolenia z pracy i obfitego korzystania z uroków miesz-
kania w egzotycznym kraju! Czytelników „Aptekarza Polskie-
go” zapraszamy już niedługo na spotkanie z naszą koleżanką 
pracującą we Francji.

Katarzyna Gutarowska (fot. archiwum prywatne
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O recepturze na Dzień Matki,  
czyli co każda mama farmaceutka  

wiedzieć powinna

„Mama to miękkie  ręce,  Mama to melodyjny głos,  to  chu -
chanie na uderzone miejsce.  Mama to samo dobro i  sama 

przyjemność,  coś,  co dobrze jest  mieć w każdej  chwili  życia 
koło siebie,  dookoła siebie,  gdzieś  na horyzoncie.  A jednak 

równocześnie  Mama to szereg praw, niezłomnych „pójściów 
spać”,  okropnych „proszę to włożyć”,  Mama to szorowanie 
ostrym ręcznikiem, to godziny odmierzone,  żywot przyjem -

ny,  życzliwy,  słoneczny,  ale  bez niespodzianek i  zanadto 
świątobliwy” 

(Melchior Wańkowicz,  „Ziele  na kraterze”)

3 6

Mamą zostaje się na zawsze. To radości  
i duma, ale i problemy. Matka to kło-
poty z pieluszkowym zapaleniem skóry, 
trądzikiem i ze złamanym sercem… Jed-
nak mama farmaceutka z racji swojego 
zawodu do niektórych problemów zdro-
wotnych dziecka może podejść profe-
sjonalnie. 

Zwykle dotyczy niemowląt pomiędzy 3  
a 12 miesiącem życia i daje objawy takie 
jak:
• zaczerwienienia (objawy rumienio-

we),
• łuszczenie się naskórka,
• przy nasilaniu się procesu zapal-

nego - rozwój obrzęku w obrębie 
zaczerwienionych miejsc (ognisk 
rumieniowych),

• powstawanie grudek, pęcherzyków 
oraz nadżerek (zmiany typowe dla 
wyprysku).

Pieluszkowe zapalenie 
skóry

Pieluszkowe zapalenie skóry jest jedną  
z najczęstszych zmian chorobowych 
skóry okresu noworodkowego i nie-
mowlęcego. 

Artykuł sponsorowany
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• wilgoć i uszkodzenie (maceracja) naskórka zaburzające 
naturalną funkcję skóry jako bariery ochronnej i będące 
przyczyną nadmiernego przenikania substancji drażnią-
cych, alergizujących oraz mikroorganizmów do głębszych 
warstw skóry,

• przewlekłe pocieranie skóry przez pieluszkę, powodu-
jące występowanie mechanicznie uwarunkowanych za-
palnych zmian skórnych na wypukłych powierzchniach 
ciała, w obrębie wewnętrznej powierzchni ud, wypukłej 
powierzchni narządów płciowych, pośladków oraz pasa 
(tzw. pieluszkowe zapalenie skóry z podrażnienia),

• zasadowe pH moczu, którego wartość jest dodatkowo 
podnoszona przez produkujące ureazę bakterie kałowe 
– kontaktowe działanie zasadowego moczu warunkuje 
rozwój stanu zapalnego skóry w okolicy pieluszkowej, 
a bakterie obecne w kale, produkujące ureazę, mogą 
zwiększać zasadowość moczu,

• niedostateczna higiena skóry,
• obecność drożdżaków (Candida albicans) w kale,
• długotrwała antybiotykoterapia,
• biegunki,
• wrodzone wady układu moczowego,
• uczulenie spowodowane kontaktem z alergenami zawar-

tymi w pieluszce i preparatach stosowanych do pielęgna-
cji skóry w okolicy pieluszkowej (tzw. alergiczny wyprysk).

Rp.
Vit. A sol. Oleosa 15 000 j.m.
Vit. E (pro receptura) 1,0
Glyceroli 2,0
Aquae                           
Eucerini aa ad 100,0
M.f. ung.
D.S.: smarować 2 x dziennie
Zastosowanie: nawilżające, regenerujące, ochronne.

Rp.
Vit. E (pro receptura) 0,5
Dimeticoni 1,0
3% Sol. Acidi borici 10,0
Ung. Cholesteroli ad 100,0
M.f. ung.
D.S.: smarować 3 x dziennie
Zastosowanie: ochronne, nawilżające, natłuszczające.

Rp. 
Paraffini liq. 5,0
Vita A oleosae(!) 5000 j.m.
Aquae 
Eucerini aa ad 100,0
M.f. ung.
D.S. Do stosowania na skórę 2 x dziennie.
 
Rp. 
Ureae 2,0
Aquae 40,0
Ung. Cholesteroli ad 100,0
M.f. ung.
D.S. 1 x dziennie.
 
Rp. 
Vit A oleosae(!) 10 000 j.m.
Vit. E 0,5
Aquae 
Eucerini aa ad 100,0
M.f. ung.
D.S. 2 x dziennie na skórę.

Jakie substancje są zalecane w leczeniu 
i prof ilaktyce pieluszkowego zapalenia skóry?

• Hydrocortisonum
• Nystatinum
• Clotrimazolum
• Zinci oxydum
• Ureum purum
• Vitaminum A oleosa
• Vitaminum E purum 
• Glicerolum
• Dimeticonum
• Paraffinum liquidum
• Vaselinim album 
• Unguentum cholesteroli
• Eucerinum
• Lanolinum

Jakie czynniki sprzyjają powstawaniu 
pieluszkowego zapalenia skóry?

Przykłady recept na preparaty stosowane 
w pieluszkowym zapaleniu skóry
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Rp. 
Dimeticoni 2,0
Aquae 
Lanolini 
Vaselini albi aa ad 100,0
M.f. ung. 
D.S. Na skórę 1 x dziennie.
 
Rp. 
Vit A oleosae(!) 100.000 j.m.
Dimeticoni 5,0
Ureae 5,0
Aquae dest. 40,0
Eucerini ad 100,0
M.f. ung. 
D.S. Na skórę 1 x dziennie.
 
Rp.
Hydrocortisoni 0,5
Zinci oxydi 5,0
Eucerini 
Aquae aa ad 100,0 
M.f. ung.
S.: stosować 1 x dz. na noc.

Rp.
Hydrocortisoni 0,25
Eucerini 
3% Sol. Acidi borici aa ad 100,0
M.f. ung.

Rp.
Hydrocortisoni 0,5
Zinci oxydi 
Talci aa 15,0
Glyceroli 10,0
Aquae ad 100,0
M.f. susp. ad usum ext.

• Zalecane jest krótkotrwałe stosowanie słabych kortyko-
steroidów w średnio nasilonych i ciężkich przypadkach 
pieluszkowego zapalenia skóry.

• Należy unikać kosmetyków mających w swoim składzie 
m.in. większość parabenów (substancji konserwujących), 
olejów mineralnych i substancji zapachowych ze względu 
na ich działanie drażniące i alergizujące.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

• Obecnie nie jest rekomendowane używanie talku, skrobi 
kukurydzianej (która jest świetną pożywką dla drożdża-
ków) ani krochmalu.

• Nie jest zalecane stosowanie zasypek jako pielęgnacyjnej 
postaci leku – istnieje niebezpieczeństwo aspiracji zasyp-
ki przez noworodka.

Receptury w PZS z nadkażeniami 
grzybiczymi

W pieluszkowym zapaleniu skóry z nadkażeniami grzybiczymi 
można zastosować nystatynę lub klotrymazol.
Rp.
Nystatyni 100 000 j.m.
Zinci oxydi 10,0
3% Sol. Acidi borici 
Eucerini aa ad 100,0

Rp.
Clotrimazoli pulvis pro receptura 1,0
Aquae
Lanolini
Eucerini aa ad 100,0

Atopowe zapalenie skóry 
jako problem dermatologiczny

Atopowe zapalenie skóry (AZS) może utrzymywać się przez 
całe życie z okresami remisji i zaostrzeń. Można wyróżnić kilka 
faz AZS:
• niemowlęca – może mieć miejsce od narodzin do 2. roku 

życia. Zmiany zlokalizowane są przede wszystkim na po-
liczkach, płatkach uszu, skórze głowy, a w ciężkim przy-
padkach mogą obejmować całe ciało;

• dziecięca – dotyczy dzieci pomiędzy 3 a 11 rokiem życia. 
Zmiany pojawiają się głównie na zgięciach łokciowych  
i kolanowych, skórze karku, częste jest również atopowe 
zapalenie skóry na dłoniach;

• młodzieżowa/u dorosłych – zmiany zlokalizowane są  
w tych samych miejscach, co w fazie dziecięcej, dodatko-
wo mogą pojawiać się w górnej części ciała i wokół ust. 
Ich obecność często uwarunkowana jest w zależności od 
pory roku – mogą nasilać się wiosną, jesienią i zimą, a 
łagodzić latem. 

Metody stosowane w leczeniu są różne w przypadku dzieci  
i dorosłych. Leczenie dzieci polega głównie na naprawie 
uszkodzonej bariery naskórkowej bez uciekania się do lecze-
nia ogólnego.
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Leki antyhistaminowe nie są zbyt pomocne w leczeniu AZS. 
W leczeniu dorosłych wykorzystuje się mocniejsze steroidy do 
miejscowego stosowania, terapię PUVA (fotochemioterapię) 
i leki doustne, obniżające nadmierną odpowiedź immunolo-
giczną.

W recepturowych lekach przeciwświądowych wykorzystuje 
się substancje miejscowo znieczulające takie jak:
• Benzocainum
• Lidocaini hydrochloridum
• Tetracaini hydrochloridum
• Procaini hydrochloridum
• Mentholum

Mechanizm działania mentolu polega na hamowaniu syntezy 
DNA i RNA oraz określonych enzymów w przypadku bakterii. 
Oznacza to, że zapobiega on wytworzeniu toksycznych dla na-
szych organizmów białek oraz nie pozwala powielić się cho-
robotwórczym organizmom. Zaburza oddychanie komórkowe  
i przeciwdziała tworzeniu mezosomów, służących do pozyski-
wania energii z zewnątrz. Utleniając cytoplazmatyczną błonę, 
zbudowaną z białek i fosfolipidów, powoduje przerwanie jej 
ciągłości, co z kolei prowadzi do śmierci bakterii. Hamuje zdol-
ność podziału komórki - uniemożliwia powielanie materiału 
genetycznego. 

Bardzo dobrze sprawdza się także chlorowodorek prometazy-
ny (H1 bloker), lek starszej generacji, wskazany do opanowa-
nia pierwszych objawów schorzeń takich jak:
• pokrzywka, świąd skóry
• stan po ukąszeniu owadów
• uczulenia pokarmowe, polekowe, kontaktowe
• katar alergiczny
• obrzęk naczyniowo-ruchowy
• choroba lokomocyjna (pomocniczo)

Rp.
Promethazini hchl. 0,2
Pentravani ad 20,0
M.f. cremor

Rp.
Promethazini hchl. 1,0
Mentholi 0,5
Ethanoli 45% ad 50,0
M.f. sol.
Smarować 5-6 razy miejsce po ukąszeniu komara 

Rp.
Promethazini hchl. 1,0
Hydrocortisoni 1,5
Eucerini
Aquae aa ad 100,0
M.f. ung.

Przykłady recept z rzadziej 
stosowanymi substancjami recepturowymi 

Rp.
0,5% Sol. Cupri sulfatis 500,0
D.S. do okładów

Rp.
Cupri sulfatis 0,5
Zinci oxydi 3,0
Vaselini ad 50,0

Rp.
Prednisoloni 0,1
Urea 1,0
Aquae 15,0
Ung. Cholesteroli ad 100,0

Rp.
1,0% Sol. Acidi tannici 
Ung. Cholesteroli aa ad 100,0 
Działanie ściągające

Tanina bardzo dobrze sprawdza się w początkowych obja-
wach AZS ze względu na swoje właściwości. Tanina powoduje 
koagulację białek na powierzchni błon śluzowych, co prowadzi 
do powstania warstwy ochronnej, z czego wynikają właściwo-
ści przeciwzapalne. Ten sam mechanizm jest odpowiedzialny 
za hamowanie drobnych krwawień oraz likwidację obrzmień. 

O mamusiu, ale swędzi!

Swędzenie skóry to nieprzyjemne uczucie, które występuje 
na skutek drażnienia zakończeń nerwowych zlokalizowanych  
w skórze właściwej przez bodźce chemiczne i mechaniczne 
(muskanie). Czynniki mechaniczne wywołujące swędzenie 
skóry mogą pochodzić ze środowiska zewnętrznego i są to na 
przykład toksyny uwalniane przez rośliny i owady albo z we-
wnątrz organizmu jak chociażby histamina uwalniana w odpo-
wiedzi na kontakt z uczulającymi alergenami.
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mgr farm. Barbara Pandyra-Kowalska
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego  

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

1. Dermatologia po Dyplomie, 2016.04, Atopowe zapalenie skóry (cz. 1). Dylematy teoretyczne. Prof. dr hab. Mag-
dalena Czarnecka-Operacz, dr med. Dorota Jenerowicz. Ośrodek Diagnostyki Chorób Alergicznych, Katedra i Klinika 
Dermatologii, UM w Poznaniu
2. Medonet, lekarze online, Katarzyna Pawlikowska-Łagód 
3. MEDSOWA „Wszystko, co musisz wiedzieć o delikatnej skórze małych dzieci”
4. Poradnik Receptury Współczesnej Fagron cz. I i II

Piśmiennictwo

Artykuł przygotowany we współpracy z f irmą

r e c e p t u r a  n a  d z i e ń  m at k i

Dziś nie idę do szkoły – mamo, mam taaaki 
pryszcz!

Trądzik pospolity (acne vulgaris) jest najczęstszą chorobą skó-
ry o przewlekłym charakterze. Dotyka głównie osoby młode 
– szacuje się, że ponad 80% ludzi w wieku dorastania (między 
12. a 19. rokiem życia) ma przez jakiś czas objawy trądziku. 

Rp.
Tannini 0,8
Sulfuris 4,0
Acidi tartarici 6,0
30% Ethanoli ad 250,0
Zawiesina do przemywania twarzy 

Rp.
Ascorbylis palmitatis 8,0
Ethanoli 96% ad 100,0
Roztwór do leczenia przebarwień
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Ukazał się kolejny Biuletyn Informacyjny Izby Aptekarskiej 
w Białymstoku - Farmacja Regionu Północno-Wschodniego. Po 
raz kolejny prezentowane są wiersze mgr farm. Haliny Wno-
rowskiej. Jak mówi ich autorka: "Żyję wspomnieniami apteki, 
jej zapachami i aurą. Wierszowanie wypełnia mi przestrzeń 
i łagodzi echa, nie zawsze łagodne, wtedy rodzą się zamiast 
wierszy - manifesty, ale te są tylko do szuflady". W wydaniu 
znajdziemy także artykuł dotyczący pomiaru ciśnienia jako 
elementu diagnostyki i kontroli przestrzegania zaleceń lekar-
skich, materiał poświęcony chorobie rzadkiej - mukowiscydo-
zie czy opracowanie dotyczące małpiej ospy.

DIA zamieściła informacje dotyczące europejskiej legitymacji 
zawodowej (EPC). Jest to nowy (elektroniczny) sposób ubiega-
nia się o kwalifikacje zawodowe uznawane w innym państwie 
członkowskim.

PANORAMA SAMORZĄDU
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GOIA zaprasza na V Pomorskie Warsztaty Farmacji Szpitalnej 
w dniach 1-2 października 2022 roku w Gniewie w hotelu 
Zamek Gniew. Podczas warsztatów poruszone zostaną m.in. 
tematy związane z farmacją onkologiczną, antybiotykoterapią 
oraz farmakoterapią w psychiatrii.

Izba Aptekarska w Kaliszu udostępniła wpis z załącznikami 
zawierającymi cztery procedury operacyjne do wykorzystania 
w aptekach. Są to SOP poświęcone: przechowywaniu produk-
tów leczniczych, zapobieganiu prowadzenia obrotu produkta-
mi sfałszowanymi i podejrzanymi o sfałszowanie, nadzorowi 
nad obrotem środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz 
zarządzaniu zwrotami.

Śląska Izba Aptekarska zaprasza do udziału w II Mistrzostwach 
Polski Farmaceutów w biegu przełajowym, które odbędą się  
w nowym terminie 22 października (sobota) 2022 r. w Lublińcu. 
Zawody w biegu głównym, biegu z psem oraz nordic walking 
odbędą się na dystansie 5 km, a dla dzieci - 500 m oraz 1000 m. 
Oprócz imprezy sportowej planowane jest również punkto-
wane szkolenie dla farmaceutów. W rywalizacji mogą wziąć 
udział farmaceuci, dzieci oraz przyjaciele farmacji.

LOIA opublikowała informacje na bazie raportu GUS „Apteki 
i punkty apteczne w 2021 roku”: „Według stanu w dniu 31 
grudnia 2021 r. w aptekach ogólnodostępnych, zakładowych  
i punktach aptecznych pracowało 63,6 tys. osób, w tym  
26,1 tys. magistrów farmacji (spadek w skali roku o 0,6%)  
i 32,2 tys. techników farmaceutycznych (o 2,1% mniej w sto-
sunku do roku poprzedniego). Podobnie jak w roku poprzed-
nim, zdecydowaną większość pracujących stanowiły kobiety 
(83,1% magistrów farmacji i 94,3% techników farmaceutycz-
nych)”.
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OIA w Łodzi przedstawiła komunikat z 1 czerwca 2022 r. 
dotyczący możliwości wystawiania przez apteki faktur pod-
miotom innym niż podmioty upoważnione do obrotu pro-
duktami leczniczymi opracowany przez adwokat Alicję Ry-
chlicką-Ziepult. Komunikat przypomina, iż „już od dnia 20 
sierpnia 2019 roku w związku z nowelizacją art. 86 a Prawa 
Farmaceutycznego, nie ma żadnych przeszkód prawnych do 
wystawiania faktur – różnym nabywcom (a więc nie tylko 
podmiotom uprawnionym do obrotu produktami leczniczymi) 
wszystkich produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC 
(wydawane bez recepty) z wykluczeniem na dzień dzisiejszy 
- produktów leczniczych zawierających w swoim składzie sub-
stancje psychoaktywne (pseudoefedryna, dekstrometorfan  
i kodeina)”.

Izba krakowska zamieściła sprawozdanie ze spotkania przy Ży-
wym Pomniku Pamięci – Drzewie Tadeusza Pankiewicza w 80 
rocznicę pierwszego wysiedlenia z getta krakowskiego. Mgr 
farm. Tadeusz Pankiewicz to właściciel apteki „Pod Orłem” 
mieszczącej się na terenie getta krakowskiego. W czasie II 
wojny z narażeniem życia niósł pomoc i ratował Żydów. Poma-
gały mu w tym pracownice jego apteki. 

Izba Aptekarska w Opolu zamieściła informację o spotkaniu, 
jakie odbyło się 27 kwietnia 2022 roku w Muzeum Uniwersy-
tetu Opolskiego. W jego trakcie wykłady wygłosiły Panie mgr 
farm. Anna Stachlińska – członek Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego oddział Opole oraz mgr Renata Mond-Paszek 
– członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej 
oddział Opole. Tematyka dotyczyła onkologii personalizowanej 
oraz immunoterapii nowotworów. W czasie spotkania Prezes  
PTFarm oddział Opole mgr farm. Andrzej Prygiel odznaczył 
mgr farm. Marię Pająk Medalem im. Ignacego Łukasiewicza.

OIA w Warszawie podała informację o dostępności na stro-
nie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceu-
tycznego wytycznych co do sposobu powiadamiania organu  
o podejrzeniu wady jakościowej produktu leczniczego oraz 
wzoru formularza zgłoszeniowego zgodny z tekstem jednoli-
tym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymy-
wania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyro-
bów medycznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 969).

Izba w Poznaniu zachęca do korzystania z ogólnodostępne-
go i bezpłatnego portalu edukacyjnego prowadzonego przez 
WOIA. Aktualnie oferta szkoleniowa obejmuje osiem kursów, 
za które można otrzymać punkty edukacyjne.

http://bip.wif.waw.pl/index/index/id/167
http://bip.wif.waw.pl/index/index/id/167
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A. 1%

B. 10%

C. 20%

D. 30%

Według badania epidemiologicznego wśród osób 
zaszczepionych przeciw grypie odnotowano 
mniejsze prawdopodobieństwo uzyskania 
dodatniego wyniku testu PCR wobec COVID-19 o:

TEST WIEDZY

A. Mycobacterium paratuberculosis 

B. Mycobacterium tuberculosis 

C. Mycobacterium leprae 

D. Mycobacterium avium complex 

Efekty heterologiczne po szczepieniu BCG zależą 
od zastosowanego w szczepionce szczepu:

0 2

A. 5% wśród osób starszych

B. 10% wśród osób starszych

C. 15% wśród osób starszych

D. 20% wśród osób starszych

Nieprzestrzeganie bezpośrednich zaleceń 
lekarskich może być przyczyną hospitalizacji: 

0 3
A. Czarnego bzu

B. Dzikiej róży

C. Jeżówki purpurowej

D. Koniczyny czerwonej

Farmakopea Europejska, Suplement 10.8  
wprowadza monograf ię soku ze świeżego ziela  
stabilizowanego etanolem otrzymanego z:

0 7

A. raz w roku

B. dwa razy w roku

C. trzy razy w roku

D. cztery razy w roku 

W Australii apteka może ubiegać się o refundację 
kosztów konsultacji pacjenta z farmaceutą:

0 4

A. „Przy Teatrze Wielkim”

B. „Apteka Lwowska”

C. „Pod Złotą Gwiazdą”

D. „Apteka przy Pasażu Mikolascha”

Pierwsza lampa naftowa skonstruowana przez 
Ignacego Łukasiewicza zapłonęła w 1853 roku 
w aptece o nazwie:

0 5

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 9  ( 1 6 7 e)

A. Serwis UL Prospector

B. Portal Cosmetics & Toiletries

C. Cosmetic Ingedient Review (CIR)

D. CosIng - Cosmetics - GROWTH - European Commission

Oficjalną bazą składników kosmetycznych  
obowiązującą w Unii Europejskiej jest:

0 6

0 1

Prawidłowe odpowiedzi:
1. D, 2. B, 3. D, 4. A, 5. C, 6. D, 7. C, 8. D

A. Dziewanny drobnokwiatowej

B. Dziewanny wielkokwiatowej

C. Dziewanny kutnerowatej

D. Wszystkich powyższych gatunków

Znowelizowana (revised) monograf ia kwiatu  
dziewanny do stosowania w celach leczniczych  
dopuszcza wykorzystanie korony i pręcikowia  
pozyskiwanej z: 

0 8
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